
Nyerni az aranyon felfelé és lefelé is! 

Az arany árfolyamának emelkedéséről nagyrészt lemaradtam, a jó pár éve 200 dolláros 
szintekről elrajtoló nemesfém viszonylag hamar megduplázta az árát. A gond a megfelelő stop 
lehetőség hiánya volt, és őszintén szólva az esetek többségében elsősorban az ennél rövidebb 
időtáv fér bele az időhorizontomba. Ezt követően szeptemberig a 2005-ös év szinte egészét 
átaludta az arany, majd ősszel újult erővel folytatta a további – lassan évtizedek óta nem látott 
- szintek felé az útját. A kitörést követő konszolidáció gyakran jelez jó esélyű belépési 
lehetőséget. Az ügylet az arany ETF-ben zajlott, ami számos esetben könnyebb kereskedési 
lehetőséget ad a hagyományos határidős adás-vételnél, igaz itt a tőkeáttétel mértéke is sokkal 
korlátozottabb. Ez utóbbira egyébként kockázatkezelési okok miatt nem volt szükség és 
(egyben) lehetőség sem.  

A konszolidáció 47,5 és 45,8 között zajlott az ETF-ben, majd egy idő után nagyon beszűkült 
az árfolyam mozgása, érezhető volt, hogy valamerre ki fog törni. Ez is történt november 16.-
án, amikor is egy réssel mozdult el felfelé jelentős mértékben növekvő forgalom mellett. A 
rés nagy érzelmi kilengéseket jelez a piac részéről, ezért nem is szeretek pozíciót felvenni 
bennük, de ez most kivétel volt a megelőző események miatt, és a rés nagysága sem volt 
számottevő, kevesebb mint 1%. Az első stop a rés esetleges bezáródása alatti szinten volt, 
majd később 48,15-re került, egy alsó árnyékot hagyó gyertya aljára. Ezt követően begyorsult 
az árfolyam emelkedés, ami jelezte, hogy fel kell készülni a rövid távra szánt pozíció zárására. 
Ez a forduló napon történt meg, december 12.-én. Ritka az ennyire egyértelmű és szép jelzés. 
Annyira ritka, hogy nem lehetett megállni azt, amire nagyon kevés alkalommal adódik 
lehetőség: a fordításra. Nem azonnal, de pár óra eltéréssel valósult meg: felvettem benne a 
short pozíciót, ezúttal nem pár hetes, hanem pár napos időhorizonttal. Az árfolyam 3 napig 
szépen zuhant, amikor is nem láttam értelmét tovább tartani a pozíciónak, és lezártam. Felfelé 
néhány nap alatt több mint 11%-ot, lefelé 4%-ot hozott, ami a pozíció súlyát tekintve 
természetesen lényegesen alacsonyabb volt a teljes tőkéhez viszonyítva. A képet valamelyest 
bonyolítja, hogy a pozíciók zárása mindkét esetben több sávban történt, de a lényegi 
eseményekre ez nincs hatással.  



 

Az arany árfolyama azon ritka esetek közé tartozott, amikor mindkét irány kínálta magát. 
Különösen az volt szép, ahogy a rövid távú trendforduló megjelent, bár hozzá kell tenni: 
viszonylag hamar kiheverte az árfolyam a pofont. Ha van tanulság, az egyszerű: ha az utóbbi 
években nehézzé vált piac végre igazán jó esélyű jeleket küld, azt érdemes kihasználni, a 
kockázati profil keretein belül még a megszokásoktól is érdemes eltérni rövid időre.  

Hogyan tovább? A trend él, sok tényező a további árfolyam emelkedés irányába mutat. Az 
ideális belépési pont nem most van, de a tény, hogy egy viszonylag egészséges korrekciós 
fázisban van az ETF, és nem esett mélyebbre, mint a legfontosabb mozgóátlag: ez jelzi, hogy 
jó esélyű Long pozíció vehető fel hamarosan.  

Nem győzöm hangsúlyozni a kockázatkezelés fontosságát, és azt, hogy az esetek többségében 
nem kapunk ilyen jó lehetőséget, így számos esetben kisebb nyereséggel, vagy a kezdeti stop 
szinten kell lezárni a pozíciót. Ez a „normális üzletmenet” elengedhetetlen része.  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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