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Pentru Jo Ann,  
cea mai importantă persoană din viața mea.

Cu drag
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Cuvânt‑înainte      9

Cuvânt‑înainte

De ceva vreme, în fiecare an, în perioada vacanței de 
Crăciun şi Anul Nou, mă uit la The Bourne Trilogy şi citesc 
seria lui Jack Schwager Experții pieței – filmele din The 
Bourne Trilogy, pentru divertisment şi nimic mai mult, 
seria Experții pieței, pentru a mă ajuta să mă pregătesc 
emoțional şi mental pentru următorul an de luptă în 
arena bursieră.

Nu există vreun alt autor – în viață sau decedat – care să 
fi creat o arhivă atât de bogată de materiale tipărite despre 
profesia de speculator la bursă precum Jack Schwager. O 
întreagă generație de traderi îi datorează seriei Experții 
pieței şi lui Jack Schwager cel puțin o parte din succesul 
obținut. Am certitudinea că Experții pieței va rămâne la fel 
de actuală şi peste 80 de ani, la fel cum este azi cartea lui 
Edwin Lefèvre Reminiscences of a Stock Operator.

Ce jucător de pe piață, novice sau aspirant, nu şi-ar 
dori să aibă ocazia de a le pune întrebări unora dintre cei 
mai de succes şi mai experimentați 59 de traderi din piață? 
Cartea Experții pieței scrisă de Jack Schwager ne dă tocmai 
această posibilitate, prezentându-ne toate informațiile 
din interior, procesele operaționale ale pieței, principiile 
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10      Minighidul experților pieței

de management al riscului şi lecții-cheie de la marii jucă-
tori la bursă, rata dobânzii, schimb valutar şi speculatori 
pe piața futures.

Ca unul care a trăit de pe urma câştigurilor din 
tranzacții bursiere încă din 1981, nu sunt un fan al cărților 
de tipul „manual de tranzacționare“, care-ți dezvăluie în 
detaliu „rețeta secretă“ a unui alt trader. Sunt absolut 
convins că toți traderii care câştigă în mod sistematic au 
două lucruri în comun: o abordare a pieței care reflectă 
personalitatea unică a fiecăruia şi un management agre-
siv al riscului. La fiecare citire a seriei Experții pieței, aces-
te două componente ale unei tranzacționări profitabile 
apar într-o lumină nouă, provocându-mă să mă gândesc 
la propria mea metodă de investiții – trecută, prezentă 
şi viitoare.

Minighidul experților pieței oferă o perspectivă nouă 
asupra seriei Experții pieței. Într-un fel, este o versiune 
CliffsNotes – o reluare rapidă a tuturor interviurilor ante-
rioare. Totuşi, dintr-un alt punct de vedere, cartea aduce 
noi dimensiuni remarcabile, pe care doar Jack Schwager 
le-ar putea pune în evidență prin interviurile sale ample 
cu marile figuri din lumea tranzacționării.

Minighidul experților pieței este interpretarea tematică 
a numeroaselor interviuri prezentate de Jack prin inter-
mediul a patru cărți, în care sumarizează conținutul seriei 
Experții pieței pe compartimente sau categorii vitale pen-
tru succesul pe piață.

Pe lângă temele precum managementul agresiv al ris-
cului şi nevoia de a avea o abordare tranzacțională 
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Cuvânt‑înainte      11

personalizată, despre care deja am amintit, Minighidul 
experților pieței identifică nenumărate alte puncte comu-
ne traderilor de succes, oferind pentru fiecare exemple 
reale, extrem de utile. Aceste teme merg de la răbdare 
până la nevoia unei limite, de la munca asiduă până la 
disciplină, de la managementul pierderilor ca element al 
activității zilnice până la gestionarea emoțiilor şi de la 
abordarea momentelor dificile până la greşeli de care tre-
buie să ne ferim.

Majoritatea traderilor începători şi aspiranți conside-
ră, în mod eronat, că secretul unei tranzacționări profita-
bile rezidă în identificarea semnalelor de intrare pe piață. 
Marketerii inteligenți, cei mai mulți dintre ei nefiind tra-
deri de succes, le alimentează această convingere falsă, 
promovând sisteme de tranzacționare cu o rată de succes 
de 70 până la 80%.

Toți participanții din piață – începători sau veterani, 
cei care se luptă să câştige sau cei care au un istoric înde-
lungat de profitabilitate, traderi discreționari sau siste-
matici şi speculatori privați sau manageri ai fondurilor de 
hedging – vor adăuga în curând Minighidul experților pieței 
pe lista lor de cărți favorite despre tranzacționare şi piețe.

Prin intermediul Minighidului experților pieței am des-
coperit o nouă carte de citit la sfârşitul fiecărui an. De 
fapt, va fi prima carte pe care o voi citi, reciti şi citi din 
nou. Îți mulțumesc, Jack, pentru încă un cadou minunat 
oferit participanților din piață.

Peter L. Brandt, trader
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Prefață      13

Prefață

În ultimii 25 de ani, i-am intervievat pe unii dintre cei 
mai buni traderi din piață, în încercarea de a descoperi ce 
i-a făcut să aibă un asemenea succes – un proiect care a 
fost documentat în cele patru cărți din seria Experții 
pieței. Am urmărit să răspund la întrebarea: „Ce îi 
deosebeşte pe aceşti traderi de participanții obişnuiți din 
piață? Care sunt caracteristicile lor comune, care ar putea 
să explice succesul lor răsunător?“

Minighidul experților pieței este o sinteză a răspunsuri-
lor la aceste întrebări. În esență, această carte oferă o 
imagine de ansamblu asupra unora dintre cele mai 
importante descoperiri făcute pe parcursul celor patru 
cărți ale seriei Experții pieței, care acoperă un sfert de 
secol. Minighidul experților pieței nu urmăreşte să se 
substituie  cărților din seria Experții pieței, ci este mai 
degrabă o introducere concisă. Am selectat recomandări-
le pe care le-am considerat a fi cele mai importante din 
interviurile realizate pentru seria Experții pieței. Cititorii 
pot însă să tragă propriile concluzii. Cu timpul, acest 
aspect a ajuns să-mi fie clar în momentul în care diferiți 
cititori au menționat permanent diverse interviuri ca 
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14      Minighidul experților pieței

fiind preferatele lor. Bineînțeles, cei care vor să aprofun-
deze tema vor citi interviurile originale, din cele patru 
cărți ale seriei Experții pieței.

Cititorii interesați de tranzacționare şi investiții care 
n-au citit seria Experții pieței vor descoperi că această 
carte oferă o sinteză a sfaturilor utile privind tranzac-
ționarea, într-un mod concis şi accesibil. Însă şi cei care 
au citit seria Experții pieței ar trebui să considere acest 
volum ca fiind util, deoarece este un rezumat la îndemâ-
nă şi concis al lecțiilor esențiale de tranzacționare cuprin-
se în interviurile originale.

Această carte nu a fost gândită ca fiind un ghid despre 
tranzacționare, nici nu este o carte despre tehnici de 
tranzacționare. Nu conține sugestii sau recomandări des-
pre cum poți face avere la bursă. Prea mulți traderi 
aspiranți caută cărți de inițiere în domeniu. Din păcate, 
această temă nu se pretează unui tratament convențional, 
atât timp cât ignoră complet faptul că există concepte 
esențiale pentru succesul tranzacționării, indiferent de 
metodă. Cititorii aflați în căutarea formulei secrete de a 
câştiga uşor bani la bursă nu vor găsi aici răspunsul şi cel 
mai probabil vor fi dezamăgiți – deşi aş zice că, probabil, 
vor fi dezamăgiți şi de cărțile care promit astfel de rezul-
tate. Cititorii care, în schimb, caută să pună bazele pentru 
un succes viitor pe piețe ar trebui să considere principi-
ile din Minighidul experților pieței ca fiind utile, dacă nu 
chiar esențiale.

Deşi, în aparență, în această carte este vorba despre 
succes în tranzacționare, în sens larg, volumul vorbeşte 
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Prefață      15

despre succes în general. Cititorii vor descoperi că majo-
ritatea aspectelor evidențiate sunt aplicabile în egală 
măsură în orice demers. Îmi amintesc că, acum mulți ani, 
după susținerea unui discurs pe tema succesului în 
tranzac ționare, am fost abordat de unul dintre 
participanți. S-a prezentat şi mi-a spus: „Sunt preot şi am 
fost uimit să constat că multe dintre aspectele menționate 
de tine au fost esențiale pentru succesul meu în coagula-
rea paro hiei“. Desigur, nu se poate imagina o deosebire 
mai mare decât cea între tranzacționare şi preoție, dar, cu 
toate acestea, se pare că sunt valabile aceleaşi elemen-
te-cheie. Presupun că există câteva principii de succes 
comune, iar eu doar le-am descoperit din perspectiva tra-
derilor de succes.
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Eșecul nu este predictibil      17

1 Eșecul nu este predictibil

Povestea lui Bob Gibson

La 15 aprilie 1959, Bob Gibson a jucat primul său meci important 
din prima ligă, debutând ca aruncător pentru Cardinals, care 
pierdeau în fața echipei Dodgers cu 3‑0� Gibson a renunțat la un 
home run chiar la prima confruntare cu un atacant – o rușine 
îndurată de doar 65 de aruncători din istoria jocului�* În 
următoarea repriză, Gibson a mai ratat un home run� Gibson a 
avut șansa să se reabiliteze intrând ca aruncător în seara 
următoare, dar i‑a fost din nou zădărnicită de cei de la Dodgers� 
Două seri mai târziu, Gibson a fost introdus împotriva echipei 
Giants cu doi jucători retrași și doi alergători în cea de‑a opta 
repriză și imediat a ratat o dublă� După acel joc, Gibson a stat pe 
banca de rezerve o săptămână, iar apoi a fost retrimis la juniori� 
Greu de imaginat un început mai demoralizant�

În ciuda acestui start dezamăgitor, Gibson a ajuns să 
fie unul dintre cei mai buni aruncători din istoria base-
ballului. În general, el este considerat ca făcând parte din 

* www.baseball‑almanac.com/feats/feats23.shtml (n�a�)�
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18      Minighidul experților pieței

top 20 cei mai buni aruncători ai tuturor timpurilor. 
Gibson a jucat 17 sezoane în liga principală, câştigând 251 
de meciuri, cu 3 117 lovituri câştigătoare şi o medie de 2,91 
home run pe meci (ERA). În 1968, a avut un ERA* incredi-
bil de scăzut – 1,12 –, cea mai scăzută cifră înregistrată din 
1914. A câştigat două premii Cy Young, a primit de două 
ori distincția de cel mai valoros jucător din World Series 
(MVP), a jucat în nouă echipe All-Star şi a fost votat pen-
tru a intra în Galeria Celebrităților Baseballului încă din 
primul său an de activitate.

Dacă ratezi la început

Una dintre surprizele avute pe când scriam cărțile 
Experții pieței a fost să constat cât de mulți dintre aceşti 
traderi de succes au început cu un eşec. Poveştile despre 
ratări şi chiar multiple ratări nu au fost deloc puține. 
Michael Marcus este un exemplu clasic.

Michael Marcus a fost atras să tranzacționeze contrac-
te futures când era în primul an de facultate. Acolo l-a 
cunoscut pe John, un prieten al unui prieten, care i-a flu-
turat pe la nas posibilitatea de a-şi dubla valoarea banilor 
în două săptămâni tranzacționând mărfuri. Marcus a 
picat în cursă, l-a angajat pe John pe post de consultant de 
tranzacționare pentru 30 de dolari pe săptămână şi şi-a 
deschis un cont de futures cu banii pe care-i economisise. 

* Earned Run Average (n�r�)�
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Eșecul nu este predictibil      19

Stând în salonul pentru clienți al firmei de brokeraj şi 
urmărind evoluția prețurilor mărfurilor licărind pe pano-
ul cât un perete (asta se întâmpla în anii 1960), Marcus a 
realizat repede că John, „consultantul“ său, n-avea nici 
cea mai mică idee despre tranzacționare. Marcus a pier-
dut bani la fiecare tranzacție. Apoi, John a venit cu ideea 
care „avea să-l salveze“. A inițiat o strategie de cumpărare 
de contracte futures pe carcase de porc, cu termen de 
livrare în august, cuplată cu vânzarea unui contract simi-
lar, dar cu termen în luna februarie a anului viitor. Aceasta 
deoarece diferența de preț dintre cele două contracte era 
mai mare decât costurile implicite (costul total al schim-
bării datei de livrare a mărfii la scadența februarie, depo-
zitarea mărfii şi livrarea la noua scadență). Părea să fie o 
tranzacție sigură. După ce au plasat comanda, Marcus şi 
John au plecat să ia prânzul. Când s-au întors, Marcus a 
fost şocat să descopere că avea contul aproape gol. 
(Marcus avea să afle mai târziu că aceste contracte nu asi-
gurau livrarea cărnii de porc, ci se închideau la scadență 
la prețul zilei.) Atunci Marcus i-a spus lui John că ştie la fel 
de mult ca el – adică nimic – şi l-a concediat.

Apoi, Marcus a reuşit să mai facă rost de 500 de dolari, 
dar i-a pierdut şi pe aceştia. Nefiind dispus să renunțe şi 
să-şi accepte eşecul, Marcus a decis să încaseze cei 3 000 
de dolari de pe urma asigurării de viață rămase de la tatăl 
său, care murise pe când el avea 15 ani. După aceea a 
început să citească despre cereale şi a câştigat câteva 
tranzacții. În 1970, a cumpărat porumb pe baza unei reco-
mandări găsite într-un newsletter la care se abonase. 
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20      Minighidul experților pieței

Printr-un noroc incredibil, în 1970 culturile au fost afec-
tate de mana porumbului. Până la finalul acelei 
veri, Marcus transformase cei 3 000 de dolari în 30 000 
de dolari.

În toamnă, Marcus a intrat în ultimul an la facultate, 
dar a descoperit că e mult prea preocupat de tranzac-
ționare, aşa că a renunțat la şcoală. S-a mutat la New York 
şi, atunci când era întrebat ce lucrează, răspundea, destul 
de afectat, că e „speculator“.

În primăvara anului 1971 se vehicula teoria potrivit 
căreia acea mană supraviețuise iernii şi avea să atingă din 
nou recolta de porumb. Marcus a dat crezare acestei teo-
rii şi şi-a propus să profite de pe urma ei. A împrumutat 
20 000 de dolari de la mama sa, adăugându-i la cei 
30 000 de dolari ai săi. Apoi a folosit întreaga sumă de 
50 000 de dolari pentru a cumpăra numărul maxim de 
contracte pe porumb şi grâu în marjă. Pentru o vreme, 
piața s-a menținut ridicată din cauza temerilor privind 
mana, dar nu a mers mai sus. Apoi, într-o dimineață, a 
apărut un titlu într-un ziar financiar, care spunea: „Mai 
multă mană la Chicago Board of Trade decât în lanurile 
de porumb din Midwest“. Piața porumbului a deschis 
tranzacționarea la un nivel semnificativ mai redus, s-a 
mişcat în jos şi s-a blocat la un prag scăzut.* Marcus era 
paralizat, spera că piața îşi va reveni, urmărind-o cum 

* În multe piețe futures, modificarea maximă zilnică a prețului este 
restricționată la o limită specificată� Pragul scăzut se referă la o scădere de o astfel 
de magnitudine, în timp ce pragul ridicat face referire la un câștig echivalent� 
Dacă, similar acestui caz, prețul de echilibru al pieței este dincolo de prețul 
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Eșecul nu este predictibil      21

rămâne la acel prag. Având în vedere că poziția sa fusese 
tranzacționată în marjă, n-avea altă soluție decât să o 
lichideze în totalitate în dimineața următoare. Până când 
a ieşit, pierduse toată suma de 30 000 de dolari, plus 
12 000 de dolari din cei 20 000 de dolari împrumutați de 
la mama sa.

Mă uitam în sus și spuneam: „Sunt chiar atât de 
idiot?“ Şi mi se părea că aud o voce spunând 
limpede: „Nu, nu ești idiot. Trebuie doar să 

continui“. Şi așa am făcut.
Michael Marcus

L-am întrebat pe Marcus dacă, cu toate aceste eşecuri, 
s-a gândit vreodată să renunțe. Mi-a răspuns: „Câteodată 
mă gândeam că poate ar trebui să renunț la tranzac-
ționare, deoarece era foarte dureros să tot pierzi. În 
Fiddler on the Roof este o scenă în care personajul princi-
pal se uită în sus şi vorbeşte cu Dumnezeu. Eu mă uitam 
şi spuneam: «Sunt chiar atât de idiot?» Şi mi se părea că 
aud o voce spunând limpede: «Nu, nu eşti idiot. Trebuie 
doar să continui». Şi aşa am făcut“.

Chiar aşa a făcut. În cele din urmă, a început să-i 
meargă bine. Avea un talent înnăscut de trader. Odată 
ce a combinat acest talent cu experiența şi cu 

pragului scăzut, atunci brokerul va inchide contractul cu marcarea pierderii în 
contul clientului (n�a�)�
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mana gementul riscului, a ajuns să aibă un succes răsună-
tor. S-a angajat ca trader la Commodities Corporation. 
Inițial, firma i-a finanțat contul cu 30 000 de dolari, 
iar câțiva ani mai târziu a mai adăugat încă 100 000 
de dolari. În aproximativ zece ani, Marcus a transfor-
mat acele alocări modeste în 80 000 000 de dolari! Şi toate 
astea în condițiile în care firma retrăgea în fiecare an cam 
30% din profituri pentru a-şi plăti cheltuielile în creştere.

Cu pachete mici

Deşi mulți dintre experții pieței au avut la început unele 
eşecuri, cred că niciunul nu a fost atât de descurajat de 
pierderile înregistrate precum Tony Saliba. La începutul 
carierei sale, când era un simplu funcționar la bursă, unul 
dintre traderi i-a dat 50 000 de dolari. Saliba a mizat pe 
contracte derivative ce urmăreau volatilitatea pieței de 
acțiuni (poziții pe opțiuni care au de câştigat dacă volatili-
tatea pieței creşte). În primele două săptămâni, Saliba şi-a 
majorat contul la 75 000 de dolari. Credea că este un geniu. 
Nu şi-a dat însă seama că a achiziționat aceste opțiuni la 
prime foarte ridicate, deoarece achizițiile sale urmau unei 
perioade foarte volatile. Apoi piața s-a mai liniştit, iar vola-
tilitatea şi primele opțiunilor s-au prăbuşit. În decursul a 
şase săptămâni, Saliba ajunsese să mai aibă în cont doar 
15 000 de dolari.

Repovestind acest episod, Saliba spunea: „Îmi venea să 
mă sinucid. Mai ții minte marea catastrofă cu prăbuşirea 
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avionului DC-10 la O’Hare, în mai 1979, când au murit 
atâția oameni? Atunci am ajuns la limită“.

„Aceasta a fost o metaforă pentru starea ta mentală?“, 
l-am întrebat eu.

„Da“, mi-a răspuns Saliba. „Aş fi făcut schimb cu orica-
re dintre oamenii aflați în avion în acea zi. Mă simțeam 
groaznic de rău. Mă gândeam: «Asta a fost. Mi-am distrus 
viața»… Mă simțeam ca ultimul ratat.“

În ciuda acestui start sumbru, Saliba avea un lucru 
important în favoarea sa: perseverența. După începutul 
dezastruos, era cât pe ce să renunțe la tranzacționări, dar 
până la urmă s-a decis să continue. A cerut sfaturile unor 
brokeri mai experimentați. Aceştia l-au învățat pe Saliba 
cât de importante sunt disciplina, pregătirea lecțiilor şi 
stabilirea unui obiectiv de profitabilitate constantă şi 
moderată, mai degrabă decât îmbogățirea peste noapte. 
Saliba a învățat aceste lecții şi a trecut de la tranzac-
ționarea de opțiuni pe Teledyne, o companie extrem de 
volatilă, la tranzacționarea de opțiuni pe Boeing, cu o plajă 
de volatilitate mai îngustă. Când a reînceput să tranzac-
ționeze Teledyne, dimensiunea conservatoare a ordinului 
său standard l-a făcut să fie ridiculizat de ceilalți brokeri şi 
a primit porecla de „Un lot“. Din nou, Saliba a perseverat, 
de această dată suportând toate şicanările şi nelăsându-se 
influențat să se îndepărteze de abordarea sa precaută. În 
cele din urmă, perseverența sa şi atenția la controlul riscu-
lui au dat roade. La un moment dat, Saliba a întrunit un 
parcurs de 70 de luni consecutive cu profituri mai mari de 
100 000 de dolari.
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Două lecții‑cheie

Există două lecții-cheie care pot fi extrase din acest 
capitol.

Mai întâi, eşecul nu este predictibil. Chiar şi traderii 
de succes au deseori parte de eşec – şi de eşecuri repeta-
te – la începutul carierei lor. Eşecul la început este literă 
de lege, chiar şi pentru cei care, în cele din urmă, ajung să 
fie experți ai pieței. Ca un comentariu conex: faptul că 
majoritatea celor care încearcă să tranzacționeze eşuează 
la început arată că toți traderii novici ar trebui să înceapă 
cu sume mici de bani, deoarece ar putea să plătească mai 
puțin pentru educația lor în piață.

În al doilea rând, perseverența este hotărâtoare pen-
tru succes. Majoritatea oamenilor, confruntați cu genul 
de eşecuri suferite de traderi înfățişat în acest capitol, ar fi 
renunțat şi ar fi încercat altceva. Ar fi fost simplu pentru 
traderii prezentați în acest capitol să facă acelaşi lucru. 
Fără perseverența lor neobosită, mulți dintre experții 
pieței nu şi-ar mai fi descoperit potențialul uriaş.
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2 Ce nu este important

Înainte de a avea în vedere ce este important pentru succesul în 
tranzacționare, să începem cu ce nu este important, fiindcă ceea 
ce mulți traderi începători consideră esențial pentru succes este 
de fapt o diversiune� Mulți dintre cei care aspiră să devină traderi 
cred că succesul în tranzacționare are legătură doar cu 
identificarea unei formule secrete sau a unui sistem care explică 
și anticipează variațiile prețurilor și că doar dacă pot să 
descopere această soluție de anticipare a cotațiilor din piață își 
vor asigura succesul� Ideea că succesul în tranzacționare are 
legătură cu descoperirea unei strategii anume, ideale, este una 
greșită� Nu există o unică metodă corectă�

O să încerc să ilustrez acest aspect comparând filosofi-
ile şi strategiile de tranzacționare a doi dintre traderii 
intervievați: Jim Rogers şi Marty Schwartz.

Jim Rogers

Jim Rogers este un trader care se bucură de un succes 
incredibil, deşi insistă să fie numit investitor, şi nu trader, 
datorită deținerilor sale pe termen lung. În 1973 s-a 
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asociat cu George Soros pentru a înființa Quantum Fund, 
unul dintre cele mai de succes fonduri de hedging din 
toate timpurile. Rogers a părăsit Quantum în 1980, deoa-
rece succesul companiei condusese la extindere şi, odată 
cu aceasta, la responsabilități manageriale pe care nu le 
dorea. Rogers îşi dorea să se concentreze doar asupra cer-
cetării de piață şi a investițiilor, aşa că „s-a retras“ pentru 
a-şi administra banii proprii.

Rogers are o abilitate deosebită de a vedea imaginea de 
ansamblu şi de a anticipa tendințele majore pe termen 
lung. Atunci când l-am intervievat, în 1988, aurul era în 
scădere de opt ani, dar Rogers părea sigur că piața urs avea 
să continue încă un deceniu.

„Generalii luptă mereu în ultimul război“, mi-a spus el. 
„Managerii de portofoliu investesc mereu în ultima piață 
taur. Ideea că aurul a fost mereu o soluție sigură pentru 
investitori este absurdă. Au fost momente în istorie când 
aurul şi-a pierdut din puterea de cumpărare – câteodată 
de-a lungul a mai multor decenii.“

Rogers avea perfectă dreptate, aurul a continuat să 
scadă încă unsprezece ani. O altă piață despre care avea o 
părere fermă era piața japoneză de capital. La acel 
moment, acțiunile japoneze se aflau într-o piață taur 
explozivă. Cu toate acestea, Rogers era convins că va exis-
ta o mişcare extraordinară în direcția opusă.

„Îți garantez că piața japoneză de capital va cunoaşte o 
prăbuşire importantă – cel mai probabil în anul următor 
sau peste doi ani … [acțiunile japoneze] or să scadă cu 80 
până la 90%.“
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Această previziune părea absurdă, dar cu toate acestea 
a fost absolut corectă. La puțin peste un an după conversația 
noastră, piața japoneză de capital şi-a atins apogeul, înce-
pând o scădere care avea să conducă la pierderea a 80% din 
valoarea Indicelui Nikkei pe parcursul următorilor 14 ani.

Este evident că părerea lui Jim Rogers trebuie luată în 
seamă. Acesta este un adept al analizei fundamentale. 
L-am întrebat ce crede despre utilitatea instrumentelor de 
analiză tehnică, drept metodă de interpretare a graficelor. 
Răspunsul său a fost fără echivoc în ceea ce priveşte atitu-
dinea sa ironică față de analiza tehnică.

„Nu am întâlnit niciun analist tehnic bogat, exceptân-
du-i, bineînțeles, pe acei analişti care le vând altora rapoar-
te de analiză tehnică şi câştigă o grămadă de bani“, mi-a 
spus Rogers.

L-am întrebat dacă s-a folosit vreodată de grafice.
„Le-am folosit ca să văd ce se întâmplă…“, a spus el. 

Am adus în discuție un anumit model de evoluție a 
cotațiilor – inversare de trend: „Există o inversare în acest 
caz“. Răspunsul lui a fost: „Nici nu ştiu ce este aceea o 
inversare“.

Când am încercat să-i explic termenul din cărțile de 
analiză tehnică, m-a întrerupt.

„Nu-mi vorbi despre aşa ceva. S-ar putea să mă zăpă-
ceşti. Nu ştiu nimic despre lucrurile astea – şi nici nu vreau 
să ştiu.“

Mă îndoiesc că poate exista o atitudine mai sceptică în 
legătură cu o anumită metodă de tranzacționare decât cea 
a lui Jim Rogers în privința analizei tehnice.
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Marty Schwartz

Acum să luăm cazul unui alt trader de mare succes, 
Marty Schwartz, care se află pe poziția opusă în materie 
de abordare a investițiilor cu ajutorul analizei tehnice. 
Când l-am intervievat, Schwartz transformase un cont 
de 40 000 de dolari într-unul de peste 20 000 000 de 
dolari, înregistrând în tot acest timp doar o scădere de 
maxim 3% (raportată pe intervale lunare). Schwartz a 
încercat să arate că cele mai proaste două luni – cu pier-
deri de 3 şi 2% – au fost cele în care i s-au născut copiii, 
astfel că atenția i-a fost, inevitabil, distrasă. În această 
perioadă a participat la zece concursuri publice de tran-
zacționare. Nouă dintre acestea au fost concursuri de 
patru luni, în care a înregistrat o medie de profit de 210% 
neanualizată! În singurul concurs de un an a înregistrat 
un randament de 781%.

E clar că Schwartz este încă un trader a cărui păre-
re ar trebui să fie luată în serios. Ce are el de spus în 
legătură  cu eficiența analizei fundamentale față de 
analiza  tehnică? A fost analist de acțiuni aproape un 
deceniu, înainte să ajungă trader cu normă întreagă folo-
sind analiza tehnică. Atunci când l-am întrebat pe 
Schwartz dacă a făcut o trecere completă de la analiza 
fundamentală la analiza tehnică, în mod ironic, răspun-
sul lui pare să fie o replică directă la comentariul lui 
Rogers privind analiza tehnică – o declarație pe care nu 
i-o relatasem.
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Schwartz a răspuns: „Bineînțeles. Râd mereu când 
oamenii spun: «Nu am întâlnit un analist tehnic bogat». 
Îmi place la nebunie! Este un răspuns arogant şi total 
lipsit  de sens. M-am folosit de datele fundamentale pe 
parcursul a nouă ani şi m-am îmbogățit utilizând analiza 
tehnică“.

Cu greu s-ar putea găsi două puncte de vedere mai 
divergente în privința metodelor care funcționează sau 
nu în tranzacționarea pe piețe. Rogers şi-a bazat deciziile 
de tranzacționare doar pe analiza fundamentală şi consi-
deră analiza tehnică inutilă, în timp ce Schwartz a pier-
dut bani folosind analiza fundamentală, dar a obținut o 
performanță excepțională folosind analiza tehnică. 
Amândoi au avut reuşite spectaculoase şi, în acelaşi 
timp, privesc cu un dispreț total şi chiar cu scepticism 
metodele celuilalt.

Reconcilierea perspectivelor divergente

Ce îți spun divergențele dintre Rogers şi Schwartz? Ar 
trebui să-ți spună că nu există o singură cale spre succes 
pe piețele de capital. Nu există un unic secret al pieței, 
care trebuie descoperit, nici o singură cale de tranzac-
ționare pe piețe. Cei care caută un singur răspuns valabil 
pentru succesul pe piețe n-au ajuns nici măcar în situația 
de a pune întrebarea corectă, ca să nu mai vorbim de 
obținerea răspunsului corect.
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Nu există un unic secret al pieței, care trebuie 
descoperit, nici o singură cale de tranzacționare 

pe piețe. Cei care caută un singur răspuns valabil 
pentru succesul pe piețe n‑au ajuns nici măcar 

în situația de a pune întrebarea corectă, ca să nu 
mai vorbim de obținerea răspunsului corect.

Există nenumărate modalități de a face bani pe piețe. 
Din nefericire, acestea sunt dificil de descoperit. Dar sunt 
foarte multe căi de a reuşi. Unii traderi, precum Rogers, 
reuşesc folosind doar analiza fundamentală; alții, pre-
cum Schwartz, îşi datorează succesul analizei tehnice; iar 
alții recurg la o combinație între cele două. Unii traderi 
reuşesc menținând poziții luni întregi sau chiar ani, în 
timp ce alții câştigă în doar câteva minute. Succesul pieței 
depinde de identificarea metodei care ți se potrivește – şi 
aceasta poate fi diferită pentru fiecare –, nu de găsirea 
unei unice metode valabile.
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3 Tranzacționarea  
personalității proprii

În capitolul anterior am stabilit că nu există o singură cale care 
conduce un trader la succes� Această idee atrage atenția asupra 
unui element esențial al succesului tranzacționării� Chiar dacă 
după ce citești această carte nu reții nimic altceva decât 
următorul principiu, și tot va fi meritat osteneala:

Traderii de succes descoperă o metodă care se potrivește 
personalității lor.

Prin urmare, deşi nu există o singură cale corectă de a 
tranzacționa pe piețe, pentru a avea succes ai nevoie să 
descoperi una care ți se potriveşte – o metodă care se 
potriveşte personalității tale. Este ceea ce au în comun 
toți traderii de succes pe care i-am intervievat vreodată: 
cu toții şi-au dezvoltat un stil de tranzacționare care se 
potriveşte cu personalitatea şi convingerile lor. Această 
observație pare să fie una foarte logică, ba chiar evi-
dentă. Te-ai putea întreba: „Oare nu procedează toți în 
acest fel?“

Ei bine, nu, nu procedează aşa. Schwartz a petrecut 
aproape un deceniu încercând să se adapteze la analiza 
fundamentală pentru a tranzacționa pe piețe, o abordare 
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foarte puțin potrivită cu personalitatea lui. Acest compor-
tament a condus la conectarea propriului ego la opiniile 
sale derivate din analiza fundamentală. Vorbind despre 
această perioadă de la început, Schwartz mi-a spus: „Deşi 
am câştigat bine în mod constant, tot eram aproape falit, 
deoarece pierdeam permanent bani pe piață“.

Numai după ce s-a apucat serios de analiză tehnică a 
ajuns Schwartz să aibă succes. Analiza tehnică i-a oferit o 
metodă care i-a permis să iasă repede din tranzacții 
atunci când greşea. După o tranzacție în pierdere, găsea 
mereu alte oportunități de tranzacționare. Aşa cum expli-
ca şi el: „Conducându-mă după filosofia conform căreia 
mutările câştigătoare sunt mereu în fața mea, nu a mai 
fost atât de dureros să înregistrez o pierdere. Ce mare 
lucru dacă fac o greşeală?“ Descoperise o metodă care i se 
potrivea mult mai bine. Concluzia în acest caz nu este 
aceea că analiza tehnică e mai bună decât analiza funda-
mentală, ci mai degrabă că analiza tehnică a fost metoda 
mai bună pentru Schwartz. Pentru alți traderi, precum 
Jim Rogers, reversul medaliei este valabil.

Numărul de oameni care-şi pierd timpul şi banii încer-
când să-şi potrivească personalitatea cu metoda de 
tranzacționare care nu li se potriveşte este surprinzător 
de mare. Există traderi care au abilități înnăscute de a 
crea sisteme de tranzacționare computerizată, care se 
comportă bine pe piață, dar apoi simt o nevoie irepresibi-
lă de a interveni cu tranzacții arbitrare – deseori sabo-
tându-şi propriile sisteme. Există traderi care sunt în mod 
natural conectați la tendințele verificabile pe termen 
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lung, dar care se plictisesc la un moment dat să mențină o 
poziție multă vreme şi încep să facă tranzacții pe termen 
scurt, care le aduc pierderi. Oamenii se abat tot timpul de 
la metodele care se potrivesc cel mai bine personalității şi 
abilităților lor.

Paul Tudor Jones

Aş vrea acum să arăt la ce mă refer atunci când spun 
că în tranzacționare trebuie folosite acele metode care se 
potrivesc personalității fiecăruia, astfel că voi pune din 
nou față în față doi dintre traderii intervievați de mine. 
Primul este Paul Tudor Jones, unul dintre cei mai mari 
traderi de contracte futures ai vremurilor noastre. L-am 
intervievat pe Jones la aproape jumătate de an după 
prăbuşirea pieței de capital în octombrie 1987. În acea 
lună, care a fost catastrofală pentru mulți, Jones a înregis-
trat incredibilul randament de 62%. În plus, tocmai se 
apropia de împlinirea a cinci ani consecutivi cu randa-
mente de aproape trei cifre. Spun „se apropia“ pentru că, 
în unul din acei ani, fondul său a crescut cu doar 99%.

Când pregăteam interviul, Jones a aranjat să ne vedem 
în timpul orarului de tranzacționare. Eram puțin îngrijo-
rat din această cauză, deoarece ştiam că Jones e un trader 
foarte activ. Bineînțeles că, atunci când am intrat în biroul  
lui, el tocmai dădea o indicație prin unul din receptoa-
rele care-l mențineau conectat cu spațiul de tranzac-
ționare. Acest lucru se întâmpla în epoca anterioară 
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