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Алекс Пуско в офиса на компанията в Лондон. Пуско основава ActivTrades през 2001 г.

Интервю с Алекс Пуско, собственик на CFD брокера ActivTrades

„Алчността е лош съветник“
ActivTrades е сред изгряващите брокери на лондонското Сити. Клиентите на
брокерската компания се радват на бързина в обслужването и безплатни обучения,
които са част от фирмената философия на компанията.

Б

изнесът върви като
по учебник. Понастоящем ActivTrades
бележи значителен ръст
в броя на клиентите си,
предлага всяка седмица
безплатни уебинари на
разнообразни теми и
отговаря на клиентските
запитвания в интернет
чат за секунди. Време е
да надникнем и в
кухнята. Собственик на
компанията е Алекс
Пуско. Той я основава
през
2001г.
Днес
ActivTrades работи с

клиенти от цял свят и
провежда семинари и
уебинари на 10 езика.
Със сп. DER AKTIONÄR г-н
Пуско разговаря относно трейдинг стратегии, волатилни пазари
и най-важните помощници
на
успешния
трейдър.
■ Сп. DER AKTIONÄR: Г-н
Пуско, разяснете ни
един основен въпрос:
каква нагласа е нужна
на начинаещия в трейдинга, т. е. на този,

който иска в дългосрочен план да прави
пари именно по този
начин?
АЛ. ПУСКО: Нужна е
готовност за прилагане
на мениджмънт на риска
и трейдинг поръчките,
както и на контрол на
риска чрез съответните
инструменти. Изисква се
още
последователен
поглед в развитието на
пазарите. Не на последно място:
човек
трябва да владее
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емоциите си, за да не
изгуби
изневиделица
натрупаните
печалби
или пък за да не увеличи
загубите си. Алчността е
лош съветник. Този,
който вярва, че може да
забогатее от днес за утре,
губи всичко точно от
днес за утре. Важното
тук е по дисциплиниран
начин
да
следваш
тактиката си, но и,
естествено, да не спираш
да се учиш.
■ Какви са в последно
време трейдинг тенденциите сред Вашите
инвеститори? Какво се
търгува най-много?
За последните 12 месеца отчетохме голям
интерес към японската
йена, както и към
величини
от
изгряващите икономики, като
индийския борсов индекс, към турската лира
и руската рубла. Срещу
последната трейдърите
инвестираха,
изхождайки от възможното ѝ
отслабване.
■ До каква степен
пазраните тенденции
засягат трейдърите?

„[Т]енденцията е твой
приятел.“
1

Да се облегнеш и да си отдъхнеш – за Алекс Пуско това все още
е рядкост, въпреки че според неотдавнашно проучване
ActivTrades е третата по бързина на растеж компания в Лондон.

Важно е да се следят.
Нямаш причина да се
срамуваш, че си се качил
във влак, напуснал вече
гарата. Най-важното е да
си тръгнал във вярната
посока! Все още: the
trend is your friend.1

■ Според Вас какви
трейдинг
стратегии
водят до по-изключителни постижения?
Има
най-различни
стратегии.
Най-общо
казано, трейдърът трябва последователно да
съблюдава поетия курс;
във всеки случай, поне
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докато индивидуалният
му анализ не изведе
различни резултати или
пък докато пазарът не се
промени радикално. При
акумулиране на печалби
е добре да се слага
„трейлинг стоп“. Също
така също е хубаво да се
задава
стойност
за
ограничаване на загубата, т. нар. Stop Loss;
целта е да не се допуска,
загубите да излязат
извън контрол. При
правилната употреба на
тези
помощни
инструменти печалбите
надхвърлят загубите. За
да се минимализира
рискът за инвестирания
капитал, в началото е
добре се да прилага понисък ливъридж, съответно същият да се
избира
внимателно.
Всяка сделка трябва да
се крепи на добре
премислена стратегия,
изразяваща
се
в
ливъриджа, Stop Loss и
трейлинг стоп-а.
■ Кои за Вас са
предимствата на CFD
търговията
спрямо
конвенционалната
с
акции?
Иновативните
CFD
продукти позволяват на
трейдъра да оперира
както при растеж, така и
при свиване на пазара.
CFD пазарът не е
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свързан
с
високи
разходи и комисиони, а
предлага прозрачност.
Така дори и за малкия
инвеститор се открива
възможността да навлезе
в
света
на
финансите. Освен това,
те могат да се възползват
от по-високия ливъридж,
което
увеличава
шансовете за печалба и
то
при
по-скромен
депозит. Тук обаче е
естествено и рискът от
загуба да е по-висок.
■ Каква роля играят за
клиентите в днешно
време обученията?
Неимоверно важни са. За
да можеш да инвестираш целенасочено,
трябва да познаваш все
пак различните видове и
стратегии
за
капиталовложения,
както и да си развил усет
за законите на пазарното
развитие. Така можеш да
вникнеш
в
последствията
от
основни
макроикономически събития, както
и от намесата на
централните банки, и да
превърнеш всичко това в
успешен трейдинг.
Нашите програми за
обучение целят именно
това: искаме да подготвим трейдърите си
така, че да инвестират на

пазарите с оптимални
резултати.
■ Как се развива CFD
пазарът в момента в
Европа? Какви са
очакванията Ви за
близките години?
В последните години
CFD и форекс пазарите
се развиват все постремглаво и по всичко
личи, че тази тенденция
ще се запази.
■ Г-н Пуско, благодаря
Ви за това интервю.
j.kauper@deraktionaer.de

