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Tajemnica Wall Street zdemaskowana
kryzys ﬁnansowy polega na braku naiwnych nabywców na śmieciowe akcje / hipoteczne zabezpieczenia
ryzykownych kredytów/

Dawno, dawno temu, w pewnej wiosce w Indiach pewien mężczyzna obwieścił,
że będzie kupował małpy płacąc po 10 dolarów za sztukę. Wieśniacy, widząc,
że małp dookoła jest pod dostatkiem, wyruszyli do lasu, aby je łapać.
Mężczyzna kupił tysiące małp po 10 dolarów, ale kiedy ich populacja zaczęła
się zmniejszać, wieśniacy zaprzestali starań. Mężczyzna zatem ogłosił, że
zapłaci za małpę po 20 dolarów. To sprawiło, że wieśniacy wzmogli starania i
znowu zaczęli łapać małpy. Wkrótce populacja małp jednak spadła jeszcze
bardziej i ludzie zaczęli wracać do swoich gospodarstw. Stawka została
podniesiona do 25 dolarów, a małp zrobiło się tak mało, że problemem było w
ogóle zobaczyć jakąś małpę, a co dopiero ją złapać. Mężczyzna zatem
ogłosił, że kupi małpy po 50 dolarów za sztukę! Ponieważ jednak musiał udać
się do miasta w ważnych interesach, jego asystent pozostał w wiosce, aby
prowadzić skup w jego imieniu. Pod jego nieobecność asystent zaproponował
wieśniakom: 'Popatrzcie na tę ogromną klatkę i te wszystkie małpy, które
zebrał. Sprzedam je wam po 35 dolarów, a gdy mężczyzna wróci z miasta,
odsprzedacie mu je po 50 dolarów.' Wieśniacy wydobyli wszystkie swoje
oszczędności i wykupili wszystkie małpy. I nigdy więcej nie zobaczyli ani
owego mężczyzny ani jego asystenta, tylko wszędzie małpy.
Witajcie na WALL STREET.

Dlaczego ceny złota mimo kłującej w oczy inﬂacji czasem spadaja ?
Złoto leżące na kupie w banku nie przynosi żadnego zysku
ale mozna je wypozyczyć za opłatą ﬁrmie handlujacej złotem
pod weksle czy pokwitowania .Ta je sprzedaje ,

podaż złota na rynku wzrasta, cena spada ,
dzieki temu mozna je zakupić u producentów
po przystępnej cenie i zwrócic ﬁzycznie do banku.

Jak gracze giełdowi spekuluja dzięki operacji tkzw,
krótkiej sprzedaży .Wystarczy od znajomego maklera
wypożyczyc znaczna ilość akcji jekiejs ﬁrmy
i sprzedać chwilę po otwarciu giełdy .
Jeżeli kurs spadnie to mozna przed zamknieciem giełdy odkupic te akcje
po nizszych cenach i zwrócic je maklerowi .
Zyskiem mogą się podzielic .
Podobno krótkie transakcje maja byc zabronione ?
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