1. PEATÜKK

,

?

Algus:
fundamentaalanalüüs
Kes mäletab aega, kui fundamentaalanalüüsi peeti ainsaks reaalseks
või õigeks kauplemisotsuste tegemise viisiks? Kui mina 1978. aastal
kauplema hakkasin, kasutas tehnilist analüüsi vaid käputäis kauplejaid, keda ülejäänud turukogukond pidas pehmelt öeldes hullumeelseteks. Praegu on seda isegi raske uskuda, aga mitte väga kaua aega
tagasi pidasid Wall Street ning enamik suuremaid fonde ja institutsioone tehnilist analüüsi mingiks müstiliseks hookuspookuseks.
Nüüd on olukord sootuks vastupidine. Peaaegu kõik kogenud
kauplejad kasutavad mingil kujul tehnilist analüüsi, mis aitab neil
kujundada kauplemisstrateegiaid. Kui välja arvata mõned eraldiseisvad väikesed akadeemilised kogukonnad, siis on „puhtakujuline“
fundamentaalanalüüs peaaegu välja surnud. Mis selle kardinaalse
seisukohamuutuse esile kutsus?
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Kindlasti pole kellegi jaoks üllatav, et vastus sellele küsimusele
on väga lihtne: raha! Rangelt fundamentaalsest perspektiivist tehtud
kauplemisotsustega kaasneb see loomulik probleem, et järjepidevalt
tulu teenida on keeruline.
Kui keegi teist ei ole fundamentaalanalüüsiga kursis, siis lubage
mul selgitada. Fundamentaalanalüüs püüab arvesse võtta kõiki
muutujaid, mis võiksid mõjutada ükskõik millise konkreetse aktsia,
kauba või nantsinstrumendi pakkumise ja nõudluse suhtelist tasakaalu või tasakaalustamatust. Kasutades peamiselt matemaatilisi
mudeleid, mis kaaluvad mitmesuguste faktorite tähtsust (intressimäärad, bilansid, ilmastikumustrid ja palju muud), projitseerib analüütik mingil hetkel tulevikus oodatava hinna.
Selliste mudelite probleem seisneb selles, et harva, kui üldse,
võtavad need muutujatena arvesse teisi kauplejaid. Hinna panevad liikuma tuleviku kohta veendumusi ja arvamusi väljendavad inimesed –
mitte mudelid. Tõsiasjal, et mingi mudel esitab kõigi asjassepuutuvate
muutujate põhjal loogilise ja põhjendatud hinnaootuse, ei ole väärtust, kui kauplejad, kelle tehingud moodustavad kauplemismahust
suurema osa, ei ole sellest mudelist teadlikud või ei usu sellesse.
Paljudel kauplejatel, eriti nendel, kes tegutsevad futuuribörsil ja
suudavad hindu väga järsult ühes või teises suunas liigutada, pole
tegelikult vähimatki ettekujutust nõudluse ja pakkumise fundamentaalsetest faktoritest, mis justkui peaksid hindu mõjutama. Peale selle
on nende kauplemisaktiivsus suurel määral ajendatud reaktsioonist
emotsionaalsetele faktoritele, mis jääb fundamentaalse mudeli parameetritest täielikult välja. Teisisõnu: inimesed, kes kauplevad (ja seeläbi liigutavad hindu), ei tegutse alati ratsionaalselt.
Lõppkokkuvõttes võib fundamentaalanalüütik tõdeda, et prognoos selle kohta, milline peaks hind mingil tulevikuhetkel olema, on
õige. Ent vahepeal võib hind nii palju kõikuda, et tehingusse jääda
ning seda sihti saavutada on väga raske, kui mitte võimatu.
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Üleminek tehnilisele analüüsile
Tehniline analüüs on eksisteerinud sama kaua, kui on eksisteerinud
börside kaudu korrastatud turud. Ent kuni 1970. aastate lõpuni või
1980. aastate alguseni ei aktsepteerinud kauplejate kogukond tehnilist analüüsi tõsiseltvõetava meetodina raha teenimiseks. Siin on see,
mida tehniline analüütik teadis, aga mille mõistmiseks börsikogukonna peavoolul kulus mitu põlvkonda.
Turul osaleb iga päev, iga nädal või iga kuu kindel hulk kauplejaid. Püüdes raha teenida, teevad paljud kauplejad ikka ja jälle
ühesuguseid asju. Teiste sõnadega tekivad inimestel käitumismustrid
ning inimrühm moodustab omavahel järjepidevalt lävides kollektiivseid käitumismustreid. Need käitumismustrid on vaadeldavad ja
mõõdetavad ning korduvad statistilise usaldusväärsusega.
Tehniline analüüs on meetod, mis organiseerib selle kollektiivse
käitumise äratuntavateks mustriteks ning need võivad anda selge
signaali, et ühe sündmuse toimumise tõenäosus on mingil hetkel
teisest oluliselt suurem. Mõnes mõttes võimaldab tehniline analüüs
tungida turu mõistusesse ning ennetada tõenäolisi edasisi sündmusi,
lähtudes mustritest, mille turg on tekitanud mingil hetkel minevikus.
Tulevase hinnaliikumise projektsiooni meetodina on tehniline
analüüs osutunud puhtakujulisest fundamentaalanalüüsist tunduvalt efektiivsemaks. Sellega on kaupleja keskendunud minevikusündmustest tingituna praegu turul toimuvale, mitte sellele, mida
turg peaks tegema puhtalt matemaatilisel mudelil põhinevast loogikast ja mõistuspärasusest lähtudes. Teisest küljest tekitab fundamentaalanalüüs minu väljendusviisis „reaalsuse lõhe“ selle vahel, „mis
peaks olema“ ja „mis on“. Reaalsuse lõhe tõttu on äärmiselt raske
anda mingeid muid ennustusi peale väga pikaajaliste, mida aga on
väga keeruline rakendada, isegi kui need peavad paika.
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See-eest tehniline analüüs mitte ainult ei ületa reaalsuse lõhet,
vaid annab kauplejale ka praktiliselt piiramatul hulgal võimalusi,
mida ära kasutada. Tehniline analüüs avab palju rohkem võimalusi, kuna see näitab, kuidas üks ja sama korduv muster esineb igal
perioodil – hetke-, päeva-, nädala- ja aastapikkusel ning mis tahes
vahepealse pikkusega graa kul. Teisisõnu teeb tehniline analüüs
turust lõputu rikkuse teenimise võimaluste voo.

Üleminek mentaalsele analüüsile
Kui tehniline analüüs nii hästi töötab, siis miks peaks kauplejate
kogukond üha rohkem suunama fookust turu tehniliselt analüüsilt
iseenda mentaalsele analüüsile, see tähendab individuaalsele kauplemispsühholoogiale? Et sellele küsimusele vastata, ei pea te ilmselt
tegema midagi enamat, kui küsima endalt, miks te selle raamatu ostsite. Kõige tõenäolisemalt on põhjuseks teie rahulolematus olukorraga, et teie tajutav piiramatu rahateenimise potentsiaal erineb vägagi
sellest, mida te kujutate ette lõppsummana oma kontol.
See ongi tehnilise analüüsi probleem, kui te tahate seda probleemiks nimetada. Olles õppinud mustreid tuvastama ja turgu lugema,
avastate, et rahateenimise võimalused on piiramatud. Aga nagu olete
kindlasti juba aru saanud, on teie teadmised turgude kohta ja teie võimekus muuta neid teadmisi püsivaks tuluks või stabiilseks kapitalikasvuks kaks ise asja, mille vahel laiub tohutu kuristik.
Mõelge, kui tihti te olete vaadanud hinnagraa kut ja mõelnud:
„Hmm, paistab, et turg liigub üles (või siis alla – kuidas parajasti
juhtub olema)“, ja see, mida te mõtlesite, saigi teoks. Aga te ei teinud
midagi muud, kui vaatasite liikumist ainult pealt ja kitkusite juukseid
selle raha pärast, mis teil teenimata jäi.
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On suur vahe, kas prognoosida turul mingit sündmust (ja mõelda
kogu sellele rahale, mis teil jäi teenimata) või teha reaalseid ostu- ja
müügitehinguid. Seda vahet ning muid sarnaseid erinevusi nimetan
ma „psühholoogiliseks lõheks“, mis võib muuta kauplemise üheks
kõige raskemaks ettevõtmiseks, millega tegelda, ja kindlasti üheks
kõige mõistatuslikumaks, mida omandada.
Suur küsimus on, kas kauplemist on üldse võimalik omandada.
Kas on võimalik tegeliku kauplemisega niisama ladusalt ja lihtsalt
hakkama saada, nagu see ilma reaalseid tehinguid tegemata, ainult
turgu jälgides ja edust mõeldes tundub? Vastus pole mitte üksnes
selgesõnaline „jah“, vaid ka just nimelt seda peakski käesolev raamat
teile pakkuma – vajalikke teadmisi ja arusaamist iseenda ja kauplemise olemuse kohta. Tulemuseks on see, et kauplemisega tegeldes
muutubki see sama kergeks ja stressivabaks nagu üksnes mõtlemine
tehingutest ja turu jälgimine kõrvalt.
See võib tunduda raske ülesanne ja mõnele võib see paista
koguni võimatu. Tegelikult see ei ole. Leidub inimesi, kes on omandanud kauplemise kunsti, ületanud olemasolevate võimaluste ja
tegeliku tootluse vahelise kuristiku. Kuid nagu arvata võite, on neid
võitjaid suhteliselt vähe võrreldes pettumust ja isegi ülimat meeleheidet kogevate kauplejatega, kes püüavad selgusele jõuda, miks
nad ometi ei saavuta seda stabiilset edu, mille järele nad nii kangesti
janunevad.
Tegelikult on erinevused kahe kauplejate rühma (järjepidevate võitjate ja kõigi ülejäänute) vahel analoogsed sellega, kuidas Maa erineb
Kuust. Maa ja Kuu on mõlemad taevakehad, mis paiknevad ühes ja
samas päikesesüsteemis, seega neil on midagi ühist. Aga olemuselt ja
omadustelt erinevad nad nagu öö ja päev. Samamoodi võib igaüks,
kes börsil tehingu teeb, nimetada ennast kauplejaks, aga kui võrdlete
järjepidevaid võitjaid enamiku teiste kauplejatega, siis avastate, et ka
nemad erinevad nagu öö ja päev.
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Kui lend Kuule sümboliseerib kauplemises püsivat edu, siis saame
öelda, et lend Kuule on võimalik. Teekond on väga raske ja ainult
mõned üksikud inimesed on selle päriselt ära teinud. Me näeme maamunalt Kuud peaaegu igal ööl ja meile tundub, et seda võiks üksnes
kätt välja sirutades puudutada. Edukas kauplemine tundub samasugune. Iga päev, nädal ja kuu pakuvad turud tohutul hulgal raha
igaühele, kes on võimeline tehingut tegema. Kuna turud on pidevas
liikumises, siis voolab see raha samuti pidevalt, mis võimendab märgatavalt eduvõimalusi ja toob need pealtnäha teie käeulatusse.
Ma kasutan sõna „pealtnäha“, et eristada kaht kauplejate rühma
teineteisest. Nende jaoks, kes on õppinud olema järjekindlad ehk on
läbi murdnud „järjepidevuse müürist“, nagu ma seda nimetan, pole
raha mitte ainult käeulatuses, vaid nad võivad seda sisuliselt oma äranägemise järgi üles korjata. Kindlasti on see väide mõne meelest ehmatav
või raskesti usutav, aga see on tõsi. Teatavad piirid on küll olemas, aga
enamjaolt voolab raha nende kauplejate kontodele nii kergelt ja ladusalt, et see lööb enamiku inimesi sõna otseses mõttes pahviks.
Ent nende kauplejate jaoks, kes pole selle valitud rühma tasemeni
arenenud, tähendab sõna „pealtnäha“ just seda, mida see tähendab.
Nad näevad pealt, et püsiv edu on „käeulatuses“, aga nad ei suuda
ise sellest edust kinni haarata ning see kaob ikka ja jälle peost. Ainus
püsiv asi selle rühma jaoks on emotsionaalne valu. Jah, neil kindlasti
on rõõmuhetki, aga pole liialdus öelda, et suurema osa ajast valdavad neid hirm, pettumus, mure, viha ja kahetsus.
Mis eristab siis neid kahte kauplejate rühma? Kas mõistus? Kas
järjepidevad võitjad on lihtsalt targemad kui kõik teised? Kas nad
teevad rohkem tööd? On nad paremad analüütikud või on neil ligipääs
parematele kauplemissüsteemidele? Kas neil on kaasasündinud iseloomujooned, mis võimaldavad neil kauplemise pinget paremini taluda?
Kõik need seletused paistavad küllaltki usutavad, aga kui järele
mõelda, siis kauplemises on läbi kukkunud ka mõned ühiskonna
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kõige helgemad pead ja silmapaistvamad inimesed. Suurim rühm
järjepidevaid kaotajaid koosneb peamiselt arstidest, advokaatidest,
inseneridest, teadlastest, tegevjuhtidest, jõukatest pensionäridest ja
ettevõtjatest. Vähe sellest – suurem osa parimaid turuanalüütikuid
on kirjeldamatult halvad kauplejad. Tark mõistus ja hea turuanalüüs
aitavad kindlasti edule kaasa, aga need üksi ei ole määravad tegurid
ega erista järjepidevaid võitjaid kõikidest teistest.
Kui aga küsimus pole mõistuses ega paremas analüüsis, siis
milles?
Olles töötanud mõnede parimate ja halvimate kauplejatega ning
aidanud nii mõnelgi selle ala halvimal parimate hulka saada, võin
vähimagi kahtluseta öelda, et sellel on konkreetsed põhjused, miks
parimad kauplejad kõiki teisi järjekindlalt ületavad. Kui ma peaksin
kõik need põhjused taandama üheleainsale, siis ütleksin lihtsalt, et
parimad kauplejad mõtlevad teisiti kui kõik teised.
Ma saan aru, et see ei kõla väga sügavamõtteliselt, aga sellel on
siiski sügavamõtteline tähendus, kui võtta arvesse, mida kujutab
endast teisiti mõtlemine. Me ei pruugi seda tõsiasja endale alati teadvustada. Tundub loomulik eeldada, et teised inimesed jagavad meie
arusaamu ja tõlgendusi sündmustest. Tegelikult paistab see eeldus
kehtivat senikaua, kuni me pole sattunud kellegagi põhimõttelisse,
fundamentaalsesse ebakõlasse millegi niisuguse üle, mida mõlemad
on kogenud. Lisaks kordumatutele füüsilistele tunnustele on igal inimesel ka ainulaadne mõtteviis, mis eristab teda vahest isegi rohkem
kui füüsilised tunnused.
Aga läheme tagasi kauplejate juurde. Mis vahe on parimate kauplejate ja kõigi ülejäänute mõtteviisil? Turge võib nimetada küll otsatute võimaluste areeniks, aga inimene peab seal ühtlasi silmitsi seisma
mõningate kõige visamalt tema vastu töötavate psühholoogiliste jõududega, mida võib üldse kohata. Mingil hetkel saab iga kaupleja turgude kohta teada midagi sellist, mis osutab avaneva võimaluse poole.
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Ent kui te ka õpite ostu- või müügivõimalust ära tundma, ei tähenda
see veel, et te olete õppinud mõtlema nagu kaupleja.
Tunnus, mis eraldab järjepidevaid võitjaid kõigist teistest, on see:
võitjad on omandanud mõttelaadi – ainulaadse hoiakute kogumi –,
mis võimaldab neil kõigi raskuste kiuste säilitada distsipliini, fookust
ja ennekõike enesekindlust. Seetõttu ei tunne nad enam tavapäraseid
hirme ega tee kauplemisvigu, mis kummitavad kõiki teisi. Igaüks,
kes kaupleb, õpib lõpuks midagi turgude kohta. Väga vähesed, kes
kauplevad, õpivad aga õiget suhtumist, mis on absoluutselt hädavajalik, et saada püsivaks võitjaks. Ka gol kepi või tennisereketiga
õiget löögitehnikat lihvides on samamoodi määravaks teguriks järjekindlus või selle puudumine, mis kahtlemata tuleneb suhtumisest.
Kauplejad, kes ületavad „järjepidevuse läve“, tunnevad tavaliselt
väga suurt valu (nii emotsionaalset kui ka rahalist), enne kui nad
omandavad selle hoiaku, mis on turukeskkonnas efektiivseks funktsioneerimiseks hädavajalik. Haruldased erandid on tavaliselt need,
kes on sündinud eduka kaupleja perekonda või on alustanud oma
kauplemiskarjääri kellegi käe all, kes on mõistnud kauplemise tõelist
olemust ja ühtlasi osanud seda edasi anda.
Miks on emotsionaalne valu ja rahaline häving kauplejate seas
nõnda tavalised? Lihtne vastus on, et enamik meist pole kauplemiskarjääri alustades saanud õigeid juhiseid. Põhjused ulatuvad aga
palju sügavamale. Olen viimased seitseteist aastat lahanud kauplemise psühholoogilist dünaamikat, et välja töötada efektiivsed edu
printsiipide õpetamise meetodid. Olen avastanud, et kauplemine
on tuubil täis mõtlemise paradokse ja vasturääkivusi, mistõttu on
äärmiselt keeruline õppida, kuidas olla edukas. Kui peaksin valima
ühe sõna, mis võtab kokku kauplemise olemuse, siis see olekski
„paradoks“. (Sõnaraamatu järgi on paradoks midagi sellist, millel
paistavad olevat vastukäivad omadused või mis räägib vastu tavaveendumustele või sellele, mis üldiselt on inimestele arusaadav.)
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