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ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑ “PITS” ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ
Οι Εμπειρίες ενός Πρώην Ειδικού Διαπραγματευτή (Trader)
Τα “Pits” * (πιτς) του Χρηματιστηρίου του Σικάγου δεν είναι κατά πολύ διαφορετικά
εκείνων της Ν. Υόρκης ή του Τόκιο, τουλάχιστον στην εξωτερική τους εικόνα. Στα δύο
μεγάλα Χρηματιστήρια, το CBOT (Chicago Board of Trade) και το CME (Chicago
Merchantile Exchange) διαπραγματεύονται κάθε λογής συμβόλαια. Από νομίσματα και
εμπορεύματα, ως ομόλογα και δείκτες. «Το CBOT ξεκίνησε το 1842» δηλώνει ο Bruce
Watson, πρώην ειδικός διαπραγματευτής (trader - αρχικά με futures και στη συνέχεια με
κάθε είδους χρηματοοικονομικά προϊόντα), και σημερινός βοηθός καθηγητή και
υποψήφιος για διδακτορικό πτυχίο στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ των Η.Π.Α.. «Τα
“pits” είναι από ήρεμα (για μερικά εμπορεύματα με μικρότερο όγκο συναλλαγών) έως
εξωφρενικά συνωστισμένα. Ως “trader”, δεν θα ξεχάσω ποτέ δύο ημέρες της δεκαετίας του
1980. Η πρώτη, ήταν η ημέρα της απόπειρας δολοφονίας κατά του προέδρου Ρέιγκαν.
Πότε άλλοτε δεν είχα βιώσει κλίμα μεγαλύτερης αβεβαιότητας και σύγχυσης. Η πρώτη
είδηση φθάνει ως ψίθυρος. Δεν είναι σίγουρο αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Καθώς όμως η
πτωτική τάση συνεχίζεται και η αγορά παρασύρει στο διάβα της κάθε μορφής αντίσταση
καταλαβαίνεις ότι είναι αλήθεια. Η αβεβαιότητα σε “τσακίζει”. Ο πανικός εκτείνεται σε
κάθε αγορά (νομίσματα, ομόλογα, εμπορεύματα). Ήταν απίθανο να βλέπει κανείς τα
περιθώρια κέρδους που αποκόμισαν οι “traders” και οι κερδοσκόποι εκείνη την ήμερα. Η
δεύτερη εμπειρία μου ήταν το κάτι άλλο, κάτι το απελπιστικό. Η μαύρη Δευτέρα του
Οκτωβρίου 1987. Ήταν σαν να διήρκεσε ένα αιώνα.»
!

! «Την ήμερα εκείνη η αγορά άνοιξε με τα futures να πωλούνται σε έκπτωση (discount)»
δηλώνει ο Robert Strong, επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. «Η
Wall Street παρέσυρε τα πάντα την ημέρα εκείνη. Οι τιμές στις οθόνες των Η/Υ μέσα στο
χρηματιστήριο και έξω από αυτό ήταν διαφορετικές. Ο κόσμος δεν γνώριζε την τρέχουσα
τιμή των συμβολαίων. Αυτό το κενό συγχρονισμένης ενημέρωσης στη μετάδοση των
πληροφοριών από τα πιτς του χρηματιστηρίου στις οθόνες των χρηματιστηριακών
εταιριών, προκάλεσε τεράστιες διακυμάνσεις στις τιμές των εμπορευμάτων.»
!
«Αν εξαιρέσω τις δύο αξέχαστες εμπειρίες, κάθε άλλη μέρα ήταν γενικά
εξουθενωτική.» συνεχίζει ο Bruce Watson. «Η προετοιμασία αρχίζει συνήθως μετά το
κλείσιμο των αγορών και αφορά στην ανάλυση για την επόμενη ημέρα. Τεχνική ανάλυση
και κάθε άλλου είδους πληροφορία φιλτράρεται και ερμηνεύεται.»

«Πριν ανοίξει η αγορά το πρωί, προηγείται περαιτέρω προετοιμασία και ενημέρωση για
το πώς έκλεισαν οι αγορές του Τόκιο, του Χονγκ Κογκ, της Σιγκαπούρης αλλά και του
Λονδίνου. Το γεγονός ότι πριν από αρκετά χρόνια, οι συναλλαγές ήταν περιορισμένες και
αναγκαζόσουν μερικές φορές να τελειώσεις την ημέρα με ανοιχτή θέση ήταν επικίνδυνο.
Κανείς δεν θέλει να πάει για ύπνο πριν κλείσει τις θέσεις του. Αν κάτι συμβεί όταν οι
αγορές στις Η.Π.Α. είναι κλειστές, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τότε μπορεί να ξεκινήσεις
την επόμενη ημέρα με σοβαρές απώλειες. Κανείς βέβαια δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.»

!

* “Pits” : Ειδικοί χώροι στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων όπου καταγράφονται οι
συναλλαγές.
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