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om du handler med futures, varer eller aktier, kan japanske candlestickdiagrammer skaffe dig masser af profit:

det vanskelige ligger i at benytte dem korrekt. Candlestickdiagrammer er et stærkt værktøj, og det er en
effektiv og præcis metode – en magisk indsigt i en ældgammel tradition, som ellers er utilgængelig for
uindviede. Logikken i diagrammerne er enkel – det er en viden, som er videregivet fra generation til

generation, og som har sikret succes for japanske handlende i århundreder.

Kun et fåtal af handlende mestrer metoden. Honmas Five Sakata Methods: The Secret Code of Japanese
Candlesticks indeholder nøglen til at aflæse diagrammerne, og det er den første bog nogensinde, som afslører

hvordan.

Bogen beskriver både markedsteorien Samni No Den og Sakatastrategierne, og den indeholder praktiske
eksempler, illustrationer, diagrammer, grafer og et skema, der på en enkel måde illustrerer denne ældgamle
metodik. Bogen er enestående og udtømmende, og vil gøre det muligt for læseren at mestre den unikke og
meget effektive candlestickmetodik. Formueadministration, risikostyring og de strategier, det kræver at øge
sin position på markedet – denne bog indeholder alt, hvad der kræves som handlende på nutidens marked i

alle faser af handlen.

Felipe Tudela er præsident for Centre de Recherche Financière (center for finansforskning) og leder et
kommanditselskab for en gruppe af private investorer. Han har afholdt forelæsninger i Frankrig og udlandet i

en række finansielle institutioner, såsom Bank of France, London Society of Technical Analysts, FOW-
gruppen og French Association of Techical Analysis. Han er bestyrelsesmedlem i AFATE (French Association
of Technical Analysis) og har skabt den triademodellen, en markedsmodel, som giver brugeren mulighed for
at analysere markedet og samtidig undgå en del af det besvær og de falske signaler, som normalt opstår. Han
er forfatter til Méthode Triades, der forklarer modellen, og derfor benyttes af ledende finansielle institutioner.
Hans nyeste fund, og emnet i denne bog, er den oprindelige metode, candlestickhandel, og hvordan man
anvender metoden i forbindelse med Sokyu Honmas fem Sakatametoder. Han er for tiden aktiv som

aktiehandler, forfatter, forelæser og forsker indenfor teknisk analyse.
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Sakatastrategierne, og den indeholder praktiske eksempler,
illustrationer, diagrammer, grafer og et skema, der på en enkel måde

illustrerer denne ældgamle metodik. Bogen er enestående og
udtømmende, og vil gøre det muligt for læseren at mestre den unikke
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