
kad mano analizė yra nepakankama, tačiau nė nenutuokiau, ko jai

trūksta. Buvau menkai pasiruošęs. Nebuvau net rankose laikęs Edvino

Lefevro knygos „Biržos spekulianto memuarai", taigi neišmaniau,

kaip rašyti apie žaliavų ar akcijų, ar dar kokias kitas rinkas.

Jei būčiau tą knygą skaitęs, būčiau žinojęs, kad „telegrafo

juosta" pasako kur kas daugiau, nei bet kokie kiti dokumentai ar

svarstymai. Su „juosta" negalima ginčytis nei kaip nors bandyti

ją paneigti. Apie tai parašyta pačioje Lefevro knygos pradžioje:

Kainų svyravimai visuomet turi priežastį, bet tele^rafo juostai tie

dalykai visai nerūpi. Ji nieko neaiškina. Neklausinėjau juostos, kodėl

kas kaip vyksta, anuomet, kai man buvo keturiolika, neklausinėju ir

dabar, kai man jau keturiasdešimt... Koks, po galais, kieno reikalas. •.

Knygos autorius gimė Amerikos pilietinio karo dalyvio šeimoje,

vėliau gavo kalnakasybos inžinieriaus išsilavinimą, račiau širdies balso

pašauktas XIX amžiaus pabaigoje ėmėsi aprašinėti Volstrito magnatų

žygius. Nors publika tais laikais (kaip, beje, ir dabar) troško pama

tyti, kas vyksta biržoje, patikimos informacijos buvo mažai. Tačiau

Edvinui Lefevrui, kuris tuo metu rašė romanus ir vertėsi žurnalisto

darbu, Volstritą pažinti pavyko. 1922 metais jis parašė sensacingą

seriją straipsnių The Saturday EveningPost žurnalui. Straipsnių hero

jus, garsus (o gal liūdnai pagarsėjęs) biržos spekuliantas, kalbėdamas

pirmuoju asmeniu, nusprendė atskleisti skaitytojams spekuliavimo

paslaptis. 1923 metais straipsniai pasirodė knygos pavidalu.

Lefevras sako, kad jo straipsniai gimė po to, kai jis dvi savaites kalbė

josi su biržos spekuliantu, vardu Laris Livingstonas (Larry Livingston).

Tačiau tokio žmogaus nebuvo. Tas vardas — tai vieno didžiausių visų

laikų biržos spekuliantų Džesio Livermoro (Jesse Livermore) slapyvardis.

Livermoras pradėjo savo karjerą pačioje XIX amžiaus pabaigoje. Jis

lankydavosi mažuose, pusiau legaliuose lošimo namuose, kur rinkdavosi

žmonės, neišgalintys atsidaryti brokerio sąskaitos, ir statydavo po kelis

dolerius už tai, kad akcija pabrangs arba atpigs. Tačiau netrukus jį iš

Baigiantis aštuntajam XX a. dešimtmečiui, kai intensyviai ieš

kojau žurnalisto darbo, mane pasamdė The Wall Street Journal,

kad aprašyčiau, kokia padėtis susiklostė vario rinkoje. Turėjau

susipažinti su žmonėmis, kurie prekiavo vario ateities sandoriais,

ir pranešti skaitytojams apie kasdienius rinkos svyravimus. Dėl

smarkios infliacijos vario kainos buvo linkusios kilti (buvo „bulių"

rinka), ir aš, nors šioje srityje buvau nepatyręs, bet labai pastabus,

atkreipiau dėmesį, kad vario kaina šoktelėjo nuo 80 centų už svarą

iki 90 centų, o paskui ji pasiekė ir dolerį. Tada (dar pakalbėjęs su

savo naujais informacijos šaltiniais), padariau išvadą, jog vario kainos

kyla todėl, kad „pirkėjų yra daugiau nei pardavėjų".

„Pirkėjų daugiau nei pardavėjų!.." - nusikvatojo mano redakto

rius. Jis turėjo gerą humoro jausmą ir viskas jam kėlė juoką, o ypač

aš, jo naujas dar visai vaikėzas reporteris. O paskui jis pridūrė: „Taigi

dabar tavo darbas bus sužinoti, kodėl tų pirkėjų yra daugiau..."

Vykdydamas tokį, regis, paprastą pavedimą, patekau į tikrą

prekybos mokslo labirintą, kuris, jei žvelgtum į jį iš šalies, yra

beveik ar net visai nematomas. Kartais man sakydavo, kad rinka

kyla (ar smunka) dėl investuotojų, todėl tolesnius jos pokyčius

galima numatyti. O kartais kainų pokyčius atseit sukeldavo speku

liantai — aišku, kur kas mažiau patikimi žmonės nei investuotojai.

O keisčiausia, kad kainos kartais imdavo keistis dėl „techninių

priežasčių" — tada man sakydavo, kad į kainų didėjimą neverta

kreipti dėmesio, nes tai esą yra visai nesvarbus dalykas.

Taigi tada vario kainos peršoko pusantro dolerio ribą ir visai ne dėl

tų priežasčių, kurias aš taip pareigingai stengiausi išdėstyti. Supratau,
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iš sudužusių geldelių savo pusryčius. Galų gale tas užsiėmimas mums

atsibodo ir mes nusprendėme pasivaikščioti krantine. Atlantik Sityje

rytais tai būdavo vienintelė pramoga. Buvo dar nekaršta, mes lėtai

vaikštinėjame stumdami laiką ir mėgaudamiesi sūriu vandenyno oru.

Krantinėje buvo brolių Hardingų kontoros filialas, ir mes kiekvieną

rytą ten užeidavome sužinoti, kas nauja biržoje. Tai buvo tiesiog

įprotis —jokių konkrečių reikalų tuo metu neturėdavau.

Tai ženklas, kad Livingstonas pasiruošęs prekiauti, jei tik rin

koje pamatys tam tinkamų akcijų. Taip, žinoma...

Žiūrėjau į lentą su kotiruotėmis ir vis atkreipdavau dėmesį į pokyčius

—beveik visų akcijų kainos kilo į viršų, išskyrus Ramiojo vandenyno

geležinkelio akcijas. Mane apėmė jausmas, kad reikia pasiskolinti šių

akcijų ir parduoti. Aš negaliu to paaiškinti. Tiesiog apėmė nuojauta.

Tiesiog puikus kūrinys. Tačiau yra dar bent dvi priežastys, dėl

kurių jis man patinka. Pirma asmeninė. Nutraukęs ryšius su vario

rinka, kurios padėtį tyriau, aš ėmiau akylai stebėti finansų pasaulio

veikėjus, o šie, na, tarkime, buvo toli gražu ne šventieji, kartais

—visiški sukčiai. Daugelis jų slėpdavosi už savo atstovų spaudai

nugarų (vėliau juos imdavo dengti teisininkai), ir mes išgirsdavome

tik pagtažintas jų veiklos versijas arba neišgirsdavome nieko.

Literatūrinis herojus Livingstonas kalba tiesiai mums. Jis mini
vardus ir nustato kainas. Kai Botneo alavo kompanijos prezidentas

Vizenšteinas Livingstono žmonai per pietus Palm Biče pašnabžda

pirkti jo kompanijos akcijų, nes jos atseit greitai gerokai pabrangs,

Livingstonas geriau nei bet kas kiras užuodžia salsvą puvimo

kvapą, kuris anuomet tvyrojo Volstrite.
Neatskleisiu čia, kokia buvo Livingstono reakcija į tokius „pašnabž-

dėjimus", tačiau vena paminėti, kad Vizenšteinas tada buvo atsakingas

už savo kompanijos akcijų platinimą (dabar tai būtų neteisėta). Kai

šiais laikais žmonės skundžiasi, kad rinką varžo per daug taisyklių,

jie tutėtų susimąstyti, ar seni geri laikai tikrai buvo geri.

tokių vietų ėmė vyti lauk, mat jis padare nedovanotiną nusikaltimą -

pernelyg dažnai laimėdavo. Kai baigėsi Pirmasis pasaulinis katąs, Džesis

Livermoras jau buvo spėjęs uždirbti, prarasti ir vėl uždirbti milijonus

dolerių, be to, jis buvo kaltinamas visais stambiais akcijų bei žaliavų

rinkų nuosmukiais, ir kartais tie kaltinimai būdavo pagrįsti.

Nors Džesis Livermoras suvaidino svarbų vaidmenį didžiojoje

1929 metų rinkos krizėje ir po to iki tragiškos savo mirties gyveno

dar vienuolika metų, „Biržos spekulianto memuarai" aprėpia tik

jo jaunystės metus. Neverta klausti, kas knygoje yra tiesa, o kas —

rašytojo kūrybos vaisius. Livermoras buvo vienas iš tų originalių

amerikiečių, kurių karjeros detalės tokiam talentingam rašytojui

kaip Lefevras padėjo padaryti šį pasakojimą tikroviškesnį.

Taigi turime išsamią išpažintį, kaip biržos spekuliantai dirbo,
kol dar nebuvo specialių jų veiklą reglamentuojančių įstatymų,

apie manipuliacijas, apie nelegalią informaciją, apie korporacijų

valdytojų pastangas kelti ar smukdyti savo akcijų kainas ir visad

aplenkti nelaimingus eilinius biržos dalyvius. Vienas rašytojas pa

vadino šią knygą „seniai nebeegzistuojančios biržos portretu". Tai

tiesa, nors, kita vertus, galima sakyti, kad ne. Nuo Lefevro laikų

žmogaus prigimtis nedaug tepasikeitė. Nepasikeitė ir lengvo grobio

ieškančių Volstrito veikėjų moralė. Kai Lefęvras-Livingstonas kalba

apie klestėjusias anų laikų kompanijas ir jų gebėjimą pasipelnyti iš
publikos noro turėti akcijų, prisimenu ne vieną šiuolaikinį verteivą

(pavyzdžiui, internetinių kompanijų akcijų maklerius).

Ir vis dėlto knygos herojų gyvenimo tempas ir kalba puikiai
atspindi audringą trečiąjį dešimtmetį. Štai Livingstonas, nuvykęs

į Atlantik Sitį atseit „pailsėti nuo rinkos", yra labai panašus į Dei-

mono Runjono (Damon Runyon), populiaraus to meto novelisto,

herojų, negalintį nesilankyti žirgų lenktynėse.

Vieną rytą papusryčiavę mes vartėme rytinius Niujorko laikraščius
ir stebėjome, kaip žuvėdros čiumpa nuo seklumos midijas, meta jas iš

dvidešimties pėdų aukščio ant kieto drėgno smėlio, o paskui krapšto



- Rodžeris Lovenšteinas (Roger Lovpenstein)

macijos ir visokių užuominų apie akcijų kursus. Livingstonas tuos

dalykus vadina „vilties kokteiliais" ir ragina mus jiems atsispirti,

kaip kad datydavo jis pats. Toks elgesys atspindi jo, kaip bitžos
žaidėjo, psichologiją. Viską turi pasakyti telegrafo juosta, o neofi

ciali informacija veda klystkeliais, tai yra visiškai tuščias teikalas.

Publika neoficialios informacijos ir patarimų trokšta, o Livingstonas

pasitikėdamas savimi sako: „Aš visada dirbu be pagalbos iš šalies."

Na, beveik be pagalbos. Kartą, būdamas Satatogoje, dar vie

name kurorte, kur jis atseit atostogaudavo, Livingstonas, patartas

savo brokerių kontoros savininko, pardavė turėtas Ramiojo van

denyno geležinkelio akcijas. Tačiau patarimas, kaip pasirodė, buvo

klaidingas. Klaida kainavo brangiai. Jis iš jos pasimokė, turėtume

pasimokyti ir mes. Livingstonas liūdnai pasakoja, kad už tą pačią

pamoką būtų galėjęs sumokėti ir mažiau, tačiau „Likimas ne visada

mums leidžia patiems nusistatyti mokesčio už mokslą dydį. Mes

gauname skaudų antausį, pasimokome iš jo, o paskui mums atsiun

čia sąskaitą." Laimei, iš „Biržos spekulianto memuarų" mes dabar

galime pasimokyti už kur kas mažesnę kainą. Pamokomas Edvino

Lefevro pasakojimas suteiks tikrą malonumą visiems aktyviems

biržoje entuziastams - ir „meškų" rinkos mėgėjams, ir „bulių".

Tačiau savo darbą ir manipuliacijas Livingstonas aprašo smul

kiai ir visai nesidrovėdamas. Laiku pirkdamas ir parduodamas

kokios nors kompanijos akcijas, jis sugebėdavo reguliuori jų kainą

rinkoje. Puikus manipuliacijos pavyzdys, kaip jis pats pabrėžė

nepaprastai patenkintas savimi, buvo operacijos su Imperini Steel
akcijomis. Galbūt Livingstono pozicija yra ir šiek tiek gynybinė,

nes jis fanatiškai atmetą faktą, kad manipuliacijos su akcijomis

buvo blogai vertinamas dalykas, ir tvirtina, esą čia nieko bloga nėra.

Kita vertus, paties Livingstono pasiūlymai, kaip rinką padaryti

švaresnę, išduoda jo pabudusį teisingumo jausmą. Bet kokiu atveju

apie savo spekuliacijas jis kalba visai nepagraiindamas įvykių.

Antra priežastis, dėl kurios verta petskaityti šią knygą, yra ta,
kad joje sėkmės siekiantys biržos prekiautojai ras tikrų patarimų

perliukų. Aš pats nesu biržos prekeivis. Ir turiu prisipažinti, kad

visuomet maniau, jog birioje, kai seki telegrafo juostos duomenis,
susiduri su pavojumi brangiai pirkti ir pigiai parduoti. Livingstonas

irgi pripažino tokį pavojų, kaip pamatysite iš jo pasakojimo. Jis taip

pat kalbėjo, kad jo veikla buvo visai kas kita nei investavimas. Spe

kuliantai perka akcijų judėjimo kryptį, o investuotojai tarsi išsiruošia

į ilgą kelionę. Pastarieji yra visai kitokios padermės žmonės. Viena

iš priežasčių, kodėl žmonės biržoje praranda pinigus, yra ta, kad jie

nepamato to skirtumo. Jie nusiteikia ilgai laukti, tačiau neiškenčia,
kai užuodžia pinigų kvapą. Livingstonas neturi jokių iliuzijų - jis yra

tik spekuliantas ir niekas daugiau. Vis dėlto keista, kad tos savybės,

kurios padėjo jam, padeda ir didiesiems investuotojams. Visų pirma

tai yra kantrybė, vidinė drausmė ir sugebėjimas objektyviai mąstyti.

Galima pykti ant telegrafo juostos, bet juostai tai nė motais. Livings

tonas sako, kad geriau jau pasimokyti iš savo klaidų, nei apsimesti,

kad jų nebuvo. Jo skiriamasis būdo bruožas, regis, buvo gebėjimas

susitvardyti. Kai lošiame azartinius - ar bet kokius kitus - žaidimus,

didžiausią žalą mums padaro mūsų vidiniai demonai.

Spekuliantai, regis, turėtų įnirtingai ieškoti neoficialios infor


