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Czym różni się gambling od tradingu
Chciałem zaznaczyd na początku, że w swoim „zawodowym” życiu bukmachera gram zarówno
gambling jak i trading. Oczywiście większośd traderów nie wyobraża sobie uprawiania gamblingu,
a wiele osób przyzwyczajonych do gamblingu sceptycznie podchodzi do tradingu. Niemniej jednak ja
wiem, że zarobid można na obu tych opcjach.
Gambling to obstawianie zakładów bukmacherskich i przyjęcie ryzyka z jakim się one wiążą, czyli
możliwością złego oszacowania szans danej drużyny, popełnienia błędu, a także czekania na to czy się
wygra czy też nie.
Przykładem gamblingu będzie postawienie 100 euro na zwycięstwo Chelsea w meczu z PSG
i sprawdzenie po 90 minutach meczu czy udało się nam wygrad.
Trading natomiast to nic innego jak handel kursami (tak samo jak handluje się kursami euro, dolara,
złota czy ceny ropy naftowej, tak samo na Betfair handluje się „szansami” danej drużyny na
zwycięstwo czy szans zaistnienia danego zakładu). W przeciwieostwie do gamblingu znamienita
większośd traderów nie chce ponosid ryzyka i często kooczy swój udział w obstawianiu meczu zanim
ten jeszcze się zacznie !
Przykład tradingu :
Zainteresował mnie mecz w Lidze Mistrzów pomiędzy Chelsea a PSG, spójrzmy zatem na kursy.

Przeanalizowałem wszystkie fakty i uważam, że kurs na Chelsea będzie spadad, bo eksperci
podkreślają, że są oni w formie, nie przegrali w LM u siebie od dawna, a niektóre francuskie dzienniki
awizują, że w szeregach gości zabraknie Ibrahimovicia oraz Cavaniego.
Kupię (BACK) zatem za 100 euro kurs na Chelsea po cenie 2.02. Gdy cena spadnie do 1.9 odsprzedam
(LAY) ten kurs, generując w ten sposób zysk bez względu na wynik meczu.

Jak widad handlując kursami (uprawiając trading) zarabiam 6.31 – 6.32 euro jeszcze zanim mecz się
zaczął ! Było to możliwe, ponieważ niczym makler giełdowy handlujący ceną złotą przewidziałem
wahania kursów cen na tym meczu.

Gdy makler giełdowy wie, że cena złota będzie spadad – sprzedaje swoje zapasy. Gdy wie, że cena
wzrośnie – skupuje wszystkie dostępne złoto.
Ja natomiast wiedząc, że szanse Chelsea wzrosną kupuję kurs na nich. Domyślając się, że PSG na
pewno nie wygra tego meczu mogę obstawid opcję LAY przeciwko nim.
Bez względu na to jaki rynek nas zainteresuje, jaki typ będziemy chcieli postawid mamy do dyspozycji
dwie podstawowe opcje, czyli back oraz lay. Na czym one polegają ?

Opcja Back to nic innego jak „zdarzy się”. Jeżeli w powyższym przykładzie postawię Back Chelsea to
wygram tylko wtedy kiedy zdarzy się wygrana Chelsea.
Przykładowo postawię 20 euro na BACK Chelsea, wtedy :

Jak zatem widad, stawiając 20 euro po kursie 2.02, wygram 20.40 euro gdy wygra Chelsea lub stracę
swoją stawkę w przypadku remisu lub zwycięstwa gości.
Jak wygląda opcja LAY ?

Opcja Lay to nic innego jak „nie zdarzy się” (przyjmujemy rolę bukmachera). Jeżeli w powyższym
zakładzie postawię Lay Chelsea, a mecz zakooczy się ich zwycięstwem to wtedy przegrywamy. Jeżeli
padnie JAKIKOLWIEK inny wynik (zwycięstwo PSG lub remis ) to wtedy wygrywamy. Kurs zakładu LAY
odwzorowuje ile euro będziemy musieli wypłacid za każde przyjęte 1 euro na ten zakład.

Na giełdzie zakładów sportowych nie istnieje jednak żaden bukmacher, ponieważ zarówno rolę
obstawiającego gracza (BACK) jak i bukmachera przyjmującego zakład (LAY) przyjmują ludzie tacy jak
my, czyli Gracze z całego świata.
Betfair to jedynie pośrednik, który pobiera % od zysku z wygranego zakładu. Tylko i wyłącznie to –
nic więcej.
Na giełdzie pojawiają się miliony graczy z całego globu, w grę wchodzą ogromne pieniądze, a marża
„bukmacherska” jest zminimalizowana do maksimum. Na giełdzie Betfair uzyskad możemy naprawdę
bardzo atrakcyjne kursy, często najlepsze na całym rynku. Jest to bardzo dynamiczne środowisko,
w którym wszystko zmienia się bardzo szybko, a kursy mogą się mocno wahad. Przyjmowane są tutaj
zarówno zakłady przed meczem jak i w jego trakcie. Dlatego też giełda zakładów sportowych
wykorzystywana jest zarówno do gamblingu jak i tradingu.
Na pewno nigdzie indziej nie spotkacie tak bogatej oferty jak na giełdzie Betfair. Z całą pewnością
mogę powiedzied, że uśredniając wszystkie kursy, te najbardziej atrakcyjne znajdują się również tutaj.

O ile chodzi o gambling to możesz uprawiad go u innego bukmachera jeśli takie jest Twoje życzenie,
ale prawdziwy trading możliwy jest tylko na Betfair.
Ponadto niezwykle istotną kwestią jest to, że na giełdzie Betfair nie musisz bad się żadnych limitów.
Gdy ogrywasz tradycyjnego bukmachera możesz zostad zablokowany i nałożony na Ciebie zostanie
limit stawek, bo jesteś graczem zawodowym. Tymczasem Betfair nie ma z tym żadnego problemu,
tym bardziej, że zarabiają oni na % prowizji od zysku, więc im więcej go generujesz, tym bardziej
pożądanym graczem dla Betfair jesteś.
Jednym słowem tym czym wyróżnia się Betfair od tradycyjnych bukmacherów to uczciwośd, której
możesz byd pewien. Nie musisz bad się tego, że gdy wygrasz zbyt dużą sumę pieniędzy to ktoś się
przyczepi i możesz mied problemy z wypłaceniem zarobionych pieniędzy. Możesz byd pewien, że
trafiłeś do miejsca najbardziej dynamicznego, oferującego najlepsze kursy i najbardziej rozbudowane
rynki. Miejsca gdzie masz możliwośd zarobienia ogromnych pieniędzy, a także miejsca gdzie możesz
stawiad zakłady już za 0.01 euro !
Ogólnie rzecz biorąc trading na Betfair polega na tym by robid BACK gdy kursy są wysokie, a my
przewidujemy ich spadek oraz grad LAY gdy kursy są niskie, a my przewidujemy ich wzrost.

Chcesz przeczytad cały e-book, w którym dowiesz się jak
zarobid na zakładach bukmacherskich i grad trading
sportowy na giełdzie Betfair ?
Pełną wersję e-booka znajdziesz tutaj.

