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Először is nyilván mindenkiben felmerül, miért akar valaki nyerő szisztémát elárulni, amikor ha van
esze, hétpecsétes titokként kellene kezelnie. Nem kell. Nem leszek attól se gazdagabb, se több, ha
mások belebuknak, és soha többé nem mernek a jövőjükért tőzsdézni. De ez még kevés lenne, hogy
belevágjak. Ha az ismerőseim (közeliek, távoliak) nem abajgattak volna, magamtól még így se írtam
volna meg. Ezen szösszenet tehát nem nekem köszönendő, hanem azoknak, akiknek volt kitartása,
türelme, hogy addig b.sztatták a csőrömet, míg belevágtam a megírásába. A teljesség igénye nélkül
őket utáld érte: ZS Sanyi, L Lászlóné Icumicu, L László, T László, Dr. B. Károly, T. Mária „Nagykalappal”, „SzIldikó” és páriája „Pocak”, „Pirianyu”, „Katka”, K. Zsolti, M. Mariann, és H. Sándor (mint utolsó
csepp). Ha kihagytam valaki(ke)t, nem kérek bocsánatot.
Mielőtt belevágtam, elolvastam, mi lelhető fel a neten, amiért engem abajgatnak. Hát jó sok mindent
találtam, de tulajdonképpen semmit. Megy a smittelés ezerrel, ugyanaz a sajtó(nyelvtani) és stílusbeli
hibák itt is, ott is, ami gondolom nem véletlen. Száraz, semmitmondó, sótlan, és érthetetlen, értelmezhetetlen, gyakorlatba átültethetetlen ”jó”tanácsok. Ha annak idején azok alapján vágok bele, mára koldus lennék. De legyen elég mások szapulásából, lássuk, mit vagyok képes átadni én, és majd megítélhettek az alapján.
Gyorsan leírom, mik azok az alapvető hibák, amik a legveszélyesebbek. Nem árt KÉZZEL leírni, és
valahol jól látható, szembeötlő helyre kitenni, hogy ne ess bele. És maradjon is ott minden kereskedés
alkalmával! A tekintetedet úgy idomítsd, hogy lásd, olvasd is, ne csak átfusson rajta!
Az első a teljesítménykényszer. Ha tegnap kerestem 10$-t, nehogy már ma kevesebbet szedjek öszsze! Baromi nagy lekvárosbukták okozója, és talán a legtöbb kudarc okozója is. Meséljek a sajátjaimról?
A türelmetlenség. Mindenáron meg akarsz gazdagodni, és most, csakis most. Ha nincs is ésszerű
lehetőség, akkor is muszáj nyitnod valamit, mert bizsizik az ujjad. Hova sietnél? Hallottad már? Lassan
járj, tovább érsz! És bizony a tőzsdézésnél ez hatványozottan igaz.
A körültekintés hiánya. Azaz az elemzés hiánya. Mielőtt nyitsz, kétszer is vizsgáld meg a diagramokat oda-vissza! Aztán vizsgáld meg önmagad, van-e félelmed a tréddel kapcsolatban. Ha van, bármilyen a diagram, hagyd a francba!

A tétovázás. Látszólag ellentmond a fentieknek, de hidd el, nem. Ha már döntöttél, hogy nyitsz, a diagram állása is jó, és ellenérzésed sincs, ne várj, ne mérlegelj!
Először is tudnod kell, a velem megesett, és alább megismertetett esetek többsége nem az eToron
történt meg. Ha itt kezdek, talán elkerülhettem volna sok mindent, mert kezdő számára nincs ennél
jobb rendszer. Amikor itt kész vagy, majd elárulom, hol érdemes még nyitni jövedelmezőbb fióko(ka)t,
mert az igazán nagy szakításokat nem itt fogod megejteni, garantálom! Itt csak begyakorolsz, stílust
alapozol. Persze semmi nem akadályozza, hogy itt ragadj örökre, jó hely ez, és szépen, biztonságosan fial is. És persze sehol nem lehet olyan gyorsan, és eredményesen megtanulni az alapokat, mint
itt. Pl. az itteni valutapárok alakulásából – szétszedve őket – egy másik helyen, ahol csak valuták vannak külön, jó eséllyel tudsz a megfelelőkre tenni. Akiket eddig belevittem ebbe a szenvedélybe, a
többségük, ha tett is próbálkozást máshol, megragadt itt is.
Nos, vágjunk bele, ne gatyázzunk. Hogyan indítsd ezt az egészet, amit áttétes tőzsdézésnek nevezünk? Először is kattints ide, töltsd ki a jelentkező oldalt, majd utald át az erre szánt összeget, ami legyen 250$. Hogy miért ennyi? Lentebb majd elmagyarázom. Amikor feltöltődött, és belépsz, megnyílik
egy lap, az a Te kereskedői platformod. Ha nem, keresd meg a „Kereskedő” gombot, kattints rá és akkor nyílik meg. Mentsd el a könyvjelzők közé, ha javasolhatom. Idegesítő, de újra kérheti a felhasználó
nevedet és a jelszavad.
Megvan az oldalad, de még ne tégy mást, ismerkedj meg vele. Nem elég, ha te szeretsz valakit, vagy
valamit, a dolog úgy teljes, ha ő is szeret téged! Értsd: hiába szereted az oldalad, ha az nem szeret
téged. Az első benyomás minden szerelemnél a legfontosabb, ezért ne kapkodj, ne rontsd el hebehurgya kereskedéssel! Ismerd meg, fedezd fel, értsd meg! Ha szétnéztél, kövess!
Látod ott jobb felül a neved? Húzd le a nyilat, és válts át gyakorló módra. Érdemes ezzel kezdeni,
hogy belejöjj kár nélkül.
Első javaslatom, hogy amíg odaát vagy, keress egy menő kereskedőt (az eToro open book-ban,
azon belül a „Ranglista” alatt kedvedre válogathatsz), és százat tegyél rá, azaz innentől ő kereskedik
azon összeghatáron belül a Te nevedben. Miért tedd? Elsősorban, mert ez egy darabig biztosítja,
hogy ne költsd el minden pénzed hebehurgyán, de ha javasolhatom, egy másikra is tégy százat, és
csak a maradékkal kísérletezz majd! Ezért érdemes 250$-al kezdeni. Az étvágy megindításához épp
elég a maradék 50$, ezzel már lehet változatosan kísérletezgetni, és ha elveszítenéd se dőlt össze a
világ.

De lássuk a gyakorlást.
Mit tegyél kereskedések indítása, és minden más
előtt? Baloldalt a kis képen
ott vannak a lehetséges
trédek csicsa bokszokban.
Ezen a képen meg van jelölve a CADJPY, azaz a
Kanadai dollár-Japán yen
páros. Látsz a kis bokszokban egy diagramot, ha ráviszed a nyilat, megjelenik
egy nagyító, arra kell kattintanod. A kattintás után felugrik a diagram-ablak, ami a kereskedésedhez
tartozik. Ha nem gyertya-diagrammal jelenne meg, jobb felül a diagramfület lenyitva kattints a gyertyára. Ezután az elemzéseket nyisd meg, az utolsó oszlopban találod a Stochastic Oscillator nevezetűt,
ez lesz a második segéded. E két segéd kell, hogy jelentse a mindent. Nincs más külső segítséged,
egyelőre nem fogja senki a füledbe súgni a tutit. Ezek együttes használatával dől el, mit kell tenned.
Mondom együttes! Külön-külön önmagukban nem adnak nagy valószínűséget, de együtt igen! Soha
ne hallgass a türelmetlenségedre, a szemednek, az eszednek higgy! Ha alaposan, többször odavissza megnézted a diagramokat 1 percestől az órásig (elég 1-5-15-1h) már képet kell kapnod a tréd
állapotáról. Az első napon általában kiderül, a három közül melyik kategóriájába tartozol a kereskedőknek. Mert vannak ugye a lusta, hosszú távra tervezők, a közepes 2-5 napra tervezők, és vannak a
rövidtávúak, akik 5 percestől pár órás lekötéssel terveznek. Én magamat ezen utóbbiak közé sorolom,
itt is a géppuskakezűeknek nevezett kis csoportba (noha a nagy fogásaim hosszútávon jöttek). Mi vagyunk azok, akik trendfordulóban is merünk kereskedni, akik a veszteséget is bekalkuláljuk, mert ha
nem elég gyorsan hozza a kereskedés a nyereséget, inkább
kivesszük, és kecsegtetőbbe
tesszük.
Mi is van a kis bokszokban? Bal
felül a kis zászlók, amik a páros
hazáira utalnak. Ez csak dísz,
nem kattintható. (Bocsi, de ne
zavarjon, hogy a képen pont nem
pénz-pár látható. De amikor ezt

írom, csak ez a két pár volt egymás mellett, aminél az egyik élt, a másik csicsikázott.) Eladás-vétel
gombok, ezekkel indíthatsz kereskedést. A képen látható, hogy az AUS200 már alszik, mert kiszürkültek a gombjai, de a KO (azaz Coca Cola) még nyitható. Az AUS200 indexnek számít, a KO részvénynek. Alattuk a számok azt jelzik, milyen trend érvényesült nyitástól, azaz hogy nagy eséllyel vételre,
(zöld) vagy eladásra (piros) érdemes tenni. Jelen állapotukban mindkettőnél vételi lenne a megfelelő,
ha a diagramok is erről suttognának. De mivel a KO ezen a napon nyitás után megugrott, majd azért
olyan kicsi értékű a zöld, mert az óta folyamatosan csökken a diagramja, én nem tennék rá se így, se
úgy. Az AUS-ra ezen a napon azért nem tettem, mert hisztis volt, napközben a pirosat is megnyalta
nem egyszer, nem kétszer. Mire kisimult a trendje, már azért nem tettem, mert közel volt a zárás, és
egy hisztis nap után kiszámíthatatlan, nyitáskor mit lép a delikvens. Itt meg kell említenem, hogy a legtöbb valuta nem alszik, csak mi, és ez ugyanazt eredményezi. És a legtöbb vasárnap reggel hatkor
beaktiválódik, dacára a hétvégi szilentnek.
Egy kis személyes történelem. Amikor először belevágtam, a befektetett 250$-om 4 nap alatt úszott
el. Eleinte volt nyereségem, mert 300$ fölé kúszott a tőkém, de jött egy nap, és hipp-hopp, lenulláztam
az egyenlegem. Az ok egyszerű volt, miért buktam. Soha nem nyitottam meg, és állítottam be egyetlen
diagramablakot sem, mert lefagyasztották a gépem! Csak hasra, érzésre kereskedtem. A másik, hogy
halovány űrgyűrűfüttyöm nem volt trendekről, trendfordulókról, túl hosszú trendekről, és egyebekről.
Ma már tudom, az is csoda, hogy egyáltalán nyereségeim is voltak. Nemsokára elmagyarázom, mire
valók ezek a diagramok, és elemzések, meg a felsorolt TRENDmarhaságok.
A nagy crach után, amikor elvesztettem mindent, eshettem volna kétségbe is, de ehelyett elkezdtem
elemezni, miket tettem. Mi hozta a sikereket, és mi a kudarcot. Akkoriban még aranyért se lehetett
hasznos tanácsokhoz jutni, az ember csak saját hibáiból tanulhatott. Mármint, ha az az ember olyan
mint én, azaz köze nincs az angol nyelvhez. Amit elsőre kisilabizáltam saját kereskedéseimből, az a
következő volt. Ne tegyek trend ellen, bármily csábító is a lehetőség! (Mert igen, észrevettem a trendet, csak nem úgy hívtam.) A siker? Épp a fordítottja, megspékelve azzal, hogy kereskedés indítása
előtt mérlegeltem, és nem a kapzsiságomra hallgattam. Na, itt az első fura tanács. Jegyezd meg, mert
a kereskedők első számú szabálya, a kapzsiságot küldd el moziba, amíg kereskedsz! Baromira rossz
tanácsadó! Hogy honnan szereztem tudomást a trendről? Egy még az én ábráimtól is silányabb képről, és az angol nyelvű magyarázatáról. Nem volt egyszerű lefordítani, mert iszonyú zagyvaság lett az
egész, de a lényeget megértettem.
Volt még más hiba is. A trend nem azt jelenti, hogy nyílegyenes vonal megy fel, vagy le, hogy a
gyertyák csak zöldek, vagy csak pirosak. Amikor megtettem egy vételt, és elkezdett esni, a piros számok egyre vastagabbaknak tűntek. Riadtan zártam a kereskedést, azt hívén, ha nem teszem, elúszik
a pénzem. Kivettem, és ugyanarra, de eladásra újra betettem, hogy hozza vissza a pénzem. Láss
csodát, akkor meg elkezdett felfele kúszni! És addig vártam, remélve, hogy természete ellenére trend

ellen fordul, míg a befektetett összegem elúszott. A türelem nagy erény egy kezdő kereskedőnél!
Olyan nagy, hogy a hiányát képtelenség pénzügyileg túlélni! Semmi sem biztosíthatja, hogy kellő időben lépsz be, mert az ingadozás tőled független, és jegyezd meg mindörökre (ímé hívejim a kettedik
tanács, avagy intelem), még milliárdokkal se tudod rávenni a diagramokat, hogy a saját akaratodnak
megfelelően mozogjanak. Ezért várj türelmesen, mert a TREND a mi istenünk!
Ez túl egyszerű így? Lássuk, hogyan indítok ma egy nagyobb volumenű kereskedést. Bármily hihetetlen, előző nap kezdődik, a híreket hallgatva. Ha azt hiszed, a tőzsdehíreket kell hallgatni, tévedsz. A
politikai hírek a nekünk valók, és a katasztrófák, sikerek, találmányok, mert abban van a lényeg! A
tőzsdei csak idegesítésre jó, mert nem azt mondja mire tegyél, hanem, hogy tegnap jól elba…ltáztad,
ha nem ezekre és ezekre tettél. Van fejlettebb tőzsdei hír is, de az meg úgy kezdődik, hogy elmeséli, a
tegnapi jóslatok, elemzések ellenére ez, meg az, ellenkező eredményt hozott, aztán elmondja az aznapi igéket, jó tanácsokat (amik vagy bejönnek, vagy sem, de inkább vagy.) A politika, a tudomány, a
természeti hírek a pénz alapja. Mondjuk, hallasz egy olyan hírt, hogy Dél-Afrikában, az aranybányában
tűz ütött ki az egyik tárnában, és zavargások, meg sztrájkok vannak emiatt, mert nem elégségesek a
biztonsági berendezések. Naddolog, mondhatnád. És ekkor gyorsan arra teszel, hogy lemegy az
arany ára. És már úszott is a pénzed. Mert a hiány felspanolja, míg a dömping leviszi az árakat! Vagy
egy másik: Peruban a bányászok szakszervezete magasabb bérekért indított sztrájkot. Te mit tennél?
Én gyorsan vételre nyitottam a réznél. És addig benn tartottam, míg jött a hír, miszerint megegyezett a
kormány és a szakszervezet. 8 kereskedési nap alatt 320%-ot vettem ki. És azért fogtam a fejem, mert
nem mertem többet rátenni. Vagy: Az amerikai hírek szerint nagyon csapadékos év várható. Két dolgot tehetsz. Valamely növényvédő szer gyártójára teszel, illetve a gabona, és egyebek ára fel fog
menni. Esetleg: Dél-Amerikában egy bánya beomlott, keskeny lyukat fúrtak le, hogy elérjék a bányászokat. Ugye már tudod mire kellett ekkor tennem?
Ezt a fajta kereskedést tovább nehéz lenne fejtegetni, erre idővel magadnak kell rájönnöd, hogyan
hallgasd a híreket, mert elmagyarázni szinte lehetetlen. Ugyanis minden esemény más-más iparágakra, nyersanyagokra, devizákra hat. A téma felölelne egy könyvet, de ennek a kis tanulmánynak erre
nincs lehetősége, ezért már csak egy esetet mesélek el saját személyes sikereim közül.
A válság kezdetén (2008) elkezdtek a nagy nemzeti pénzek zuhanni. Shortra (eladásra) az ember
ilyenkor félve tesz, mert nem tudható, mikor áll le a trend, mikor fagyasztják be a kereskedésüket
(igen, ilyen is van), vagy mikor kezd őrülten átállni vételre, sőt, az ingadozás olykor akkora, hogy tutira
csak veszthet az ember hosszú távon. Az arany viszont még egyhelyben állt. Akkoriban már elúszott
az első próbálkozásom, de a híreket hallgatva úgy döntöttem, újabb 250$ nem vág földhöz, mert maradt az angol melóból bőven. Azt agyaltam ki, ha a pénz omlik össze, én aranyba tenném a pénzem.
Hát rátettem mind a 250-et. Az arany még aznap elkezdte azt a bizonyos legendás menetelést. És
csak ment, és ment felfelé, és a trend kis ingadozásokkal két teljes évig megmaradt!

Persze közben számtalanszor kivettem, és újraindítottam, voltak mini (1-2 napos) trendfordulók, de ha
valaki ránéz utólag, láthatja, gyönyörű volt a menetelése. Ha kivettem olykor azért, hogy immár a
hasznot is befektetve még nagyobbat szakíthassak. És hozzá teszem, ha semmi mást nem tettem
volna, csak az aranyon meggazdagodtam volna. De nem, én okoska elkezdtem devizázni, nyersanyagozni, terményezni, ami a haszon jó részét füstté változtatta. Két éven át szinte csak arannyal kereskedtem, ami hasznot hozott.
És mit tettem még közben? Játszottam a demószámlán, tanultam a diagramok viszonyát, a TRENDet
használni. Gyakran lenulláztam a demószámlát, de tudtam, hogy jó úton járok! A valódin is egyre
többször könyvelhettem el az aranyon kívüli nyereséget.
Aki nem tud veszíteni, annak azt javaslom, bele se kezdjen! De vigasztaljon, neked már nem kell az
én utamat bejárnod. Annyi hullámon és hullámvölgyben voltam, hogy kimondani is sok. Azt kívánom,
ne csak bebiflázd ezt a kis irományt, hanem próbáld megérteni is. Nem nehéz, és sok örömöd lesz a
kereskedésekben, ha megérted.
És most valami lényeges, amit csinálj meg. Fogj egy A/4-es lapot, oszd függőlegesen öt vonallal hat
felé. A baloldali a kérdéseké. Írd egymás alá ezt a hét kérdést:
1. Szerinted megfontolt vagyok?
2. Szerinted jó a pénzügyi érzékem?
3. Rám bíznád a pénzed, hogy megfialtassam?
4. Képes vagyok az elemző gondolkodásra?
5. Képes vagyok pánik nélkül cselekedni?
6. Jók a megérzéseim?
7. Hallgatok a megérzéseimre?
Nos, kapj el minimum öt ismerőst, és kérd meg, válaszoljanak őszintén ezekre a kérdésekre veled
kapcsolatban. Ha kész, vesd össze. Ha oszloponként 4, vagy több igen van, oda +-et tegyél, ha a nem
a több, mínuszt. Ha az összegzés végén 4-5 pluszjelet kapsz, nyugodtan vágj bele. Ha 3-at, összességében még a nyereséged magasabb, de közben nagy buktákra is számíthatsz, amit gyakorlással
leküzdhetsz. 2-nél inkább ne kezdj el egyedül kereskedni, fogj egy józan társat magadnak. 1-nél és főleg nullánál felejtsd el az áttétes tőzsdézést. Várj keveset, csinálj pár biztonsági kereskedést, majd
utald vissza magadnak az összeget. Meglátod, még így is jól jártál!
Hidd el, a fenti kérdések nagyon fontosak. Az embernek van egy álomképe önmagáról, ami szinte
soha nem fedi a valóságot. Egyet ne tégy. Ne kérd számon a válaszaikat, mindenhez, még a rosszhoz
is vágj jó képet! A végén úgyis kiderül, te ismered magad jobban, vagy ők téged. És mellesleg sokat
tanulhatsz, profitálhatsz belőle. Akár még a kereskedéseidben is.
A „kis” kitérő után folytassuk. A diagram időpontját lehet változtatni. Az egypercestől az egyhetesig
érdemes vizsgálni. A négyórásnál már egészen kivehető trendet mutat. Az egyórás tiszta trendet mu-

tat, annál középtávra már nyugodtan tervezhetsz, ami egytől a pár napig-ot foglalja magába. Ez a legrövidebb trendidő! Ami ennél rövidebb, az a trenden belüli ingadozásokat mutatja. Öt, és egyperces
diagramokat figyelembe véve tudsz rövidtávra, a trendingadozásokkal tervezni, de az egyórást szem
előtt tartva. Hogyan? Alul (jóval lentebbi kép) látod az elemzés (oscillator) két csíkját? Általában amikor metszik egymást, akkor kell valamely találkozásnál, (TREND FÜGGVÉNYÉBEN!) a kereskedést
megindítani.
Ha vételi, azaz emelkedő a trend,
akkor az alsó találkozásnál kattints a
vizsgált pár, vagy részvény bokszában a „vétel” gombjára, amit először
okézz le, (Kereskedés megnyitása).
Jobb felül látsz egy kék „Megrendelés”-t. Ha erre kattintasz, meg tudod
adni, milyen elvárt pontnál nyissa
meg neked a kereskedést, és mikor
zárja. Ez vételnél, és eladásnál is lehetséges, ha bízol benne, hogy a
trend kitart. Látod még: „Kockázat
szintje”. Majd akkor babráld, ha már
vér-profi vagy, addig elégedj meg az
50-es (vagy más alap) szorzóval.
Mert nem mindennél 50-es szorzóval
indul, de ez ne zavarjon. Ne babráld,
és kész! Amit babrálhatsz: mennyiségnél beállíthatod, mennyi lóvét teszel erre a kereskedésre. Mellette a keresztre (+) kattintva tudod
növelni, a mínusszal (-) csökkenteni. A Stop Loss, hogy pontban mennyi veszteségnél állítsa le automatikusan a kereskedésedet. A Take Profit pedig azt jelenti, mennyi haszonnál lépjen ki az automatika, ez is pontban adva meg. Nos, az ajánlatom, hogy ne állítgass, csak nyisd meg, esetleg az összegen emelj, mert a továbbiakban ezt az egyet nem változtathatod meg, és okézz, majd a nyitott kereskedések soraiban keresd meg ezen kereskedés zárási feltételeit, és rá kattintva nyisd meg azt.
Itt két lehetőséged van. Vagy pontra, vagy összegre módosíthatod a zárás feltételeit. Bármelyiket
módosítod, a másik automatikusan igazodik hozzá. Először is a diagram-ablakban vizsgáld meg,
mennyi az előző csúcs, és fejeld meg pár ponttal, mivel növekedésre bazírozol. Shortnál (eladás) végy
el a pontokból párat. De ha biztonságra mégy, akkor add meg az előző csúcs értékét, és okézd le.

Ha pénzre akarod állítani, töröld ki a dollár utáni számokat, majd írd be a saját elvárásodat. Figyelem!
Az angol tizedespontot használ, mi vesszőhöz szoktunk, vedd ezt figyelembe! Ha nem a neked megfelelő összeget hagyja jóvá, ne csodálkozz. A pontoknak megfelelő összegek ritkán egyeznek a kerek
összeggel. Ha kevesled, nyomj a pluszra mellette, ha sokallod, a mínuszjelre. A veszteség szintjét is
állítsd be! 20$-t figyelembe véve 5 körül határozd meg. Ennyi még menedzselhető. Ha menet közben
észreveszed, hogy rossz irányra tettél, ne gatyázz, lődd ki! Ez megelőzi a nagyobb crachot.
Nos, megtetted első önálló kereskedésedet. Javaslom, kapcsold be a hangszórót. Amikor a beállított
pontot, vagy a pénzhatárt eléri a kereskedés, egy csengőhang kíséretében automatikusan lezárja a
rendszer. Tréderek számára kevés kellemesebb hang létezik! Hidd el, a pozitív visszacsatolás érdekében nagyon is szükséged van rá!
Hozzáláthatsz a következő kereskedés megindításához a fent leírtak szerint.
Ismételjük meg, mit kell néznünk:
A boksz alján a szín mit mutat?
A megnyitott diagramablak minden vizsgált időszeletében tiszta trendet látunk?
Az osci a megfelelő alá (felül) vágást mutatja?
Ha minden klappolt, és nincs ellenérzésed, lehet nyomni a megnyitásra.
Annyit érdemes még tudni, ha hosszú távra tervezel egy kereskedést, minden éjszakára, ünnepnapokra, és hétvégekre levon a rendszer a kereskedésedből egy fenntartási költség nevezetű sápot. Nem
mindennél, de a legtöbbnél igen. Érdemes a kereskedés nyitóablakának alján elolvasni, mit ír erről! A
példaként vett USD-CHF párosnál nincs fenntartási költség, azt nagyon szeretjük. Ettől függetlenül
azért lehetőleg úgy kereskedj, hogy estére várhatóan befejeződjék a kereskedésed, pláne, aminél van
fenntartási költség. Ha közel jársz az értékhez, a zárás előtt manuálisan zárj. A tőzsde és az ördög bájos szokása, hogy éjjel, míg alszol, ők nem, és sok trendfordulás megtörténik. Így már csak az értesítésekből tudod meg, hogy elúszott a pénzed, ami este még nyereségen állt. Ezért szeretem esténként
bezárni a kereskedéseimet kisebb profit mellett is, mert az ember nem tudhatja, mit lép éjjel a trend.
És most a következő tanács. Ugyanarra a kereskedőpárra, indexre vagy részvényre ne nyiss több
kereskedést! Miért? Mert a nyereséges kereskedés újabb szabálya, hogy több lábon állj! Ha majd haladó leszel, a kockázat variálásával is játszhatsz, azaz kevesebb pénz megtételével akár dupla nyereséget (vagy veszteséget) könyvelhetsz el. Kezdetben az ember hajlamosabb a mellényúláshoz, ezért
ezt nem ajánlom. Azt csak igen kemény elemzések után engedem meg magamnak ma is!
Ismét történelem, de most nem személyes. A nagynak nevezett Gazdasági Válság idején (ami a napjainkban zárulóhoz képest lófüttyként se említhető) a válság a huszada se lett volna, ha vannak öszszevont csoportok. A fentebb látott AUS200 azt jelenti, hogy 200 Ausztrál cég együttese van egy kereskedésben, így kiküszöbölhető, hogy egyetlen cég bedőlése az egész tőzsdét beborítsa. Sok ilyen-

nel fogsz találkozni. Annál biztosabb egy ilyen csoport, minél nevesebb cégek alkotják, ezért a tanulás
időszakában próbálj naplót vezetni róluk, hogy tudd, mire teszel pénzt!
Mutatok egy ábrát, amin levezetem a jó kereskedést, és valami újat is. De előbb: a kép jobb felső részén látható a Diagram, és az Elemzések fül, amikről korábban beszéltem. Amikkel beállíthatod, mit
láss. Az oldalak húzásával pedig az ablak nagyságát a szemedhez, és a felfogó, azaz átlátó képességedhez igazíthatod. Figyelem! A legtöbb esetben az ablak tartalmát frissíteni kell! Az ablak általában a
megnyitás idejének állapotát mutatja. Újra húzd le az időbeállítót, és kattints az időre, amin jelenleg áll.
Így frissít. Jó sokszor becsapott, hogy azt hittem, stagnál.

Így néz ki egy nyújtott diagram-ablak, mert alapból ez fele széles sincs! Azt hiszem, a bal felső sarokban kivehető, hogy ez 1H, vagyis egyórás diagram, és elemzés. Ezen minden ott van tisztán, és érthetően, amikről eddig beszéltem, sőt, egy tiszta trendforduló is leolvasható. Most egy kicsit összezavarlak. Van „V” trendforduló, és van „A” trendforduló. Ez, amit látsz, a „V”, azaz az esésből növekedésre
átálló, vagy másként eladásból vételre. Ennek a trendforduló jele egy nagy „M” betű, amit középen
látsz, ha van képzelőerőd. Ha nincs, lentebb majd láthatod. Mert a trendfordulót két képpel odább fogom elmagyarázni. Ennek ez ellentéte az „A” trendforduló, (vételből eladásra fordulás) és ott egy szép
„W” betűt kell látnod.
Amit figyelmedbe ajánlok az ábrán látható gyertyákkal kapcsolatban: ha alaposan megnézed, a baloldal inkább piros, a jobb inkább zöld. Ugye milyen feltűnő? Ezért jó a gyertya diagram, mert hiába
akármilyen magyarázat az okostojásoktól, hiába a napi jóslatok, zseniális elemzések tömkelege, egy
pillanat alatt látszik a trend a gyertyák domináns színéből. Lentebb megérted majd a trendeket, elmagyarázom érthetően, ne izgulj. Mint majd megtapasztalod, ez, azaz a TREND, nem viccelek, mindennek a mindene. Ezzel kelj, ezzel aludj! Ezt keresd mindenhol, és ha nem találod, lépj tovább, ne kockáztass, kezdő vagy! A trend megértése nélkül akár bele se vágj. Komolyan.

De itt és most arra lennék kíváncsi, meg tudod-e fogalmazni magadban a trendforduló furcsaságát,
és jellegzetességét, amit egy külön képen is elmagyarázok, annyira fontos. Kíváncsi lennék rá, ha
megtaláltad magadtól, a színekkel kapcsolatban milyen meglátásod van. Mert ez is jellegzetessége a
trendfordulónak! Ha nem klappol, csak fura ingás, ha klappol, teheted a pénzt rá.
De folytassuk.

Haladjunk szépen sorban. A kép bal oldalán a csökkenő trend látható, ami short (eladás) kereskedés
lehetséges indítását jelzi. Tipikus hisztis trend, nagy ingadozásokkal. Nos, ez a kép azért is jó, hogy
lásd a különbséget trend és trend között. Nagyot lehetett volna vele kaszálni, mert lent, az alsó, azaz
osci elemzés két kiváló be és kilépést mutat, de nem szálltam be, pedig viszketett a kezem.
A kép bal negyedében jól látható, hogy akár vételt is lehetett volna indítani eladási trend dacára, mert
a piros szépen alávágja a feketét, aztán fordul, és a csökkenést alátámasztandó szépen felülvág, és
nagyot zuhan. A csökkenő (short, eladási) trend számomra kiszámíthatatlanabb, mert valami genetikai
hibám miatt félek tőle. Persze ez hülyeség. A valóság az, simábbnak látom a vételi trendeket, mert az
első befizetésem elúszását majdnem teljes egészében az eladási trendek finanszírozták, és ez az érzés örökre belém égett. Akkoriban trendekről még halovány lila svéd gőzöm nem volt, trendfordulókról
pláne, ezért hasra ütésre kereskedtem.
Csakhogy, mint fentebb említettem, hisztis emberben ne bízz, hisztis trendben még annyira sem,
mert mindkettő kiszámíthatatlan! Ne keseregj az elmulasztott lehetőségeken! Ha ilyen hisztis trendet
látsz a maga nagy ingadozásaival, tégy nyalókát a kezedbe, vagy ha az nincs, vedd rá magad valahogy másképp, csak mindenképp távol maradj a billentyűzettől és az egértől, mert veszélyes, alaposan aláaknázott terület ez a trendtípus!
És most mutatok valamit, amiről már beszéltem, és azt mondtam, kicsit bezavarlak vele. Remélem
nem tettem, mert mint majd meglátod, minden rém-duma ellenére pofonegyszerű!

Jöjjön a varázslat 
Tüttürürűűűűű!

Ez bizony (a négyzetben) a hírhedt trendforduló egy szép, karakteres megnyilvánulása! Egy gyönyörű „M” betű! Senkit ne zavarjon, hogy az egyik szára rövidebb, vagy kissé oldalra nyomottan kajla.
Amerikai elemzők szerint ennek is van jelentősége. Ha szépen olvasható, és bizsereg az ujjad, inkább
vakard meg, de ne engedd, hogy kereskedést nyisson, mert még kezdő vagy! Várd meg, amíg körvonalazódik a trendforduló utáni állapot, azaz míg kiderül, ez is hisztis trend lesz-e!
Na, mire hívtam fel a figyelmed fentebb? A furcsaság, amit fel kellett fedezned, hogy tiszta trendfordulóknál megfordulnak a színdominanciák! Mint láthatod, a baloldal bezöldült, a jobb beveresedett! Ha
ilyet látsz, hagyd a diagramot élve, míg máshol kóricálsz, mert hamarosan indíthatsz ezen egy guszta
trédet. Most gondolom azt mondod: hát persze, hogy megfordulnak, ez evidencia, ha…! De nem. Vannak olyan trendfordulók, ahol a szint látszólag mozdulatlan marad, de még olvashatóvá minősül a forduló. Nos, ha itt ilyen lett volna, nem teszek a fordulóban vételre. Az egyenessel csúfított trendforduló
akár becsapás is lehet, vagy egy hisztis, de lapos trend kezdete is.
Nos. Ha a megértettek függvényében úgy ítélted meg, hogy van keresnivalód, az induló emelkedés
egy szegmensében keress egy príma, neked való hullámvölgyet, csak aztán nyiss vételt! Persze kezdőként. Mert később, ha már profin bánsz a lehetőségekkel, és úgy látod az eseményeket, és úgy is
értelmezed ahogy kell, akár máris nyithatsz a piros szárának talpánál, ahogy én is tettem. Az ugrás
mértékét látva elképzelheted, százalékosan mekkorát kasszíroztam. Százalékosan, mert voltam olyan
oktondi (avagy inkább óvatos duhaj), hogy elsőre csínján nyitottam a vételi kereskedést. De ha azt hiszed, szemrehányást tettem magamnak, tévedsz. Ilyenkor annyit is csak azért teszek, mert olykor előfordul ilyen szép zöld ugrás, de olykor órákra benn ragad a pénz minimum hozammal.

Nos, hogyan nyiss trendfordulónál? Számítva a nagy bakugrásokra, nyisd meg a zárási feltételt, és a
befektetett összeg duplájára vidd fel a nyereséges zárás összegét! Soknak tartod? Nem kell kivárni,
manuálisan hamarabb is zárhatsz, de párnázd ki magad körül a falakat, ha nem teszed, mert ha ekkora ugráskor csak a negyedén álltál, és zárt az automata, garantálom, azt keresed majd, hol lehet a fejed beverni, hogy fájjon! Mit tegyél még? A veszteséget vedd minimumra, mert ha rosszul olvastad a
fordulót, elmehet a pénzed a sunyiba rákászni, és így minimalizáltad a veszteséget, amit felfoghatsz
tanulópénzként is. Ez a veszteségmenedzselés. Nagyon fontos, hogy ez is rutinná váljék! A jó tréder
legfontosabb tulajdonságainak egyike, hogy a veszteségeit megfelelően tudja kezelni!
Ugye nem mondtam még? Egy jó trédernek az időt is tudnia kell menedzselnie, nem csak a veszteséget. Nem mindegy, a pénzem mennyi ideig van lefoglalva. Mert olykor kis haszonnál (olykor kis
veszteségnél is!) de ki kell venni, hogy egy másik kereskedésben nagyot kaszálhassunk. Ezt neked,
mint kezdőnek még nem ajánlom. Majd később, amikor már nagyok a tétek oké, de egyelőre csak száraz pelenkában kereskedj, ha kérhetem.

És voilá beindult! Nagyot lehetett kaszálni az első két órában, de ilyenkor a dolog kétesélyes, jobb a
békeség egy kezdőnek. Ugye emlékeztek még a türelemre? Nem jelzem a képen, de a visszaesés
után a második kis pirosnál kell egy kezdőnek vételi kereskedést indítania. Hogy mikor zárjon? 20$ tétet figyelembe véve 1-5$ haszonnál. Közelebb az egyhez, és ne siránkozzon, ha további emelkedést
lát, miután zárt! A képen nincs rajta, de már kezdődik az „A”-trendforduló, a „W” egyik szára már látható a jobb felső részen. Ami azután jött, az egy kegyetlen zuhanás volt, aminek az alja ezen trendforduló alját is a végtelen magasságokba helyezte. Itt elkövettem egy hibát, hogy nem tettem eladásra, de
volt egy másik vétel, amit esélyesebbnek tartottam. Mint utólag kiderült, itt tíz perc alatt megháromszorozhattam volna a betett pénzt, amott öt óra alatt 10%-ot „kaszáltam”. Vannak ilyenek, kár rajta bánkódni.

Tanulni kell állandóan, mert nincs két egyforma kereskedés. Nagy téteknél az ember jobb, ha a bilit is
bekészíti. Az adrenalin úgy árad szét a testben, hogy szinte görcsbe ránt. Néha levegőt venni is elfelejtek, annyira figyelem a kritikus pontot. Sokszor nem is én zárok, hanem az ujjam magától rándul a
gombra. Nem mondtam volna? Nagy téteknél érdemes előzárni a kereskedést. Feljön az ablak, hogy
zárok, vagy mégse. A záráson a nyíl, a kéz az egéren, és minden idegszállal azt figyelem, fel, vagy le
ugrik az összeg. Az egyik agyfélteke szerint már sötétzöldek a számok, a másik szerint, még csak
sárgászöld. Ha nem az értelem győz, hanem a kapzsiság, gyakran jóval kisebb a nyereség.

Nos, a jelzett két helyen indítva és zárva a befektetett összegeimet mindkét esetben 50% körüli nyereséggel zártam. Nem pontosan, de a lényeg, hogy több, mint kétszer annyit vettem ki, mint az első
befektetésem volt. És ez a lényeg! Először 120-at tettem fel a trendfordulónál, amiből 200 lett. Második
alkalommal a megnyert 200-at tettem fel és 280 lett belőle. Ha kiszámolod, a betett 120-at bőven
megdupláztam pár óra alatt, (na jó, cirka egy nap alatt ) egészen pontosan 133%-os hasznot produkáltam, azaz összegben 160 volt a nyereség egy pénzpáron. Hozzáteszem, még több is lehetett volna,
de kellett az összeg egy ígéretesebb trade-hez. Ami be is jött. A következőnél viszont nem ennek a
trendfordulója utánra fogadtam, és ez hiba volt. Igen, vannak ilyen napok, de van olyan hét is, amikor
semmire nem teszek, annyira pocsékul alakul minden. És ezt neked is ajánlom. Inkább csak bámuld a
monitort, és azon mérgelődj, hogy nincs semmi, mint hogy valamit láss a semmiben, és elúsztasd a
keservesen megkeresett pénzedet! TÜRELEM! Ugye hallottad már tőlem?
A másik, amikor belefutunk egy olyan hétbe, amikor a lehetőségek egymás kezébe adják a kilincset.
Az ember elkezd kapkodni. Ide is tesz, oda is, aztán mikor meglátja a heti nagy bulit, már nincs mit rátenni. Mit tehetünk ilyenkor? Az egyik, hogy bezárhatunk egy olyat, aminél a vártnál lassabban jön be
a pénz. A másik, hogy a még mínuszban toporgó kereskedéseink közül zárunk be. Fáj a szív, de ha

biztosak vagyunk abban, hogy bejön a megérzésünk, nincs más megoldás. (Esetleg tölthetünk még fel
pénzt, de nem ajánlom. Előbb azzal tanulj meg bánni, amid van.) Ezt hívjuk a lehetőségek menedzselésének.) Eleinte kevésbé látszik fontosnak, de van olyan fontos, mint az idő, és a veszteségek menedzselése. Majd meglátod, roppant bosszantó lehet!
És most lássuk. hogyan
néz ki a kereskedőablak
felső része. Alapból nem
így néz ki, mert csak egy
sor kereskedő-boksszal
nyílik meg, de középen
van egy nyílnak nevezett,
de tulajdonképpen lefelé
rövidülő 3 vonal (bekarikáztam neked), amivel lejjebb tudod húzni, hogy
neked is így nézzen ki.
Fent már betettem egyszer ezt a képet, most bővebb magyarázatot is fűzök hozzá. Kezdjük a jobb
felső részen, ahol beállíthatod, hogy a bokszokban milyen időtartamú diagramokat láss. A következő
egy sorokból álló jel, ha erre nyomsz, akkor a régi, klasszikus nézet jön be. Én még akkor kezdtem,
amikor csak az a soros elrendezés létezett. Vannak tőzsdeoldalak, ahol máig csak azt használják,
ezért tartom kezdőknek ezt a legjobbnak. A másik a képen látható bokszos rendszert kapcsolja vissza.
Baloldalon látsz egy antenna, vagy T betűhöz hasonló jelet, rákattintva megnyílik egy ablak, ahol bepipálhatod, mivel szeretnél kereskedni, illetve a pipa elvételével eltűnnek a nem kívánt kereskedések.
Alul láthatod, hogy Megrendelések (1) ami azt jelenti, hogy a kép készítésekor volt egy kérelmem,
nevezetesen a Google részvény iránt 1.000$ értékben, amit a rendszer még nem teljesített. Nem kell
aggódni, olykor egy nap, olykor egy hét is, mire megnyílik a kereskedés. Ezek valódi részvények, ezeket csak venni lehet! (Amikor lezártam, két nap alatt kereken 5%.ot hozott.) Ugye érthető, egyes tréderek miért részesítik előnyben őket? Ha elkapod a trendjüket, biztosak. Egy bajuk van. Ha lezártad,
még sokáig a tied, és ha azon idő alatt történik valami, nem tudsz semmit lépni.
A képen már nincs rajta, mert ekkor üres, de a kereskedéseim felsorolásai jönnének, illetve azok állásai. Az előzményekre kattintva sorrendben mutatja a bezárt kereskedéseidet, zölddel a sikereseket,
pirossal a veszteségeseket. Legeslegalul (nincs a képen) a záró sor van, ahol szét van bontva minden.
Baloldalt a szabad, kereskedésre kész összeg látható. A következő, hogy mennyit fektettem be eddig.
Közvetlen utána, hogy mennyi az összes befektetés viszonylatában a nyereségem/veszteségem. És

jön a pillanatnyi valóság. Ez a mutató azt jelzi, amikor a szabad összeget, és a nyereséget hozzáadja
a befektetett összegedhez (vagy a veszteséget kivonja abból).
Fent már említettem, hogy van fenntartási összeg, ami automatikusan rontja a kereskedéseidet, de
azt hiszem, arról még nem beszéltem, és ami nagy pánikot keltett bennem eleinte, hogy a kereskedés
nyitása se ingyenes! Mint majd láthatod, nyitáskor automatikusan piros, azaz veszteséges vagy. Először ezt kell ledolgoznod, majd ha ez megvolt, nullánál zöldre vált, és kúszhat felfelé a szép zöld szín.
Mikor fontos ezt tudni? Amikor kis hullámvölgyek vannak, és nem várható nagy haszon. Vannak
trédek, amiknél a nyitási sáp olyan magas, hogy nem lehet nyereségesen kijönni. Kéretik erre mindig
odafigyelni! Miből tudhatod, mennyit von le pontokban kifejezve? A vétel és eladás gombok alatt számokat látsz. A két számsor különbségét vonja le. Hogy ez lóvéban mennyi? Azt csak megsaccolni lehet. Kattints a vételre, de ne okézd le, hanem nézz rá, mennyibe fáj ezen kereskedés megnyitása. Abból már megsaccolhatod, köbö mennyit nyel el. Ezután fent x-eld ki.
Van, amikor a trend ellenére is zárnod kell, olykor megérzésre. Mint a diagramon is láthatod, ha hisztis trendben vagy, néha akkora az ingadozás, hogy egy pillanat alatt negatívot zár az automata, hacsak nem állítod át a veszteséges zárás pontját, vagy összegét magasra. Amit nem ajánlok, mert az
roppantul veszélyes. Ha egy hirtelen új nyilallás pingelt, még az is odavész. (Van, amikor hatalmasat
zuhan, vagy emelkedik a pontszám, és olykor ez észre se vehető, ezért értetlenül állsz, hogy minden
odalett, vagy minden látható ok nélkül hatalmasat kaszáltál. A ping ezredmásodpercnyi határra van
beállítva, a te diagramod a legkevesebb állásban 1 perces! A ping az, amikor a figyelőmotor kóstolgatja a trad(ek) állását. Ha észleli a beállított határt, zár. Ő a te figyelőd.) Ezért kell a megérzés, ami lassan fog kialakulni, de nagyon hasznos, mert ha rá hallgatsz, nagy buktákat kerülhetsz ki. Inkább nyerj
sokszor kicsit, mint mindent elveszíts!
Haladó korodban majd ráérzel, mik azok, amiket nagyon értesz, és mik, amiknél gyakrabban nyúlsz
mellé, mint hogy nyernél. Erre való a bal felső jel, vedd ki a pipát arról, ami álmatlan éjszakáid okozója,
ne agyalj rajta tovább! Hagyd a bánatba, ha nem neked való, hát nem, ne sírj, marad még elég!
Gonoszkodni fogok. Profiknak ott vannak a biztonsági párok. Gyakran megfigyelhető, ha az egyik pár
felfele megy, egy másik kis időeltolódással csökkenni, vagy emelkedni fog. Miért jó ez? Mert szinte
időgépként előre jelzi, mi fog történni! Ennek megértetése, és biztonságos használata évekbe tellene.
Bocs, most nem foglalkozom vele. Hogy akkor miért említettem? Mert ha már megemlítettem, bizonyára figyelni fogod. És csak így tanulhatod meg, sajátíthatod el ennek a használatát! Ugye most már
megérted, miért nem írok konkrét párokat? Csak egyet említek a nem túl sok közül. Direkte nem a legbiztonságosabbat. A svájci frank és az arany ilyen pl. Miért nem foglalkozok most ezzel? Mert kezdő
vagy. Ha ugyanis a vezérpár emelkedése nem eléggé markáns, nincs értékelhető hatással a másikra,
és veszted a pénzed. Mondom, erre évek kellenek, de addigra már annyira profi leszel, hogy minek is
magyaráznám? Hú, most nem csak gonosz, de nagyon szemét leszek. De el kell mondanom, hogy az

elméd megnyíljon erre is. A pároknál sokkal hatékonyabbak a hármaspárok! Rég voltam már ennyire
szemét. De élvezem 
Hogyan válik az ember jó kereskedővé? Ha csak nyer, gondoltam egykor. Egy frászt! Hogy megértsd, elmesélek egy esetet, amikor 12.000$-t veszítettem öt nap leforgása alatt. Szerintem ez tett engem jó kereskedővé, és nem a sikerek. Furának találod?
250$-ból szépen feltornáztam magam a 20.000 közelébe. Az arcom repülőtérnyire nőtt, hogy mekkora zseni vagyok, ha kicsit felfújtam, a Kisalföldet is beterítette volna. Skubizz, hogy okoskodtam. Megfigyeltem, hogy választások előtt ingadoznak a helyi valuták, a gyengébb lábon állók le is mennek,
majd bárki nyerjen, elkezd felfelé kúszni. Gondoltam csinálok egy nagyobb bulit, sokkal nagyobbat,
mint az arannyal, rátettem hát 12.000-et a forintra. Hátradűltem, és elkezdtem tervezgetni, milyen kocsira újítok, hova fogunk költözni, veszek egy majort, begépesítem, etc. Ez volt 2010 tavaszán. Láss
csodát, a választás után tényleg elkezdett a forint felfelé kúszni. Madarat lehetett volna fogatni velem.
Aztán jött két beszéd a televízióban, amiknek nem tulajdonítottam nagy hatást, mert ha én tudom,
hogy elmebeteg a két nyilatkozó politikus, nyilván mindenki tudja, és ugye elmebetegekkel nem foglakozunk érdemben. Csakhogy a pénzpiac le….ja, mit gondolok én a pszichológiáról, vagy bárki más. A
forint iszonyatosan bedőlt, és a pénzem egy csúf reggelre úgy eltűnt, hogy még a helye is -273 Celsiusra hűlt. Na, akkor nem csak a hajam téptem. A családom egy hónapig csak lapos kúszásban közlekedett, nehogy észrevegyem őket, mert mindenre robbantam, mint az izzadó dinamit. Ha a jelekre reagálok, 1.000 nyereséggel zárok, de így elúszott mind.
Mi ebből a tanulság? A személyes érzelmeid, véleményed ne vakítsanak el, hideg fejjel elemezz! És
a legfőbb: Ne tégy horribilis összeget semmire, mert több, apró lábon kell állni! Ha sok a pénzed (nehéz már szétszórni biztonságos téttel) inkább vedd ki, éld fel, vagy képezz belőle biztonsági alapot, de
ne abból kísérletezz!
Mára épp ezért két kereskedői fiókom van itt. És még négy máshol, de ezt tartom a legjobb rendszernek egy kezdő számára, ezért – egyelőre – ide hozlak. Egy következő tanulmányban a másik két
kedvenc helyemet is bemutatom, ahol másfajta kereskedések folynak, és ahol más szabályok szerint
forog a Föld is. Ott nagyobbak a lehetőségek, de a bukásé is. Gyakorolj, és egy fél év múlva keresd az
új tanulmányt, mert kis átcsoportosítással bemutatom azokat is. Itt az asszony lánykori nevén megy a
fő fiókom, és az ő bankszámlájára utalok, a másik a kamikáze fiókom, ahol olykor őrültségekbe is belevágok, mert néha csak abból lehet tanulni, ha kipróbálom. Minden ilyen (max 20$-os) nyitást keményen kielemzek. Fényképezem a monitort a print-screennel, jegyzetelek, naplózok. A tapasztalatokat
pedig a másik számlán hasznosítom, váltom át nyereségre. A másik két helyen minden a saját nevemen fut.
Nekem a saját bőrömön kellett megtapasztalnom mindent, mert ismertetőt nem talált az ember, vagy
ha fellelhető volt némi morzsa, az is csak angolul, és a kezdetleges fordító gépek (de a maiak se) tud-

nak mit kezdeni a tőzsdei nyelvvel. Te, ma az interneten is megtalálsz szinte mindent a tanuláshoz,
hát ne spórolj rajta! Késel egy hónapot? Naddolog. Még mindig jobb, mintha elvesztenél mindent. Látogasd a fórumokat, de az istenért, ne higgy senkinek! Vak tyúk is talál szemet alapon mindenkinek
vannak sikerei, amit kellően felfújnak, saját dicsőségük fitogtatása érdekében, noha aznap csak annyi
történt, hogy kakiba léptek. De ki mer ott 12.000-es bukásról írni? Ha azoknak hiszel, belevisznek a totális crachba. Viszont ha nyitott értelemmel olvasod őket, kihámozhatod belőlük a valóság egyik felét.
A másik felét pedig már nem nagy cuccos hozzá tenni.
Ha valaki azt hiszi, hogy csak az lehet nyereséges kereskedő, akinek veszettül magas az IQ-ja, már
most szólok, ez tévedés. Személyesen ismerek olyan trédert, akinél egy marék döglött lepkének is
több esze van, és ennek ellenére irigylésre méltóan nyúl jól a dolgokhoz. A magas intelligencia sokszor többet árt, mint használ, mert az ember sokat agyal, hezitál. És mire az dönt, kisebb a haszon,
vagy nagyobb a veszteség. Hosszútávon persze, ha van eszed, abból is profitálhatsz, mert könnyebben tanulsz, viszont a napi rutinokat egy IQ-negatív könnyebben a magáévá teszi, és mire észbe
kapsz, neki már háromszor annyija van.
Kiknek ajánlom a tőzsdézést? Megfontolt, jó pénzügyi érzékű embereknek elsősorban. Vannak ennek arcjegyei? Igen. Ilyen a domború hajlatú orr pl. Ha az illető nő, még jobb. Ha az orrnyerge kissé
vékonyabb, mintha a bába azt megcsippentve húzta volna világra, az még annál is jobb. Ha szemből
nem látszanak az orrlyukai se, hát mindenem rábíznám az utolsó fillérig. És ha még A vágású a szeme is (a szem nyílása kifelé lefelé mutat) kész a habostorta meggyel. És van egy nagyon fontos jel a
kezen. Ha a domináns kéz gyűrűsujja rövidebb a mutatónál. A hosszabb gyűrűs ujj a túlzott kockázatvállalás (adrenalin-függés) jele. Más is lehet sikeres, de másnak ehhez több önfegyelemre, és kitartásra van szüksége, nekik, e jelekkel rendelkezőknek csípőből jön a jó kereskedés. Vagy másnak a fenti
lepkés hölgyhöz hasonlóan zsigereiben kell lennie a tőzsdei X-Szatyornak. Ha a párodban, testvéredben, egyéb csüggelékedben észreveszed a jeleket, vond be, csináljátok együtt. Mert ha még nem
mondtam volna, a közös tőzsdézés ezerszer hatékonyabb! Már ha mindketten konyítatok hozzá, és
megvan bennetek a bizsergés.
És most lássuk, hogyan alakulj. Ha a 250-ből 260-at csináltál (két-öt nap a kezdeti óvatossággal a
szabályokat betartva) már három kereskedést nyithatsz. Egy hét jó esetben, és már négynél, majd ötnél jársz. Ekkor a kevésbé sikeres követésedet (copy-trader) is zárd be. Ne aggódj, ha napok, míg ez
realizálódik, mert ha részvényekkel is kereskedik, azokat nem csak igényelni jó idő, de megszabadulni
is nehéz tőlük. És ugye a részvényeket mindenki szereti, mert fincsik, amikor bejönnek.
Most már tízet nyithatsz elméletileg. De ne kapkodj, ha valami kétséges, vagy ellenérzésed van, inkább ne nyisd meg a kereskedést! Nem gond, ha csak öt-hat van nyitva, ha azokkal nyereséggel zárhatsz. Lassan belekóstolhatsz a 40-es szintbe. Azaz 40$-t is tehetsz időnként, nyilván kétszeres nyereség reményében. De ezt csak arra tedd, amitől tutira elvárod a hozamot!

Amikor már profin haladsz, szüntesd meg a Copy-tradere(i)det örökre (illetve add át a pénzed nekik,
ha nincs időd biztonsággal kereskedni.). Ne feledd, ha már jó vagy, saját kereskedéseiddel többet
nyerhetsz! Amikor elértél 500-hoz, lassíts le. Utalj vissza magadnak 50-et és ünnepeld meg. Szabj ki
új határokat, mikor kell behúzni a féket, mikor veheted ki a következő pénzt ünnepelni. 1.000-nél már
100-at illik magadra költened, hidd el, megérdemled!
A második fék után jön a harmadik 2.500-nál, majd 5.000 és így tovább, ha akarsz tovább is menni.
Mint mondottam, mindig vegyél ki a fékeknél egy kis pénzt, jutalmazd meg magad valamivel, amire
vágyódsz. 3-5 nap, mire realizálódik a számládon, de nem von le semmit, ne aggódj.
500 felett néha 60-at is feltehetsz valamire, 1.000 felett már index(ek)re is bátran tehetsz. 2.500 felett
jöhet pár keményebb részvény. Ezek lassabbak, és kevesebbet fizetnek, mint a pénzpiac, de biztosabban jövedelmeznek, ha elkapod őket.
Kezdetben, amikor kevés a pénzed, nagyobb kockázatokat vállalsz. Aztán jön egy lecsitulási időszak.
Azt hiszed, minél több pénzed van, annál nagyobbakat kaszálsz, de mivel már megtanultad félteni,
hamarabb veszed ki, mint korábban tetted volna. Látszólag nagyobbat kaszálsz, de ez csak azért van,
mert a betett összeg magasabb. Ha a százalékot nézed, ez a több a kevesebb! És ez nem gond.
Az első befektetésemet pár nap alatt veszítettem el, akárcsak a legnagyobb egyösszegű kereskedésemet. A második befizetésemből fél év alatt csináltam négy számjegyűt. Elméletileg a következő fél
év alatt 4-5 ezerre kúsztam volna, de csak 2.300 lett. Ebből egy év alatt csináltam 6.000-et, de csak
újabb fél év volt, mire majd 20.000 lett abból. Hát igen, az arany elemében volt, és addigra sok új dolgot tanultam, amiket hasznosítva elképesztő sikereim voltak. És ez volt a baj. Szerintem túl gyorsan
haladtam. Óva intelek, hogy meg akard ezt a sikerszériámat dönteni, mert a rossz célok kitűzése magában hordja a kudarc csíráját! Nem kell engem legyőznöd, az egyetlen, akit le kell győznöd, az a ruhádban ül a monitor előtt, és ezt olvassa.
A mai törzstőkém itt 5.000, plusz a kamikáze-fiók, amiből szinte soha nem tudok kivenni. Az ötezernél havonta 5-600-at csinálok, amit kiveszek kereset-kiegészítésként, és hozzá teszem, csak este hat
után foglalkozom vele, és heti 2-3 napon. Nyáron kevesebbet, télen többet. Valaha volt olyan nap,
amikor 15%-al növeltem a törzstőkémet, ma megelégszem havi10-15 százalékkal, de azt biztosan hozom. Jó, olykor 30% is besikerül . Ez esetben nagy kanállal eszem a lilahagymás zsíros-kenyeret.
Olykor a kocsit cserélem le. Most egy nagyobb, több hektáros földre gyűjtök, mert mióta kisajátították a
telkemet, csak gerillakertészként fordulok elő az anyósomnál, a haveroknál. Noha az az életem, az organikus kertészkedés, akkor érzem igazán jól magam, ha az arcom fújja a szél, perzseli a nap, és
olyan szagom van a rám sült izzadságtól, mint a rókalyuknak.
Én itt tartok. Nem kötelező itt megállni, lehet tovább is gyűjteni, de mikor éljek? Neked is azt ajánlom,
szabj magadnak egy határt, ahol megállsz a gyűjtésben, és arra használod a fiókodban megtermelt
anyagiakat, amire érdemes. Magadra, a szeretteidre.

Furának tartottam eleinte, de tényleg vannak olyan emberek, akik egy fillért se vesznek ki. Az eToro
sztártréderei is ilyenek. Csak gyűjtenek és gyűjtenek, aztán szinte lenullázzák magukat, majd kezdik
elölről. (És ez baromira veszélyes, mert ha beállítottál egy ilyet, a te pénzed is elviszi!) Évek óta figyelem őket. Arra tegyél, akinek a grafikonja úgy csökkent, hogy nem láttál indokolatlan nagy veszteséget.
Az jelzi a kivétet. Ő nem a dicsőségre hajt, hanem a jólétre, és az ilyen ember a megbízhatóbb. A jó
tréder nem szemeteli össze a szervert az okosságaival. Teszi amit tesz, és nem kommentálja.
Remélem, tudtam segíteni. És ne hezitálj, ha elolvastad a tanulmányomat, és megértetted az óvatosság fontosságát, nem kell bejárnod az én kezdeti utamat. Furának fogod tartani, de azt kívánom, az
első kereskedéseid legyenek veszteségesek. Ez tanítja meg a fegyelmet, az óvatosságot, a türelmet.
Figyelem, tarhálás következik! Évente a hasznom pontosan 5%-át igazi rászorulókra költöm karácsony előtt. Jól esik, és a kereskedéseimnek is használ. Hogy hogyan, azt nem lehet elmagyarázni,
ezt megélni kell. Talán úgy, hogy jobban érzem magam, és aki jobban érzi magát a bőrében, az jobban teljesít. Ha van kedved, csatlakozz hozzám. Újságban nem fogod látni, mert utálom a nyilvánosságot. A pénz egy részét általában egy rokkant gyerekeket támogató alapítványnak utalom át, ez a
„Gyere” alapítvány, a többiből élelmet, ruhákat, tanuláshoz szükséges eszközöket veszek, leteszem
bizonyos ajtók elé, becsengetek, és elhúzok. Nem kívánom, hogy erődön felül jótékonykodj, de a
hasznod 1-5%-át, de akár egy jelképes összeget is érdemes erre költeni.
Tudom, elcsépelt, de a jövőd mostantól tényleg a Te kezedben van! Mire várnál? Kereskedésre fel!
Sok sikert, zsáknyi pénzt, aranyat, jólétet kívánok.
Ha fent elvétetted volna, itt regisztrálhatsz.

Papi

