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7 fontos módszer, amit minden kereskedőnek 

A sikeresebb Forex 
és tőzsde karrierhez
Munkafüzet és e-Book

Tudnia kell
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Ez az e-book tartalma nem értelmezhető kereskedési vagy befektetési vagy bármilyen személyes tanácsadásnak.

Az e-bookban szereplő információk kizárólag iránymutató jellegűek és elképzelhető, hogy idővel elavulnak. 

Kockázati figyelmeztetés: A Forex és a CFD kereskedés magas kockázatot hordoz magában, ahol a veszteség 

meghaladhatja a kezdeti letét összegét. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoz, javasoljuk, hogy kérje egy 

független pénzügyi tanácsadó véleményét, aki biztosítja arról, hogy érti a fennálló kockázatot. További információ: 

www.admiralmarkets.hu

Dátum: 2017.09.28

Az Admiral Markets UK Ltd. szabályozott és engedélyezett a Financial Conduct Authority által.

(FCA Regisztrációs szám. 595450). 
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Te miért vagy annyira komoly?
Mert nem ismersz valamit! Mert olyan témába kezdtél bele, amiben nincs tapasztalatod! 
Mert vannak dolgok, amiket nem tudsz!

Az ok, amiért ez a könyv megszületett, hogy segítsen minél több embernek a Forex és a tőzsde területén. Jelen 

pillanatban nem találtam olyan anyagot, ami releváns lenne és gyakorlati példákkal segítene megérteni, hogy mi kell 

ahhoz, hogy valaki tudjon a tőzsdén vagy a Forex piacon kereskedni.

Fogadjátok sok szeretettel és reméljük, hogy sikerül felnyitnunk a szemeteket és megértetni veletek, hogy ez nem 

szerencsejáték, és a megfelelő money management és trade management nélkül senki ne kezdje el kockáztatni a 

pénzét.

Viszont azt is szeretnénk elérni, hogy a sok hamis és félrevezető információ ne vigyen titeket be az erdőbe, és 

mindenki megérdemli az esélyt, hogy sikeres kereskedővé váljon.

Wéber Katának és nekem is, külön-külön több mint 10 éves tapasztalatunk van és sok embert tanítottunk már. Ez 

a könyv csak kis részét fogja tudni átadni ennek, ezért ha el szeretnél kezdeni komolyabban foglalkozni ezzel a 

témával, írj nekünk egy e-mailt, az: info@admiralmarkets.hu címre.

Minden veled kezdődik
Tartalom:

Minden VELED kezdődik

Engedd el a realitásod – hozd ki, amire képes vagy

Mi az, amit Traderként tudnod KELL

Elfogadni az elutasítást

Mindig, mindig, mindig tudatosan kereskedj

Általános hibák és kifogások, amit olvasni lehet a 

sikertelen traderektől

A segítség kívülről érkezik?

Tőzsde: Több kimenetelű játszma

A második nekifutás

Összefoglalás

A 100% sikeresség nem más, mint: 1% ügyesség + 1% szerencse + 98% soha nem adom fel

http://info@admiralmarkets.hu
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Soha, de soha ne add lejjebb a céljaidat

Mielőtt elkezdjük
Igen ez egy munkafüzet és e-book. Mert az, ami most rád vár, az kemény munka lesz. Nem könnyű elérni a sikerességet, 

nagyon sok munka lesz és áldozat.

Viszont mondok valamit:

HA nem vagy sikeres, az sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb azt megmagyarázni, hogy miért nem vagy az, okokat 

keresni, ami alátámasztja, példákat keresni, hogy másoknak sem sikerült és ráadásul ezt úgy, hogy te is elhidd. Mert, 

ha Te nem hiszed el, akkor más se fogja és mások fogják látni, hogy szimplán vagy lusta voltál, vagy gyorsan adtad 

fel.

Nulladik lépés az kell legyen, hogy elhatározod, hogy mit is szeretnél pontosan. Miután ez megvan, ne add lejjebb 

a célodat akkor se, ha most, vagy kicsivel később távolinak fog tűnni. A világunk tele van olyan megkeseredett 

emberrel, akik elkezdték lejjebb adni a céljaikat és a végén feladták azt, amit kitűztek maguknak.

Nincs olyan szerencse vagy csoda, ami annyira fog tudni segíteni téged a trader karrieredben, mint az az elhatározás, 

ami most benned születik. Hozzávetőleg az emberek 80%-a, aki elkezdi a tőzsde karrierjét, megbukik.1 Ez nem 

azért van, mert nem találtak stratégiát vagy túl bonyolult lenne, hanem az egojuk, lustaságuk és legfőképpen az 

elhatározás hiánya miatt.

Ha megnézed a tőzsdén kívüli életet, ott hány % szerinted azoknak az embereknek az aránya, akik megbuktak vagy 

éppen most buknak meg? Ha körül nézel a környezetedben, akkor láthatod, hogy a való életben NAGYOBB ez az 

arány, mint a tőzsdén. Akkor most melyik út is könnyebb?

Akárcsak az életben, ha valakitől tanácsot szeretnél kérni vagy valakivel találkozni szeretnél, olyan embert akarsz 

megkeresni, aki sikeres abban, ami érdekel és van tapasztalata. Ez nem garancia arra, hogy neked is pont úgy fog 

sikerülni, mint neki, de garancia arra, hogy a gondolkodásmódba legyen egy kis betekintésed. Tehát mindenki, aki 

Forex kereskedésből akar megélni, ez egy olyan segítség, amit ingyen adunk (csak letéti utalási költséged lesz):

Forrás: Wealthwithin: https://www.wealthwithin.com.au/news-media/articles/why-most-traders-fail/

https://www.wealthwithin.com.au/news-media/articles/why-most-traders-fail/ 
https://admiralmarkets.hu/education/forex-seminars/?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
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Határozd el magad úgy, mintha az életed múlna rajta

Minden veled kezdődik
Mint azt említettem: Nincs az a csoda vagy szerencse, ami többet tenne a Forex karrieredhez, mint a saját magad 

elhatározása.

Ugyanakkor, ha azt határozod el, hogy márpedig ez nem fog menni és idő, illetve csak pénzkidobás, akkor ez az 

elhatározás fogja irányitani a próbálkozásidat és ezt fogod elérni, illetve ezért fogsz dolgozni éjjel-nappal. Sok 

olyan trader létezik, aki folyamatosan máshoz mérte magát. Ez nagyon veszélyes, hiszen, ha profi traderhez méred 

magad, akkor folyamatosan csalódni fogsz, hogy neked miért nem úgy sikerülnek a kötések és miért nem tudsz te 

is úgy kereskedni, úgy olvasni a grafikonokat, mint ő. Ha pedig egy sikertelenhez méred magad, akkor maximum egy 

visszaigazolást fogsz kapni, hogy másnak sem működik ez az egész.

Ezért nagyon fontos, hogy ne máshoz mérd magad. Lesznek, akik jobban, gyorsabban haladnak és lesznek olyanok, 

akik lassabban. Most van egy munkád és családod, akikkel meg kell tanulnod elfogadtatni és beépítened az életedben 

ezt a tanulási folyamatot.

A legfontosabb, hogy magadban kell elhatároznod és amikor ez megvan, akkor minden alkalmat megragadni, hogy 

tanulj. Olvass sokat, tanulj másoktól, tanulj a hibáikból és sikereikből. Tanulni és hozzájuk hasonlítani magunkat 

nem ugyan az, ne keverd össze ezt a kettőt. Nyitottnak kell lenned mások meglátásai felé, amennyiben ezek építő 

jellegűek. Kerüld a sok beképzelt és csalódott hangokat, azok nem fognak segíteni.

Ha kell, akkor tegyél egy publikus bejelentést a facebook oldalunkon, hogy „Most olvasom a „A sikeresebb Forex 

karrierhez” munkafüzetet és elhatároztam, hogy nekem SIKERÜLNI fog.”

Ha ez a fajta elhatározás megszületett benned, akkor máris sokkal előrébb vagy mint a 90%-a az embereknek, akik 

belekezdenek. Gratulálok, máris növelted az esélyeidet, egy sikeresebb Forex karrier felé.

Egy demo számla ideális is a kezdetekhez, ahol kockázat nélkül tanulhatod meg az MT4 platform használatát

https://admiralmarkets.hu/start-trading/forex-demo?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/start-trading/forex-demo?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
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Dolgozz a lehetőségeidnek megfelelően és ne kvóta szerint

Engedd el a ”realitásod” és hozd ki, amire 
képes vagy
Legtöbb kezdő trader csak azt képes elhinni, amit megtapasztalt már vagy közel áll az Ő realitásához. Tegyük fel, 

hogy a havi kereseted bruttó 400.000 Ft. Akkor kicsit nehezen, de el tudod hinni, hogy lehet 1 millió forintot keresni 

havonta a tőzsdén. Viszont azt már nehezebben, hogy akár egy délutáni vagy esti kereskedés után lehet 5.6 Millió 

forintot. Mi már sok mindent láttunk, többek között pontosan ezt az esetet is.

Azt kell megértened, hogy a tőzsdén bármi lehetséges, ha korrekt brókercégnél vezeted a számlád. Természetesen 

mindig lesznek olyan cégek, ahol érdekellentét van közted és a bróker között, ilyen helyeken nehezen fizetik ki ezt 

a profitot. A mi esetünkben az ügyfél 1. beutalt, tradelt és másnap hajnalban ki is kérte a pénzt, ami még aznap 

megérkezett. Happy End.

Ha el tudod fogadni ezt az igazságot, hogy a tőzsdén bármi megtörténhet, akkor a saját realitásod sem fog határt 

szabni abban, hogy mekkora profitot érsz el a Forexen. Egy kicsit változtatnod kell a pénzhez való viszonyodhoz is. 

Az emberek túl görcsösen ragaszkodnak a pénzükhöz, túlértékelik azt és ugyanakkor alul is értékelik.

A pénz egy eszköz, amivel elérheted azokat a célokat, amik igazán boldoggá tesznek téged, viszont nem szabad 

szerelembe esni a pénzbe. Ha nehezen lehet téged elválasztani a pénzedtől akkor, amikor kereskedsz ez olyan 

pszichológiai falat fog felhúzni, ami által rossz döntéseket fogsz hozni.

Mondok két példát is. Ami gyakrabban fog megesni veled, az a helyzet, amikor vesztőben van a kereskedésed. 

Általában azok, akik nem jönnek el Kata tanfolyamára a következő portfoliót építik ki maguknak: kis vesztő GBP/USD 

páron, kis vesztő EUR/HUF páron és a kedvenc részvényük, amibe beszálltak lent van 20%-kal a beszállási ártól. Mivel 

túlságosan is ragaszkodsz a pénzedhez, nem zárod a megbízásokat időben és ilyenkor jön a reménykedő szakasz.

Egy másik eset, ami később fog veled megtörténni, de még mindig a kezdő fázisban, hogy profitban van a kötésed. 

Minden másodpercben, percben több és több lesz rajta. Mikor zárod? Azt gondolod, hogy 100,000 Forint egy kötésen 

milyen jó profit? Lezárod? Akkor, hogyan fogod elérni az 5.6 Millió forintos profitot egy este alatt? Sehogy, mert félsz, 

hogy ami profitot termeltél, az el fog veszni.

Plusz egy példa: Mi történik akkor, ha véletlenül a vétel helyett eladást nyomsz? Vagy a 0.05 méret helyett véletlenül 

0.5 vagy 5-ös méretet nyitsz? A kezdők reménykednek és nézik, hátha profitba megy, a profitot egyből zárják, mert 

nem stratégia alapján nyitottak. 

Amikor én elkezdtem kereskedni és eldöntöttem, hogy nem érdekel ki mennyit és milyen terméken profitált, akkor 

tudtam csak igazán profitot elérni.

Van egy másik oka, amiért el kell engedned a realitásodat és azt kell tenned, amire igazán képes vagy. Ahhoz, hogy 

tradelni tudj, tanulnod is kell. Sokan azzal a kifogással jönnek, hogy nekik nincs idejük tanulni, én is ilyen voltam.
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Legyünk most őszinték azért:

Az emberek azért dolgoznak 35-40 órát egy héten, mert ez a valóság nekik. Viszont egy héten, ami igazán 

rendelkezésedre áll, az 113 óra, ha 8 órát kell aludnod. Amikor megtagadod azt a hamis realitást, amiben mindenki 

hisz, hirtelen rengeteg lehetőség lesz számodra elérhető. Ha ezt megteszed, akkor téged nem lehet majd bekorlátozni 

az idővel, gazdasági helyzettel, vagy bármilyen más kitalált indokkal. Saját példa: amikor rájöttem, hogy reggel 

és este, amikor kocsiban vagyok, az napi 100-110 percbe kerül. Eddig zenét, rádiót hallgattam. Most már olyan 

hangoskönyveket hallgatok, amik hozzátesznek az értékemhez.

Az, hogy napi 11-12 órát dolgozom és este fáradt vagyok, meg családozni szeretnék, csak kifogások voltak igazából 

és nem megoldhatatlan problémák. Amióta megtagadtam a saját valóságomat és elkezdtem így gondolkodni, 6 

hangoskönyvet hallgattam meg el ebben az évben, amit egyébként nem olvastam volna el.

Mindig is tudtam, hogy több van bennem, csak nem tudtam, hogyan érhetem el. TE is tudod, hogy több van benned, 

hiszen olvasod ezt, eljöttél a szemináriumra, meghallgattad a webináriumot.

Ha tudod, hogy többre vagy képes, akkor legalább van egy késztetésed arra, hogy valóban többet tegyél, ezért többet 

is fogsz elérni, ha ez párosodik egy elhatározással.

Ha kezdő vagy, akkor kezdheted a tanulást akár Wéber Kata kezdőknek írt remekművével, vagy a Zero to Hero 21 

napos felvételével. De ne feledd, attól, hogy 21 napos oktatás, nem jelenti azt, hogy neked ez tényleg 21 napig kell 

tartson!

https://admiralmarkets.hu/education/forex-kezdoknek?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/education/zero-to-hero?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/education/zero-to-hero?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/education/zero-to-hero?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
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Amíg nem csinálsz túl sokat, nem fogod tudni, mennyi elég

Mi az, amit Traderként tudnod KELL
A Forex vagy Tőzsdei kereskedés egy óriási nagy témakör és rengeteg kategória van benne, amit tudni kell, hogy profi 

legyél. Mindent megteszek, hogy ebben a könyvben többet adjak annál, mint amit elvársz, de lehetetlen egy könyvet 

írni, amiben minden benne van. Nincs olyan szeminárium vagy webinárium sem, ami mindent át tud adni egyszerre.

Ha azt nézzük, hogy minden egyes tradernek más a személyisége és ehhez hozzáadjuk azt, hogy minden egyes 

kereskedésnél a piac egyedi és a lehetőség egyedi, akkor láthatod, hogy ez milyen komplikált tud lenni. Ha nem a 

megfelelő módon kezded el és tanulod meg akkor lehetetlen. Egy ügyvédnek egyszerűbb dolga van, hiszen a törvény 

adott és attól eltérni nem lehet.

Egy tradernek a változó piaccal, trendekkel, nagyobb szereplőkkel, egoval, félelemmel, bizonytalansággal, gazdasági 

helyzetekkel és sok minden mással kell megküzdenie. Ráadásul, az alapigazság, hogy mindig minden megtörténhet.

Bárcsak ott lehetnénk mindig mindenki mellett, hogy segítsünk a kereskedésben, de ez lehetetlen. És mivel nem 

lehetünk ott, ezért hoztuk létre azokat az oktatásokat, amikben mi teljes szívvel hiszünk és bizonyított is már, hogy 

másoknak hasznos volt. Ezért tartunk kis csoportos oktatásokat is, hogy mindenkivel tudjunk beszélni és minden 

egyedi problémát meg tudjunk beszélni. Itt van pár rész az egész napos oktatásról:

• Az elemzések lényege

• A kereskedési stratégiák kialakítása

• A profi Money Management

• A profi Trade Management

• Eszközök, amiket gyakorlatban teszteltek

• Valódi csapdák bemutatása

• Tőzsde pszichológia

És mitől profi a profi? Az én értelmezéseben az, aki több mint 10 évig a bevételét ebből szerzi és több mint 10.000 

kötés van a kezében, az profi. Ráadásul ezt bárki számára emészthető stílusban szolgáltatjuk. Tehát, ha regisztrálsz 

a Zero to Hero webináriumra és részt veszel az egésznapos oktatáson, akkor olyan tudásnak leszel a birtokában, 

amikor igazán el tudod dönteni, hogy akarsz-e a Forex kereskedéssel foglalkozni.

https://admiralmarkets.hu/education/forex-seminars/?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/education/zero-to-hero?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/start-trading/forex-demo?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
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TESZTELD MAGAD

Lehet, hogy máris elfelejtetted, amit tanultál? Nézzük…

Anélkül, hogy visszanéznél, mi az a 3 rész, amiről olvastál?

1.         

2.         

3.         

Ha nem emlékszel erre a 3 fő részre, akkor hogy fogsz emlékezni arra a sok anyagra, amit Kata vagy bárki más fog 

megosztani veled a szemináriumon vagy webináriumon? Nem szeretném, ha már az elején elvesznél és szerintem 

Te sem szeretnéd ezt. ISMÉTLÉS!

Pontosan ezért vettük fel és fordítottuk le Steve Nison webináriumát. Ő a gyertyaalakzatok apja, ő az, aki behozta 

Európába ezt a fajta grafikont. Ő az Alfája és Omegája a gyertyaalakzatoknak és a stratégiáknak, amik kötődnek 

hozzá. Használd ki, hogy mi lefordítottuk nektek magyarra, és nézd meg akár többször is. Hogyan kaphatod meg és 

mennyibe kerül?

A videó felvételét most letöltheted, ha komolyan gondolod a tanulást. A magyar felvételeket kérd az info@

admiralmarkets.hu címen. Steve Nison és Jack Schwager, a Piac Varázslói című bestseller írója, egyébként nemrég 

tartottak egy másik webináriumot és azt is lefordítottuk.

https://admiralmarkets.hu/landing/steve-nison-forex-kereskedesi-strategiak/?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/landing/steve-nison-forex-kereskedesi-strategiak/?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
mailto:info%40admiralmarkets.hu?subject=
mailto:info%40admiralmarkets.hu?subject=
https://admiralmarkets.hu/education/free-forex-webinar-by-masters-of-trading?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/education/free-forex-webinar-by-masters-of-trading?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
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Én soha sem vesztek! Vagy nyerek, vagy tanulok!

Elfogadni az elutasítást
Ezek a tapasztalatok sokkal később lesznek hasznosak. Mondok egy példát: Régen nagyon sokat tradeltem DAX 

index-el. Ismertem a mozgását, ismertem a lélektani szinteket és úgy gondoltam, hogy bármi történhet, nem lesz 

meglepetés számomra. Aztán jött egy olyan hét, amikor szinte minden kötésem veszteséggel zárt. Bármit tettem, 

bárhogy próbáltam átlagolni, építeni a pozikat, plusz megerősítést kapni új indikátorokból, semmi nem működött. 

Azon a héten a tőkém 35%-át buktam el. Ez egy tradernek nagyon fáj és ez több mint 35% igazából… Ha tudni akarod 

miért, és mi az amire sokan nem gondolnak, menj el Kata oktatására…

Emlékeztem, hogy én mit csináltam, amikor kezdő voltam… Emlékeztem arra a sok-sok kudarcra és miértekre. 

Egyszerűen ilyenkor mindig váltottam stratégiát és másképpen folytattam a számla égetést. Viszont tanulva a sok 

kudarcból és tudva, amit tudtam, maradtam a stratégiánál. Később az idő igazolt engem. Még 2 hét kudarc után 

is, amikor 10-szer kevesebb kockázatot vállalva tovább kereskedtem, végre visszatért a piacra olyanra, ami nekem 

kedvezett és tudtam folytatni a kereskedést.

Soha ne feledd, a tőzsdén nincs egyenes út felfelé. Mindig lesznek nehéz napok….

...fordítsd a nehéz napokat nagyszerűvé, ez fogja az életed megváltoztatni igazán.

Mindig, mindig, mindig tudatosan 
kereskedj
Ismerek olyan embereket, akik soha az életbe nem értenének egyet velem. Ráadásul nekik semmi hasznuk nincs 

abból, hogy velem vitatkoznak. Egyszerűen az életüket nem tudatosan élik és nem koncentrálnak CSAK azokra a 

dolgokra, amik hozzáadnak a karrierjükhöz, a kapcsolatukhoz, az életükhöz.

A kereskedésnél nagyon fontos, hogy csak olyan dolgokra koncentrálj, ami hozzátesz az eredményeidhez. Lesznek 

tényleg nehéz napok, de azok a tapasztalatok kellennek majd, hogy később profitot tudj elérni.

Regisztráció

https://admiralmarkets.hu/education/forex-seminars/?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/education/forex-seminars/?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
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Soha, de soha ne vitatkozz a piaccal. Mindig érts egyet vele. Csak gondolj bele: a piac a te partnered. Ő általa fog 

majd a tőkéd nőni vagy csökkeni. Meg akarod érteni, ki akarod ismerni. Mikor tudsz jobb kapcsolatot kialakítani 

valakivel?Amikor folyamatosan vitatkozol vele, vagy inkább egyetértesz és megérted az Ő álláspontját is (ami lehet 

nem egyezik a tieddel). Ráadásul itt a piacnak mindig igaza van…

Ha vitatkozol a piaccal – még akkor is ha neked van igazad – csak a saját szemszögedből teszed és azok alapján, 

amit TE látsz, olvasol. Nem tudod, hogy a többi piaci szereplő, pláne azok, akik igazán befolyásolják az árfolyamok 

alakulását, mit gondolnak. Azok, akik hosszútávon kereskednek és van elegendő tapasztalatuk, tudják csak kivárni, 

hogy a sok zaj megszűnjen és trendbe folytassa az irányát az instrumentum, ezáltal profitot termelve.

Ilyen helyzeteket sokat lehet látni a grafikonokon. Tipikusan azok az időszakok, amikor trendbe mozog egy 

instrumentum, de hirtelen megáll és elkezd oldalazni. Majd pár hamis kitörés után, mégis folytatja tovább trend 

irányban az emelkedést. Az ilyen helyzetekben szoktak a kezdők elvérezni, hiszen nem bírják figyelmem kívül hagyni 

azt a 3-5 alkalmat, amikor zajos lesz a piac és megtörni látszik a trend.

Ráadásul a legtöbben nem a trend elején szállnak be és ez az oldalazás lehet olyan mértékű is, amikor a megbízásod 

profitból veszteségbe fordul, majd profitba, majd veszteségbe, majd profitba, majd veszteségbe…. Ezt sokan nem 

tudják elviselni, hacsak nem lettek felkészítve és nem szereztek tapasztalatot.

Azok már feladták, akik nevetségesnek ítélik meg az álmaidat. 

Általános hibák és kifogások, amit olvasni 
lehet a sikertelen traderektől
Az a baj, hogy nem csak a kereskedéssel kapcsolatban, de úgy az életről is így beszélnek azok, akiktől hangos az 

internet. Hangos a sikertelenségüktől, a „miért nem sikerült, a miért nem fogod neked sem sikerülni” elmélkedésüktől. 

Csak gondolj bele:

Egy felnőtt ember, miért tölt napi több órát a neten arról elmélkedve, hogy másnak miért nem fog sikerülni? Miért tölt 

egyetlen percet is azzal, hogy magyarázkodjon idegeneknek? Én csak egyetlen okot látok erre: Visszaigazolást akar 

kapni, hogy nem csak neki nem sikerült. Ilyen csoportba akarsz TE is tartozni, akik találkoznak minden hétfő este egy 

szobába és névtelenül azt taglalják, hogy nekik sem sikerült?

Nem hiszem.

Engem nem érdekel, más mit gondol arról, amit éppen csinálok. Tudom, hogy etikus, tudom, hogy jó, tudom, hogy 

ezzel több lesz nekem, tudom, hogy ezzel másoknak segítek.

A kereskedés során nem jó az euforikus állapot se és a depressziós se. Valahol középen kell maradnod és nem 

szabad kibilleni. A sok sikertelen történet és károgás nem fog előre vinni, hiszen nem adnak megoldást a problémára. 

Csak egy céljuk van:
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Bebizonyítani, hogy nem csak nekik nem sikerült.

Viszont azt nem értik meg azok az emberek, hogy a tény, hogy nekik nem sikerült, nem jelenti azt, hogy lehetetlen 

elérni azt, hogy valaki a tőzsdéből éljen. Az, hogy nekik nem sikerült CSAK egy dolgot bizonyit. Hogy NEKIK nem 

sikerült. Ez nem jelenti azt, hogy másnak ne sikerülne. Itt van példának Wéber Kata, nem kell messzire menni. Ő 

semmi mást nem csinált 10 évig, csak kereskedett.

Viszont nem is fog egyik hétről a másikra menni. Az alapokat el kell sajátítani, majd demo számlán kell kereskedni. 

Miután ezekkel megvagy, érdemes a START számlát hajtani 2 hétig. Az abból szerzett tapasztalatot használd fel a 

saját számládnál és ne kövesd el ugyanazt a hibát kétszer!

Teszteld magad
Azt mondják, hogy az emberek elfelejtik a 90%-át annak, amit először hallanak vagy olvasnak. Most anélkül, hogy 

visszanéznél, válaszolj a kérdésekre:

1. Mi az IGAZI oka annak, hogy dühös vagy, ha elutasítanak?

2. Mi az, amit soha, de soha ne csinálj a piaccal?

3. Mit bizonyít az, hogy valakinek nem sikerült valami?

4. Kik tudják kizárni a zajt?

Ha valamelyik válasz nem ment, akkor most olvass vissza. Ezek olyan alapok lesznek, amiket a kezdő kereskedők 

80%-a nem tud! Remélhetőleg már ezzel növeltem az esélyed, hogy ne szerencsejátékozz a tőzsdén!

Ha kell, többször olvasd át ezt az e-bookot is és a többit is, amit írtunk. Például, a következő linken tudod letölteni azt 

a több mint 100 oldalast könyvet, amit Katával írtunk és ennek alapján van Kata oktatása is.

https://admiralmarkets.hu/education/forex-kezdoknek?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/education/forex-kezdoknek?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
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Az időt vagy elpazaroljuk vagy befektetjük valamibe. Fektess magadba!

A segítség kívülről érkezik?
Én szeretnék segíteni neked, hogy kitaláld, miként tudsz sikeresnek lenni a tőzsdén. Az egyik legnagyobb ellenséged 

viszont, amit csak te saját magad tudsz legyőzni, az a félelem.

A félelem az embereket mozdulatlanná teszi. Megakadályoz abban, hogy cselekedj. Pedig a félelem nem létezik, 

csak a fejünkben. Nincs fizikális megtestesülése, amit meg tudnék enni, inni, szagolni. Mi arra lettünk teremtve, hogy 

nagyszerű dolgokat érjünk el és akik elértek többet az életben, mint az átlag, azok mindig maguktól tették ezt.

Az, hogy panaszkodunk folyamatosan a pénz miatt, nem fog abban segíteni, hogy több pénzünk legyen. A félelem, 

hogy senki nem fog segíteni, mi lesz velünk, ha nem lesz munkánk, félretett pénzünk, nem lesz lehetőségünk arra, 

hogy a jelenlegi életet éljük, cselekvésképtelenné tesz minket. Nem lenne jobb, ha az életed, egzisztenciád nem 

függene mástól?

Az életed során folyamatosan haladnod kell előre és jobbá válni. Az első 18-22 évedet végig tanultad, hogy túlélj, 

okosodj, jobbá fejlődj. Iskola után, amikor tényleg számít, hogy jobb leszel-e vagy sem, miért hagyod abba a 

tanulást?Miért gondolod azt, hogy mástól fog jönni a segítség?

Ha vízbe dobnak vagy úszol vagy elsüllyedsz, ha nem csinálsz semmit, akkor megfulladsz. Ugyanez igaz az életre 

és a tőzsdére is. Haladni kell folyamatosan, változni kell folyamatosan, ahogy azt a piac megköveteli. A 3-5 évvel 

ezelőtti stratégia és beállítás már nem működne ma. Azok, akik maguktól tudnak tanulni és változni, óriási előnyre 

tesznek szert az életben és a tőzsdén is. Például, hallottál, olvastál már a kriptovalutákról? Ha nem, akkor érdemes 

lenne elolvasnod ezeket a cikkeket:

• Az egyik legnagyobb tőzsdei szenzáció: A kriptovaluták

• Mi a Bitcoin?

• Mi a blockchain fork?

• Az Admiral Markets lehetővé tette a short eladásokat Bitcoin és Ethereum CFD-n

• Az Admiral Markets bővíti a kriptovaluta CFD kínálatát a Bitcoin Cash hozzáadásával

• Az Admiral Markets kereskedési ajánlata a 4 fő kriptodeviza CFD-re: Bitcoin, Ether, Litecoin és Ripple

• És regisztrálnod a szemináriumunkra

http://kriptovaluta.blog.hu/2017/09/12/a_legnagyobb_tozsdei_szenzacio_a_kriptovalutak?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/education/articles/trading-instruments/mi-a-bitcoin?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/analytics/traders-blog/mi-a-blockhain-fork?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/about-us/news/az-admiral-markets-lehetove-tette-a-short-eladasokat-bitcoin-es-ethereum-cfd-n?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/about-us/news/az-admiral-markets-boviti-a-kriptovaluta-cfd-kinalatat-a-bitcoin-cash-hozzaadasaval?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/about-us/news/az-admiral-markets-kereskedesi-ajanlata-a-4-fo-kriptodeviza-cfd-re-bitcoin-ether-litecoin-es-ripple?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/education/forex-seminars/?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/education/forex-seminars/


14

Tel: +36 1-700-1000  /  Email: info@admiralmarkets.hu

Te nem a pénzed vagy. Te nem a vagyonod vagy. Te az vagy, amit tudsz.

Tőzsde: Több kimenetelű játszma
Mindig van más útja elérni valamit, mint amin éppen jársz. Mindig van más lehetőség, más megoldás. Ez szimplán 

azért van, mert ahányan vagyunk, annyi féle döntést tudunk hozni egy szituációban.

Az, hogy nem oktatunk EGY stratégiát pont ezért van. Neked és nekünk más tapasztalatunk van a tőzsdével 

kapcsolatban, más pénzügyi helyzetben vagyunk és teljesen más a kockázati étvágyunk. Például én nem látom 

kockázatosnak azt, hogy ha valamibe belevágok, mert pontosan tudom a matekot, hogy mennyit fogok kockáztatni, 

mennyit veszíthetek maximum, ha belevágok, milyen megtérülést várok, milyen idő alatt és mennyi energiát fog ez 

igényelni. Minden fontosabb döntésem előtt megcsinálom azt, amit a legtöbben nem… A matekot.

Például, tudod, hogy TE mennyit veszíthetsz maximum, ha elkezdesz nálunk tanulni és éles számlát nyitni? Sokan 

nem és ezért nem is kezdik el. Ez érthető, hiszen félnek. Félnek az emberek az ismeretlentől. Ezért nagyon fontos, 

hogy tájékozódjunk mielőtt döntést hozunk. A nem kezdem el is egy döntés, és lehet nem a legjobb.

Meglepő, de amit a legjobban tudsz kézben tartani, az a kockázat. Ha nem kötsz nagyokat és sokszor, akkor a 

kockázatot alacsonyan tudod tartani. Elengedhetetlen, hogy tudd, miért léptél be és meddig akarod tartani a 

megbízást, hiszen ez is nagyon fontos része a kockázatkezelésnek.

Természetesen, bármikor történhet olyan esemény amire senki nem számít és olyankor nagyot mozog a piac, de nem 

ez felelős a legtöbb esetben a kezdőknél azért, hogy elbukják a pénzüket.

A legtöbbször szimplán a túlkötés és túl nagy kockázat a felelős. A tapasztalat hiánya. Viszont a kezdőknél is két 

dolog történhet. Az egyik, ha kapásból profitot kereskedik össze. Szerintem ez a legveszélyesebb, hiszen ilyenkor 

nincs egy tudatos stratégia a profit mögött és ez csak véletlenszerű nyeremény (hiszen ez egy több kimenetelű 

játszma), amit bármikor meg tud ismételni az illető. Legalább is ezt gondolja… És ezekből alakul ki a szerencsejáték 

függőség.

Mi azért tartunk olyan gyakorlati oktatásunkat, amiket rengetegen szeretnek, hogy ezt az érzést lehetőleg ne 

érezzétek, legyetek tisztába a szabályokkal.

https://admiralmarkets.hu/education/forex-seminars/
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A második nekifutás
Én még olyan kereskedővel nem találkoztam, aki elsőre profitos lett volna és azóta is pluszban lenne a számlája. 

Tegyük hozzá azt is, hogy legalább 1 éve aktívan kereskedjen ez az illető. Ez nem véletlen, pedig több ezer emberrel 

beszéltem már az elmúlt években. Ezt hívják a traderek „tanulópénznek”. Ez egy hivatás és mint minden hivatásnak 

ára van. Itt ráadásul az idő pénz közhely hatványozottan érvényes. Erről később még lesz szó.

Tehát az kell, hogy legyen a célod, hogy azt tudd gyakorolni a legtöbbet, amiben szeretnél sikeres lenni. Ha demo 

számlán szeretnél sikeres lenni, akkor maradj demo számlán és jó kis játék lesz. Legalább is értelmesebb, mint a 

legtöbb videójáték.

Viszont, ha a tőzsdéből szeretnél látni pénzt is, akkor éles számlán kell kereskedned (ha csak nem regisztrálsz 

mindenhol nyereményjátékokra, viszont ez is szerencsejáték lesz neked akkor). Tehát éles számlán kell gyakorolni 

ahhoz, hogy éles számlán legyél sikeres. Ami a legfontosabb, hogy az eltöltőt idő tényleg fontos, de sokkal fontosabb 

az, hogy mennyi éles kötés van a kezedben. Ez konkrétan határozza meg majd, hogy mennyire leszel jó a Forex 

kereskedésben szerintem.

Tehát ha az a lényeg, hogy minél több kötésed legyen éles számlán, akkor arra kell figyelj, hogy amikor kötsz, akkor 

nagyon kis mérettel köss. Még akkor is, amikor úgy látod, hogy a piac tisztán arra megy, amerre te vártad, NE emeld 

az egységnyi tétet. Elmondom, mit tudsz tenni viszont:

Ha mondjuk azt látod, hogy az arany emelkedik és betettél egy vételi megbízást 0,01 mérettel és igazad van, akkor 

ne kövesd el az a hibát, hogy rögtön 1 teljes egységet teszel be. Inkább építsd fel szépen lassan 0,01 – 0,05 mérettel. 

Ezzel időt hagysz a piacnak, hogy megmutassa, tényleg arra megy-e, illetve ha véletlenül nincs igazad, nem fogja a 

piac elvenni az összes pénzed, csak kis részét.

Nagyon fontos, hogy emlékezz erre: A legfontosabb, hogy rengeteg kötésed legyen.

Az Admiral Markets-nek számos oktatóanyaga és további egyedi ajánlata van a kezdők vagy akár haladók számára. 

Keress minket e-mail-en az info@admiralmarkets.hu címen vagy vedd fel a kapcsolatot a kapcsolattartóddal, aki 

szívesen segít Neked megalapozni a kereskedéshez szükséges tudást. 

Mi ezzel szeretnénk elérni azt, hogy sokkal több értelme legyen az oktatásnak és sokkal nagyobb esélye a kezdőnek, 

hogy sikeres legyen a tőzsdei karriere.

https://admiralmarkets.hu/start-trading/forex-demo?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/start-trading/forex-demo?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/start-trading/forex-demo?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/start-trading/account-types?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
mailto:info%40admiralmarkets.hu?subject=
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Nem egyszer futunk bele abba a szerencsétlen helyzetbe, hogy az ügyfél értetlenkedve kérdezi, hogy mi volt a baj? 

Hiszen demoban olyan jól ment minden.

Igen, csak azt nem vette figyelembe, hogy egy demo 2000 forint (virtuális összeg) nem érdekli az embereket, viszont, 

ha valaki benyúl a zsebedbe és elkezdi kivenni 500 forintosával, akkor az már érdekel. Erről sokat beszélünk a 

szemináriumon, akár a tőzsdepszichológia résznél akár a neuroökonómia résznél. 

Tehát a lényeg, hogy a második nekifutás egy olyan esemény, amin minden profitos trader át kellett már essen. 

Tanulni folyamatosan fogunk, a hibáinkból rengeteget és remélhetőleg azokból az eseményekből is, amikor jól 

reagáltuk le a piacot. 

A lényeg, hogy ne szerencsejáték legyen számunkra a tőzsde, mint az sok-sok embernél. Tudatosan kereskedjünk 

és ha lehet, sok oktatáson vegyünk részt, hogy a lehető legjobban fel tudjunk készülni azokra az eseményekre, amik 

majd a későbbiekben meghatározzák a Forex vagy tőzsdei karrierünket. 

Ehhez kapcsolódik a Tőzsdepszichológia előadásom is, amelyet megnézhetsz youtube csatornánkon.

https://www.youtube.com/watch?v=G5F9KVBjgcg&t=1241s&index=1&list=PLV_pzF7ESy9Z9hVpKFgZpP8Zm8r3touim
https://admiralmarkets.hu/about-us/testimonials?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
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Összefoglalás
Lehet, ez a könyv nem azt adta, amire számítottál. Nem csupa közhely, nem csupa hurrá és optimizmus. Lehet el is 

vette sok embertől a kedvet, hogy belevágjon a kereskedésbe. Ha így van, akkor ennek is örülök. 

Lényeg, hogy tudatosan hozzunk döntést és ehhez szerintem kellennek ezek az információk is. Természetesen nem 

tudtam mindent kifejteni, hiszen akkor 200 oldalas lett volna ez a könyv, de ezért csináljuk pontosan a szemináriumokat. 

Ezek azért is jók, mert, ha valami nem tiszta, akkor tudtok kérdezni… Ezért tartunk országszerte szemináriumot is, 

mert hiába tudják az emberek, hogy bele fognak vágni a tőzsdébe, nem fognak tudni elég információt szerezni.

Nekünk az a célunk, hogy itthon a tőzsde oktatás egy legyen az Admiral Markets UK nevével. Nem tettük alacsonyra 

a lécet az tény, de tudjuk, hogy azok az emberek, akik tartják nálunk az oktatást és aki vezeti az oktatási részleget 

(Wéber Kata külön köszönet neked ezért) nagy tapasztalattal rendelkeznek.

Sokan mondják azt, hogy miért oktatjuk, ha tudjuk csinálni. Hogy azok, akik tudják, azok csinálják és akik nem, azok 

csak tanítják. Nos a válaszom egyben a záró mondat is ennek a könyvnek:

Aki tud kereskedni, az képes arra igazán, hogy úgy tanítson, hogy az értelmet is nyerjen 
azoknál, akik tanulják!

https://admiralmarkets.hu/education/forex-seminars/?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/education/forex-seminars/?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
http://www.admiralmarkets.hu/?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
mailto:info%40admiralmarkets.hu?subject=
https://www.facebook.com/AdmiralMarketsHungary/
https://admiralmarkets.hu/education/forex-seminars/?utm_source=ebook-workbook&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all

