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Ki az az Alkér Orsolya, és miért
hallgassak rá?
Alkér Orsolya és cége szakmai munkáját a gyermekek és szülők pénzügyi oktatása és a tudatos nevelés terén a VOSZ (Vállalkozók Országos Szövetsége) és az ERSTE Bank Hungary által létrehozott szakmai
zsűri kimagaslónak ítélte meg, amely elismeréseképpen - Budapest
vállalkozása 2013 - díjjal tüntették ki mikrovállalati kategóriában.
A megye vállalkozása szakmai díjat a Vállalkozók Országos Szövetsége és az ERSTE Bank Hungary közösen hozta létre, amelyek neves
Prima Primissima díjak mellett a helyi regionális Prima díjkiosztó gálán kerülnek kiosztásra minden megyében.
Kik kapják ezt a díjat?
Minden megyében, így Budapesten is azon vállalkozások kaphatják
ezt meg, akik a társadalom, az oktatás, az egészségügy, az innováció
vagy a munkahelyteremtés területén értek el kimagasló eredményt.
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„Évekkel ezelőtt, megismerkedésünk kezdetén nem tudtam eldönteni,
hogy Orsolya pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos oktatási tevékenységét
csupán saját anyagi helyzetének gyarapodása érdekében teszi, vagy valami más cél is vezérli? Nem kellett hosszú időnek eltelnie ahhoz, hogy
rájöjjek: Alkér Orsolya egy igen komoly küldetéstudattal szervez képzéseket, ír könyveket és folyamatosan szerkeszti át anyagait a legfrissebben megszerzett tapasztalatai alapján.
Számomra, azon kevés magyar szakemberek közé tartozik, aki Magyarországot is épp úgy a lehetőségek országának tekinti, mint bármely más
Nyugat-európai országot, aki számára nincs lehetetlen, csak hiányos
tudás, vagy épp nem elégséges információs háttér. Szeretem lelkesedését
és szemléletmódját, melyet mindenki megtapasztalhat, mikor ellátogat
egy konferenciájára, vagy épp kézbe vesz egy általa megjelentetett kiadványt.Neve az évek során intézménnyé vált azon magyar családok
számára, akikben megvan az érdeklődés és készség, hogy egy magasabb
szintre emeljék a pénzzel való kapcsolatukat.”
Lóránt Gergő
A TV2 korábbi marketing- és Pr igazgatója,
a The Guidency reklámügynökség tulajdonosa.
"Orsi, hol voltál 15 évvel ezelőtt?!?!?! Amikor svájci frank hitelt vettem
fel, amikor küszködtem a céges és a személyes pénz szétválasztásával,
amikor a gyerekeinket pénzügyre próbáltuk tanítani... Nagyon kellett
Magyarországnak végre egy Alkér Orsi, aki nem csak küldetésszerűen
terjeszti a pénzügyi alapműveltséget, de teszi ezt példaértékű, hiteles
marketinggel."
Wolf Gábor
Marketing Commando
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Néhány visszajelzés az általam szervezett tőzsdei képzésen résztvevőktől:
„Más megvilágításba helyezi a képet a tőzsdével kapcsolatban. Esélyt
ad, hogy saját magad ura lehess. Ne más, hanem Te irányítsd az életedet. Mindenkinek ajánlom, mert egy teljesen új világba kerülsz, ahol
megvalósíthatod önmagadat és álmaidat.”
Petőné Parádi Judit
„A tanfolyam nagyon hasznos volt számomra, mert az elején tisztáztunk olyan alapvető fogalmakat, amiket laikusként nem ismertem. Ezen
kívül az eltelt két nap során lehetőségünk nyílt kipróbálni a tanultakat,
mindemellett láthattunk éles számlán történő kereskedést is. A második
nap délutánján pedig közösen átbeszéltük és a gyakorlatba is átültettük
a kereskedés közbeni kockázatkezelést. Ajánlom a tanfolyamot mindenkinek, aki még csak most ismerkedik a tőzsdével, de olyannak is, aki már
foglalkozott vele, de nincs tisztában annak működésével.”
Gyapjas Andrea
„Szeretném elmondani, hogy ez a tanfolyam elindított olyan dolog felé,
ami eddig ismeretlen volt a számomra, olyan világos és érthető módon,
ami mindenki számára megérthető. Olyanok számára ajánlom, akik
hajlandóak valami teljesen új dolgot megtanulni.”
Varga Ilona
„Azért tartom hasznosnak ezt a tanfolyamot, mert megismerkedhettem
az élő kereskedéssel is, miközben az alapoktól átvettük a fogalmakat.
Láthattam egy profi tradert kereskedés közben, amíg én csak a legalapvetőbb dolgokkal ismerkedtem. Jó alapra bármi felépíthető, ezért fontos volt számomra az, hogy az oktató mindent elmagyarázott. Minden
olyan embernek ajánlom ezt a tanfolyamot, aki úgy érzi, hogy fogalma
sincs a tőzsde világáról. Itt biztos, hogy mindent meg fog tanulni.”
Kiss Márti
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„Számomra hasznos volt, mert sok tévhitet eloszlatott bennem, ezenkívül megmutatott egy vonzó lehetőséget, aminek segítségével a saját
kezembe vehetem az irányítást, és amelyben nem függök főnöktől, csak
attól, hogy én magam hogyan tudok egy-egy helyzetet kezelni. Mindenkinek ajánlom, aki nem arra vár, hogy a sült galamb a szájába repüljön.”
Horváth Anikó
„Köszönöm Orsolya, hogy a gyerekek mellett a szülők pénzügyi képzéséhez is segítséget nyújtottál! Számomra nagyon hasznos volt, bőven megtérült a tanfolyam díja! Közelebb kerültem a tőzsdéhez, és
már látom, hogy itt tényleg lehet nyerni is! Megmutatták, hogyan
kell minimalizálni a veszteséget, hogy ne járjunk úgy, mint akik tudatlanul vásárolnak, aztán nagyot veszítenek! Külön köszönet, hogy
a tanfolyam után sem engeditek el a kezünket, és segítetek, hogy minél jobb kockázatkezelők legyünk. Most már biztos vagyok benne,
hogy a most még pici lányomnak én már jobb pénzügyi nevelést fogok tudni adni, mint amit én kaptam!”
Kovács-Pirgi Dóra
„Ez a 4 nap teljesen felülszárnyalta az elvárásaimat. Egyrészt rengeteg információt kaptam a tőzsdézés technikájával kapcsolatban, másrészt egy gondolkodásmódbeli változást is elindított bennem. A tőzsde
most már nem csak a kockázatot jelenti számomra, hanem a kockázat
menedzselését is, hisz kockázatmenedzser lettem a 4 nap alatt. Nagyon érdekes és értékes tudást kaptam ezzel a táborral. Az oktatóink
minden kérdésünkre maximális megvilágításban adták meg a választ.
Nagyon ötletes játékokkal színesítették az oktatást, illetve rámutattak,
mennyire fontos saját magunk érzelmi reakcióit megfigyelni, mivel a
kereskedés során is hasonló érzelmeket élhetünk át.
Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a tábort. Akár kereskedett tőzsdén, akár nem. Én nagyon örülök, hogy Orsolya tőzsde táborát választottam, mivel valóban érthető szinten és gyakorlatiasan oktattak, és a
tőzsdei kereskedés szabályainak is a legfontosabb részeit emelték ki. A
16 éves fiatalok is ugyanúgy értették, mint a felnőttek. Akinek egyszer
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is eszébe jutott, hogy meg kellene próbálnia a tanfolyamot, egy percig
ne fogja vissza magát! Találkozunk a Tőzsdeklubon!”
Kovácsné Szabó Ibolya
„A tőzsdetábor számomra sok hasznos információt adott. Segített lelkileg felkészülni a kereskedésekre. Izgalmas játékokkal járult hozzá, hogy
a helyes stratégiát alakítsam ki, a kockázatokat ki tudjam számítani,
és azok kezelése is menjen. Átadta a tőzsdei alapfogalmakat, technikai
elemzéseket. Részem volt a tőzsdei típusok megismerésében, helyzetgyakorlatokban, és élő kereskedésben is.”
Lipusz Anett
„A tanfolyam egy fantasztikus hangulatú, hatalmas tudásanyagot átadó
lehetőség volt számomra. A 3,5 nap alatt minden tőzsdével kapcsolatos
tévhitet megcáfoltak, amelyeket eddig hallottam. Rendkívül érdekes és
gyakorlatorientált volt az oktatás. Meglátásom szerint valódi, használható tudást kaptunk. Külön köszönet a játékokért, feladatokért, melyek
egy tükröt tartottak elénk! Úgy gondolom, életem egyik legjobb döntése
volt az, hogy a részvétel mellett döntöttem. Amennyiben valaki úgy dönt,
szeretné a pénzügyeit saját maga irányítani, jó szívvel ajánlom ehhez Orsi
segédanyagait, köztük természetesen a Tőzsdeklubot és tanfolyamot.”
Bakóné Vikica
„Nagyon megérte eljönnöm a tanfolyamra. Először is megkaptam azt,
amit vártam. Belelátok a tőzsde működésébe, tudom, hogyan vehetek részt
benne, egyszóval megkaptam az alapokat. Mindent szájbarágósan, érthetően, jól követhetően adtatok le, nagyon sok türelemmel és kedvességgel
viszonyultatok minden „diákhoz”. Másodszor végig jól éreztem magam,
jó volt a hangulat, és ha bizonytalanság volt bennünk, próbáltátok oldani.
Igazán sajnálom, hogy vége van, szívesen jártam ide, jó volt a közösség is.
Sajnálom, hogy egyedül jöttem el és nem a párommal vagy testvéremmel,
de jó, hogy lehetőségem van további konzultációra és segítségkérésre az
online Tőzsdeklubon, ha ennek vége lesz. Köszönöm a lehetőséget.”
Mónusné Török Eszter
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„A 20 éves leányommal részt vettünk a tőzsdei alaptábor programján.
Nagy élmény volt számunkra. Jól felépített anyagot adtak le az előadók.
Lényegre törő, érthető még azok számára is, akik eddig nem foglalkoztak ezzel a témával. Szinte hihetetlen, de mégis igaz, hogy az alkalmazott szabályok betartásával mennyire le lehet csökkenteni a kockázatot,
veszteséget és a nyereséget maximálisan ki lehet használni. Gratulálok
az ötlet kidolgozásához, és további sok sikert kívánok Neked és munkatársaidnak.”
Miklovicsné Faragó Rózsa
„A Tőzsde Alaptábor egy új gondolkodásmóddal ismertetett meg,
rendszerezte és új megvilágításba helyezte az eddigi meglévő tudásomat. Remélem, hogy ezek után sokkal szívesebben fogok kereskedni. Ajánlom a tábort mindenkinek, nem csak azoknak, akik profes�szionális kereskedők akarnak lenni, mert az ismeretanyag mindenki
számára használható és fontos, a gondolkodásmód pedig segíthet a
boldogulásban.”
Kukucska Zsolt
„A tőzsdetábor felülmúlta várakozásaimat. Elég információt kaptam ahhoz, hogy kereskedni tudjak, az elején a demófelületen, utána
élesben is. A tábor végére megértettem a tőzsdén való sikeresség kulcsát és logikáját. Külön jó volt, hogy nemcsak technikai információkkal gazdagodtam, hanem a kereskedés lelki vonatkozásairól is tanultam. Az előadások érthetőek, szórakoztatóak és matematikailag
alátámasztottak voltak. Utóbbi különösen tetszett! Már alig várom,
hogy kipróbálhassam magam, és hasznosíthassam azt a sok dolgot,
amit tanultam.”
Horváth Vanda
„Alkalmazott középvezetőként főállásban dolgozom egy svéd világcégnél. Habár nem panaszkodhatom a havi jövedelmemre, mégis nehéz
a mai világban előre jutni. Különösen egyedülálló anyaként. Amikor
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a Magánpénzügyi Akadémia oldalán értesültem, hogy tőzsdei alaptábort szerveznek, kapva kaptam az alkalmon. A 3,5 nap alatt képet
kaptam a tőzsde működéséről, gyakorlati tapasztalatot szereztem és
saját bőrömön megszerzett tudással gazdagodtam. Demóban valós
kereskedést folytattunk, mely jól illusztrálta milyen a piac működése. Továbbá a megnyitott pozíciómban való maradással járó izgalom
is rendkívül élvezetes volt. Jó érzés tőzsdézni, csak okosan, a hozam/
kockázat arányát meghatározva kell csinálni. Minden hozzám hasonló édesanyának bátran ajánlom, hogy vegyen részt egy újabb tőzsdei
alaptáboron, hogy ők is megismerjék a tőzsdét, ezzel esélyt adva saját
életük megváltoztatásának.”
Czirklbach Erzsébet
„Nagyon elégedetten távoztam a tanfolyamról. Ami lehetőséget kaptam
ettől a tanfolyamtól, amellett eltörpül a tanfolyam ára. Megtudtam,
hogy a tőzsdén kereskedni biztonságosan is lehet, ha a tanfolyamon
tanított szabályokat elsajátítom és pontosan betartom. Megtudtam,
mi a különbség azok között, akik sikeresek a tőzsdén és azok között,
akik elvesztik az összes pénzüket. Rengeteg gyakorlat volt, és amire
tényleg odafigyeltek, hogy mindenki megértse azt, amit elmondtak.
Tetszett a tanfolyamban az, hogy interaktív volt, hogy folyamatosan
lehetett kérdezni az előadások közben, és hogy a válaszok által érthetőbbé vált egy fejezet. Még egyszer csak megköszönni tudom, hogy
ilyen lehetőséget kaptam.”
Mádai Éva
„Nagy várakozással jöttem el a Magánpénzügyi Akadémia által
szervezett Tőzsdetáborra – egy számomra eddig teljesen ismeretlen
terület bemutatását vártam tőle. Nagyon felkészült és a témát nagyon jól átlátó előadókat hallgathattunk – sikerült egy olyan átfogó
képet felvázolniuk, ami alapján bárki eldöntheti, hogy számára járható út-e a tőzsdézés. Jó hangulatú és szituációs játékokkal tűzdelt,
rendkívül jó összefoglaló munkafüzettel támogatott előadásokat
hallgathattunk meg.”
Choma Varga Titanilla
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„Azért jöttem ebbe a táborba, mert fontosnak éreztem, hogy saját kezembe vegyem az életem e szeletének az irányítását is. Aránylag elég jó
pénzügyi alapot kaptam a szüleimtől, amit nagyon köszönök nekik, tehát van megtakarításom, és ezt a gyerekeim is köszönik. Viszont szeretném jól kezelni a pénzügyeimet, és jó mintát mutatni a gyerekeimnek,
és segíteni őket abban, hogy ők is jól tudják kezelni a pénzüket. Nekem
mindehhez megadta az alapokat ez a tábor, amit feltétlenül be fogok
illeszteni a mindennapjaimba, hiszen butaság lenne nem elérni vele. A
célom a Cashflow négyszög B része, és ehhez a tőzsde a járható út a
számomra. Nagyon jó volt a társaság, az előadók mindent, mindenki
számára érthetően magyaráztak el. Teljesen eloszlatta minden kétségemet afelől, hogy ezt csak egy „pénzügyi elit” tudja csinálni, aki pénzügyi
végzettségű. (Bár én is jártam pénzügyi főiskolára, de nem fejeztem be.)
Biztos vagyok benne, hogy meg tudom védeni a tőkémet, és képes leszek
gyarapítani! Megkaptam a tábortól, amit vártam, még többet is.”
Mihály Terézia
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Kezdőknek és újrakezdőknek, akiket érdekel
a tőzsde, és akik pénzt akarnak keresni a
tőzsdén, de még nem találták meg a tőzsde
igazi helyét az életükben.
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Nulladik fejezet
Bevezető gondolatok

Gratulálok!
Először is gratulálok, hogy úgy döntöttél, megvásárolod a Tőzsde
Habbal című könyvet, amelyet abból a célból írtam meg, hogy vis�szaadjam a tőzsde gazdaságban betöltött méltó helyét, és hogy olyan
alapismereteket osszak meg veled a tőzsdéről, amelyet mindenkinek
tudnia kellene, és amelyet az iskolában is tanítani kellene.
A sors jelenleg az egyik legnehezebb időben tesz próbára téged. A
pénzügyi helyzetükben és életükben sokan éreznek bizonytalanságot,
ami miatt kiábrándultakká válnak, és már nem bíznak önmagukban.
A Tőzsde Habbal egy inspiráló ismeretanyag lesz számodra, hogy letedd a negatív gondolatokat, és egy olyan, még ismeretlen, de sikeres
útra lépj, amely sokkal ragyogóbb és szebb jövőt tartogat a számodra.

„... aki nem hisz a csodákban, az nem
realista...” André Kostolany

Azért vagy most itt, hogy valami újat és lényegeset tudj meg, úrrá legyél félelmeiden, és ne engedd, hogy azok felülkerekedjenek rajtad.
Szenvedéllyel és céltudatosan élni – csak így lenne szabad. Az itt található információk hatására el fogod tudni dönteni, hogy Neked való-e a tőzsdézés vagy sem, hogy milyen szerepet szánsz a tőzsdének az
életedben, mit akarsz elérni és abba be akarod-e vonni, illetve hogyan
akarod bevonni a tőzsdét.
Amint megismered azokat az információkat a tőzsdéről, amelyet a piacon nem mondanak el – pedig ezzel kellene kezdeni –, egy más világ
tárul fel előtted, és ha valóban akarsz a tőzsdén pénzt keresni, akkor
képes leszel legyőzni minden félelmedet, hiszen bármire képes vagy.
Ahogy Napoleon Hill fogalmaz: „Az egyedüli korlátokat saját magunk
állítjuk fel.” Ha elolvasod ezt a könyvet és meghallgatod a könyvhöz
tartozó hanganyagot, akkor egy teljes körképet fogsz kapni a tőzsdéről, tőzsdei pénzcsinálási lehetőségekről és a tőzsde szerepéről a gazdaság és a Te életedben.
Meggyőződésem, hogy a mai világban ezek az információk olyan fontosak, mint egy pohár víz, amikor megszomjazol.
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Egy régi keleti tanmese szerint a hamisság és az igazság elmennek
együtt fürdeni egy szép tóhoz. A hamisság – merthogy ilyen a természete – gyorsan kiúszik, felveszi az igazság ruháját és távozik. Mire az
igazság is kitempózik, azt látja, hogy a parton már csak a hamisság
ruhái vannak. Az igazság eltöpreng, mit is tegyen. Végül úgy dönt,
a hamisság ruháját nem veszi fel, ezért aztán meztelenül marad. Jellegzetes hiedelmünk, hogy az igaság mindig örömet okoz, fölemel
és békét hoz, miközben a hamisság felháborító. Mivel azonban a hamisság az igazság ruhájában jár, azt rezzenéstelen arccal elfogadjuk,
továbbadjuk, sulykoljuk másokba – és amikor az igazsággal találkozunk, azon háborodunk fel. Kikérjük magunknak, dühösek leszünk
rá, meztelensége indulatokat vált ki belőlünk, és a legkevesebb, hogy
rászólunk: öltözzön már fel!
Az én célom ezzel a könyvvel, hogy feltárjam mindazt, amit a tőzsdéről és a tőzsdézésről nem mondanak el, pedig mindenkinek ezzel
kellene kezdeni.
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Miért írtam meg ezt a könyvet?
Mindig vonzott a tőzsde világa. Habár nincs még egy olyan pénzügyi
terület, amelyről ennyi ellentmondásos történetet, híresztelést hallani. Mindig szerettem volna tudni az igazságot. Tényleg csak veszíteni
lehet a tőzsdén? És, ha igen, akkor miért próbálkoznak olyan sokat a
tőzsdézéssel? Mi vonzza az embereket oda? Hogyan és miért működik?

"Ajánlatosnak tartanám, ha a fiatal fiúkat
és lányokat már iskolai tanulmányaik során
beavatnák a tőzsdei gyakorlat, vagy ha
lehetséges, a tőzsdefilozófia rejtelmeibe.
Az értékpapír ügyleteket úgy ismernék, mint
anyáink a főzést és a háztartást. A legjobb
módszer a személyes gyakorlás."
André Kosztolany

Az oktatócsomagot a tőzsdei táborainkban résztvett tanítványoknak
és azoknak ajánlom, akik tudatosan akarnak dönteni pénzügyeikről.
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Ez a megmagyarázhatatlan vonzalom vezetett oda, hogy mélyebben
is elkezdjek foglalkozni a tőzsdével. Megszállottan kerestem a választ
arra, hogy hogyan kell tőzsdézni. Olyan választ kerestem, amit egy
hétköznapi ember vagy egy háziasszony is megért. Több tőzsde tanfolyamon részt vettem, de soha nem elégítettek ki azok a válaszok,
amelyeket ezeken a tanfolyamokon kaptam, mivel nem voltak érthetőek és könnyen használhatóak. A válasz keresése közben magam is
tőzsdéztem a magyar piacon és a nemzetközi piacon egyaránt, amely
során kerestem néhány millió forintot. Több tőzsdeoktatóval dolgoztam együtt, és kapcsolatba kerültem a leghitelesebb tőzsdei szakemberekkel, köztük Szalay-Berzeviczy Attilával, aki 4 évig volt a magyar
tőzsde vezetője.
Addig nem nyugodtam, amíg nem kaptam meg minden kérdésre a
választ. A megszerzett tudást sok ezer emberrel osztottam meg, tőzsdetáborokban, konferenciákon, szemináriumokon és oktatóanyagokban, miközben további tapasztalatokat szereztem.
Tudomásom szerint az a fajta gyakorlatias, könnyen érthető, mellébeszélés és ködös idegen szavak nélküli megközelítés a tőzsdéről és
tőzsdén való kereskedésről, amelyet itt megosztok veled, kedves olvasó, eddig teljesen hiányzott a piacról. Ezért írtam hát meg ezt a könyvet, hogy lerántsam a leplet a tőzsdét övező tévhitekről, és ködösítés
nélkül, egyszerű nyelvezettel, szemléletes példákon keresztül osszam
meg azokat az alapismereteket, amelyeket meggyőződésem, hogy
minden embernek tudnia kellene, éppúgy, mint a négy alapműveletet
matematikából. Ez a tudás csak azért nem mindenkié még, mert nem
25

tanítják az iskolában. Pedig az alapok oly egyszerűek, akár egy rántás
elkészítése.
Ismered a 10 000 órás szabályt? Ez a szabály azt a megfigyelést számszerűsíti, amely során azt tapasztalták, hogy ahhoz, hogy valaki mesteri szintre jusson el valamiben 10 000 óra gyakorlás szükséges. Hát én
az elmúlt években a tőzsdetáborok tananyagának összeállítása és tartása, a tőzsdei képzés különböző termékeinek fejlesztése során 5000
óránál is többet foglalkoztam a tőzsdével, ami átlagban napi 3-4 órát
jelent. Ez a könyv ezen sok ezer óra tapasztalatát és az így megszerzett
tudást és tapasztalatot sűríti egybe.
Boldog vagyok, hogy ezt megoszthatom veled, és fejezetről fejezetre
adhatom meg a Te fejedben is kavargó kérdésekre a válaszokat. Köszönöm, hogy itt vagy és ezzel bizonyítottan azokhoz tartozol, akik
törődnek pénzügyi ismeretükkel, és ezzel hozzájárulnak saját és környezetük gyarapodásához és jólétéhez.
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Kinek való ez a könyv és miért?
Ez a könyv Neked való,
 ha mindig is vonzódtál a tőzsdéhez, de még semmit nem tudsz
róla,
 ha fontosnak tartod, hogy megértsd a tőzsde helyét a gazdaságban és a Te életedben,
 ha voltál már tőzsdei képzésen, de utána nem jutottál messzire,
 ha már demózol vagy éles számlád van, de veszteségben vagy,
illetve nem tudod növelni a számlaegyenlegedet.

„Ha gyermekeim lennének, első fiamnak
zenésznek kellene lennie, a másodiknak
festőnek vagy szobrásznak, a harmadiknak
írónak, vagy legalább újságírónak, de a
negyediknek mindenképpen spekulánsnak,
hogy a másik hármat eltartsa.”

Rengeteg dolgot hallani a tőzsdéről. A legtöbb ember bizonytalan, és
nem tudja, hogy kinek és minek higgyen. Annak, amit még a szüleitől hallott, hogy a „a tőzsdén csak bukni lehet” vagy a reklámoknak,
amelyek arra csábítanak, hogy „gyere és fektess be a tőzsdén”. Egyre
többen vágnak bele Magyarországon is a tőzsdézés megtanulásába,
amely némelyekben úgy csapódhat le: „Úgy látszik nemcsak a világ,
de ezek is mind megőrültek.” Másokban meg így: „Vajon modern világunkban már nem igaz az, amit anyáink és apáink mondtak, hogy a
tőzsdén csak bukni lehet?”
Szinte minden, amit úgy gondolsz, hogy tudsz a tőzsdéről és a tőzsdén
való pénzkeresetről, téves. Abból, amit a legtöbben körülötted mondanak vagy tesznek a tőzsdével kapcsolatban, semmi nem felel meg a
valóságnak. A Tőzsde Habbal oktatócsomagot azért készítettem, hogy
radikálisan kinyissa majd a szemedet, és végre minden a helyére kerüljön a tőzsdével kapcsolatban.
A könyv olvasása és a CD-n lévő hanganyagok hallgatása során rá
fogsz döbbenni, hogy a tőzsdén való pénzkeresetnek semmi köze
sincs ahhoz, amit eddig hallottál vagy tudtál a tőzsdéről. Mostantól
teljesen máshogy fogsz tekinteni a tőzsdére, és elhatárolod majd magad attól a sok hiedelemtől, amit eddig – jobb híján – Te is elhittél. A
könyv végére megérted, hogyan kereshetsz pénzt a tőzsdén, és miért
elengedhetetlenül fontos, hogy ha van gyermeked, ő is megértse és
megtanulja a tőzsdén való pénzkereset lehetőségeit már tinédzser ko-
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rában. Örökre hálás lesz Neked, mert olyan lehetőséget adtál a kezébe,
amelyet csak kevés szülő ad meg ma a 16-20 éves gyermekének.
Amikor ezt megteszed, készülj fel, hogy kritizálni fognak és vitatkozni
kezdenek majd veled, és valószínű, hogy családod tagjai, barátaid és
ismerőseid egy része őrültnek hisz majd és kinevet. Bizonyára már
tapasztaltad, hogy milyen elképesztő párbeszédekbe, gyakran komoly
vitákba lehet keveredni olyan emberekkel, akik soha nem tanultak
semmit a tőzsde működéséről, véleményük mégis határozott. Te az
itt olvasható tudásanyaggal hatalmas eredményeket érhetsz majd el.
Egyet megígérhetek: minden egyes fejezetből profitálni fogsz, de előre
szólok, hogy találsz majd egy-két részt, amelyeket különösen hasznosnak találsz majd. Ezért olvass végig minden fejezetet!
A lényeg, hogy a Tőzsde Habbal a tőzsdéről, mint pénzkereseti lehetőségről vallott nézeteid egészét fogja megváltoztatni és garantálom,
hogy olyan felfedezéseket fogsz tenni, melyek egész életedet megváltoztathatják.

Tudd meg, Neked való-e a tőzsdézés!
Meggyőződésem, hogy mélyen az emberben ott lakoznak bizonyos
szunnyadó képességek: olyanok, amelyek még őt magát is meglepnék,
mert a birtoklásukról soha nem is álmodott. Olyan erőkre gondolok,
amelyek képesek lennének forradalmasítani az életed, ha fel tudnának
támadni és akcióba tudnának lépni.
Emlékszel a 2001. szeptember 11-i terrortámadásra? Emlékszel 2002re, amikor az euró készpénzként is forgalomba került? Vagy a 2004-es
cunamira Thaiföldön?

neki? Vajon ott tartasz-e ma, ahol annak idején lenni akartál 8-10-12
év elteltével? Mindannyian tapasztaljuk, hogy akár 5-10 év is milyen
gyorsan elrepül.
Ezért olyan fontos, hogy tedd fel magadnak a kérdést: hogyan kell ma
élnem, hogy létrehozzam azt a holnapot, amely mellett elkötelezem
magam. Mi mellett fogok mostantól kiállni? Mi az, ami most fontos
nekem és mi az, ami hosszútávon fontos? Mik azok a lépések, amelyeket már ma megtehetnél, miután letetted ezt a könyvet, és amely végső
soron a sorsodat alakítja majd?
Készülj úgy, hogy 10 év múlva biztos a megérkezés. A kérdés csak az,
hogy hova.
Miután válaszoltál a kérdésekre és elvégezted a könyvben lévő feladatokat, tudni fogod, hogy Neked való-e a tőzsde vagy sem. Így mielőtt
sokszázezer forintot beleölnél tőzsdei tanulmányaidba egy előzetes felmérés segítségével választ kapsz arra, Neked való-e már most
a tőzsdézés, és ha igen, akkor milyen területen kell még fejlesztened
magad ahhoz, hogy sikeres lehess a tőzsdén. Mert mindent meg lehet
tanulni, csak elhatározás, kitartás és kemény munka kell hozzá.
Most még nem tudod, sikeres lehetsz-e a tőzsdén. Lehet, hogy azt
gondolod igen, és kiderül, bizony most még nem vagy kész az indulásra. Azonban lehet ez fordítva is. Könnyen kiderülhet, hogy azt gondoltad magadról, Neked nem való a tőzsdézés és kiderül, hogy igenis
érdemes lenne belevágnod.
A feladatokat nemcsak Te végezheted el, de családtagjaid és gyermeked is. Így egyszerűen és gyorsan kiderül, hogy kinek érdemes a családból tőzsdei tanulmányokat folytatni, és megtanulni a tőzsdei pénzteremtés csínját-bínját.

Hol voltál akkor? Milyen voltál? Kik voltak a barátaid? Milyen álmokat és reményeket dédelgettél magadban? Ha megkérdezte volna valaki tőled, hogy hol leszel majd 6-8-10 év múlva, mit feleltél volna
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Miért jött létre a tőzsde?
Erre a kérdésre a legtöbb ember felkapja a fejét. Tényleg. Miért jött
létre a tőzsde?
Gondolkozz el egy percig! Te mit gondolsz, miért jött létre a tőzsde?
A tőzsde nélkül soha nem jöhettek volna létre a nagy forradalmi iparágak: vasút, autó, olaj, repülőgép, elektronika, számítógép, internet stb.
A számítógép és az internet a legtöbb ember életében ma mindennap
ott van. Ez soha nem tudott volna megtörténni a tőzsde nélkül. Miért?

"...minden nemzetnek olyan tõzsdéje van,
amilyet megérdemel, mert a tõzsde a nemzet
hű képe..." André Kosztolany

Mivel a gazdasági fejlődés legnagyobb vívmányai induláskor mindig
nagy kockázatot tartalmazott, ezért azok hitelek révén soha nem juthattak volna olyan nagy sikerre. A vállalkozók ugyanis soha nem lettek volna hajlandók oly nagymértékben eladósodni, és a bankok sem
bocsátottak volna akkora összeget a rendelkezésükre, mint ahogy a
részvényesek tették és teszik a mai napig is a meggazdagodás reményében.
Hát ez a tőzsde szerepe. Tőzsde nélkül a nagy találmányok és vívmányok soha nem tudtak volna ilyen széles körben elterjedni, és Te sem
találtad volna meg ezt a könyvet a számítógépeden keresztül az interneten.
Ugyanis csak a spekuláció útján elért árfolyamnyereség az, amely képes arra, hogy bevonzza a megvalósításhoz és az elterjesztéshez szükséges pénzt a nagy- és kisbefektetőktől. Ezeket a megtakarításokat a
tőzsde a különböző befektetési lehetőségek révén teríti a gazdaságban.
Ennyi befektető, vagy máshogy mondva spekuláns, soha nem venne
részvényt, ha nem lenne biztos abban, hogy a részvényeit bármikor
készpénzre válthatja. Még ha a haszon kedvéért is, de a tőzsdei befektető a gazdaság rendelkezésére bocsátja tőkéjét. A gazdaságnak pedig
szüksége van a tőke növekedéséhez a foglalkoztatás növelése és a fejlődés érdekében.
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A tőzsde az a koncentrált piac, ahol találkoznak a vevők és az eladók.
Kezdetben, néhány száz évvel ezelőtt még nem volt olyan koncentrált piac, ahol a befektetők könnyedén egymásra találhattak volna. A
történetírók szerint például a világ legjelentősebb tőzsdéjének, a New
York-i börzének egy tölgyfa volt az elődje. A kikötőben várakozó kereskedők, befektetők, spekulánsok egy csoportja letelepedett a fa alá,
ott intézték üzleti ügyeiket, később mások is csatlakoztak hozzájuk és
végül ez lett a pénzemberek törzshelye. Azóta persze a részvénypiac
sokat változott. Ezt főképpen annak köszönheti, hogy van egy koncentrált piac, a tőzsde, ahol a részvényekkel kereskedni lehet.

Árfolyam emelkedés vagy
árfolyamesés? Long vagy short?
Akármilyen képzést is tartottam eddig, mindig volt néhány ember, aki
nem tudta, hogy a tőzsdén nemcsak árfolyam emelkedés esetén, hanem árfolyamesés esetén is lehet pénzt csinálni, ezért mindenképpen
kell erről ejteni egy-két szót. Amikor a tőzsdei kereskedő árfolyam
emelkedésre számít, akkor tőzsdei nyelven longol, amikor pedig árfolyamesést vár, akkor shortol.
Tőzsdetáboraink tapasztalata azt mutatja, hogy a long irányú kereskedést mindenki nagyon hamar megérti. A longolás azt jelenti, hogy az
egyik devizapárt vagy részvényt megvásároljuk. Tehát adott árfolyamon vásárolunk belőle, aztán egy idő után (15 perc, 30 perc, egy nap,
egy hét stb.) eladjuk, a képződött profitot vagy veszteséget pedig elkönyveljük. Tehát a sorrend az, hogy előbb vásárolunk, aztán eladunk.
A short irányú kereskedés hogyanját, azonban már nehezebben érti
meg az átlagember. Megfigyeltem, hogy ez azért van így, mert a shortolás ügylete az általános emberi gondolkodás számára ellentmondónak tűnhet. Azonban semmi ördöngösség nincs benne, és a mai
világban attól függően lépsz long vagy short pozícióba, hogy hova
klikkelsz az egérrel. A technikája, tehát ilyen egyszerű.
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A short pozíció nyitása azt jelenti, hogy előbb eladunk, aztán visszavásároljuk. Ez egy logikátlan sorrendnek tűnik, de a lényeg, hogy a
tőzsdéken és a devizapiacon lehetséges.
Short pozíciót akkor veszünk fel, ha úgy gondoljuk, hogy az árfolyam
nem emelkedni fog, hanem csökkenni. Kiindulásként azt kell tudni,
hogy a shortolás egy olyan eladási ügylet a tőzsdén, amikor az eladott
pénzügyi eszközt az eladó csak kölcsönveszi (tehát nem vásárolja,
nem ad ki pénzt érte), vagy még azt sem, pusztán egy ígéretet ad el a
megállapodás szerinti áron való teljesítésre. Azzal az elvárással köt a
short pozíciót nyitó kereskedő ilyen ügyletet, hogy később, amikor a
kölcsönzött papírokat vissza kell adnia, illetve teljesítenie kell, a megállapodás szerinti árnál alacsonyabb áron tudja majd megvenni őket.
Úgy ítéli meg, hogy áresés várható, és a shortoló ebből az áresésből
igyekszik profitálni.
Nézzünk egy konkrét esetet! Ha például az egyik leggyakrabban kereskedett EUR/USD devizapárban 1,3520-nál short pozíciót veszünk
fel, akkor ez azt jelenti, hogy ezen az áron eladjuk a kölcsönbekapott
pénzügyi eszközeinket. Ha az árfolyam lecsökken 1,3510-re, ahol bezárjuk a pozíciót, akkor ezen az alacsonyabb áron visszavásárolunk
éppen annyi pénzügyi eszközt, amennyit korábban kölcsönkértünk
és eladtunk. A két árfolyam közötti különbséget kerestük meg. Azért
kerestünk tehát pénzt, mert igaz, hogy az árfolyam csökkent, de mi
korábban drágábban adtuk el, mint amennyiért később visszavásároltuk a kölcsönvett papírokat.
A lényeg, hogy a shortolás lehetővé teszi azt, hogy a tőzsdei kereskedő
eső piacon is nyereséget érhessen el. Ezért mindegy, hogy emelkednek
vagy esnek a piacok, a tőzsdei kereskedő tud pénzt csinálni. Tőzsdénként és piaconként eltér, hogy lehet-e shortolni. Nem lehet ugyanis
minden piacon.
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Miért nem sikerül a legtöbb embernek
megtanulnia tőzsdézni?

„A nagy kockázat/nagy nyereség kihívás
vonzása ugyanaz a tőzsdézőknél, mint a
szerencsejátékosoknál. A különbség az,
hogy a profi tőzsdéző az intuícióján kívül
nagyon komoly szaktudást és nagyon szorgos
adatkövetést is mozgósít. Ez azt jelenti,
hogy ellentétben a szerencsejátékossal nem
pusztán a mágikusan vágyott szerencsére
építi reményeit, hanem a saját csavaros
észjárásának is betudhatja győzelmét.”
F. Várkonyi Zsuzsa, pszichológus

Az általam ismert legtöbb tőzsdei tanfolyam általában úgy zajlik, hogy
az oktatók megtanítják a lelkes résztvevőket a tőzsdei grafikonoknak,
vagyis chartoknak az elemzésére és a piacelemzés fortélyaira. Ezt hívjuk technikai elemzésnek. A chartban minden benne van, és egy sikeres tőzsdei kereskedő képes úgy olvasni egy chartból mint a profi
zenész a kottából. A chart hasonlóan a kottához tájékoztat a piac „ritmusáról”, a belépési helyekről, arról, mikor kell gyorsítani és mikor
kell lassítani a tőzsdézőnek.
A technikai elemzés lényege tehát annak megállapítása, hogy hol „érdemes” piacra lépni, hogyan lehet meghatározni a célárat, vagyis azt
az árfolyamot, aminél lezárod a pozíciódat és kilépsz a piacról lehetőleg nyereségben, minek nagyobb a valószínűsége, és hol van nekem az
előnyöd. Ne gondold, kedves Olvasó, hogy a technikai elemzés valami
nagyon bonyolult és nem Neked való dolog. Éppen olyan, mint a kottaolvasás, vagyis mindenki által megtanulható.
Ezért is az egyik legizgalmasabb része a tőzsdetanfolyamoknak azok
a pillanatok, amikor a résztvevők számára a technikai elemzés alapjainak megismerése során a tőzsdei chart krikszkrakszai egyszer csak
könnyen olvasható jelekké változnak. Olyan ez, mint egy varázslat. A
lelkes tőzsdei tanonc ujjongva ismeri fel a belépési jeleket, és a chart
által kirajzolt alakzatokat. Mint az óvodában, amikor az alakzat-felismerés során eltaláltad, hogy melyik testet kell belehelyezni a kör, a
téglalap vagy a háromszög alakú lyukba. Ez a sikerélmény okozza azt,
hogy a legtöbben úgy érzik: „Ó ez menni fog nekik”. Hiszen az alapokat értik. Tudják már, hol kell piacra lépni. Nekik ennyi is elég…
Ezt a hamis bizonyosságot még tetézi, hogy a tőzsdei grafikonok elmúlt időszakát elemezve több példát is látnak arra, hogy „tényleg,
amikor ez az alakzat kirajzolódott, akkor tényleg trendforduló következett be, vagyis ott tényleg egy jó beszálló volt”. A sikeres tőzsdézéshez azonban ez nem elég…
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A lelkes és frissen végzett tőzsdetáborosok legfőbb fókusza a tőzsdei
grafikonok elemzésére, a belépési pontok megtalálására, azaz piacelemzésre irányul. Emellett megpróbálják elsajátítani a kereskedési felület
használatát és gyakorlatba ültetni a képzésen megismert stratégiákat.
A legtöbb ember számára ez már túl nagy falat ahhoz, hogy egyedül
tovább tudjon haladni a sikeres tőzsdei kereskedővé válás útján. De ez
nem is csoda, hiszen ez olyan mintha egy-két építészeti alapismeret és
egy tervező program alapjainak megismertetése után azt a feladatot
kapnád, hogy tervezz meg egy házat. Ugye hogy csak nehezen menne?
Tapasztalatom szerint az emberek többsége egyszerűbbnek gondolja
a tőzsdén való pénzcsinálás megtanulását, mint amennyire az valójában. Irracionális elképzeléseik vannak a tőzsdézésről, ami nem csoda,
hiszen ezzel kapcsolatban nincs felsőfokú képzés, csak tanfolyamok.
Maga ez a helyzet azt sugallhatja sok embernek, hogy elvégez egy tanfolyamot és kész, már tud mindent.
Sokan csak azt veszik észre, hogy valamiért nem tudják elkezdeni a
tőzsdézést, de nem tudják beazonosítani, hogy pontosan miért nem.
Először még próbálkoznak, de nehezen megy beilleszteni a gyakorlást
a mindennapjaikba. A veszteséges kereskedések (amik a tőzsdei kereskedés természetes velejárói) pedig elbizonytalanítják őket, és így a
hétköznapok során elvesztik a kedvüket, a lelkesedésüket. Talán Te is
így vagy ezzel. Pedig csak azt kell észrevenni, hogy az egyik legfontosabb lépcsőfok kimaradt.

„A tőzsdei kereskedés sokkal taníthatóbb, mint
ahogyan én azt elképzeltem.” Richard Dennis,
Wall Street Journal

Hogy melyik ez?
Bevallom, nekem is több évembe került mire rájöttem. Most, íme,
átadom Neked a tapasztalataimat és azt a tudást, amellyel el tudod
helyezni majd a tőzsde helyét a Te életedben és a világban. Ennek a tudásanyagnak a felhasználásával, amelyet itt közzé teszek, tudni fogod,
mi kell ahhoz, hogy valaki pénzt keressen a tőzsdén, hogy Te rendelkezel-e azokkal a készségekkel, amelyek ehhez kellenek, és ha nem,
akkor mit kell tenned ahhoz, hogy megszerezd azokat. Így sok pénz
elvesztésétől kímélheted meg magad, illetve végre olyan pénzcsinálási
lehetőség kapui nyílhatnak ki előtted, amire mindig is vágytál.
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Ez lesz a Te kezdőlépésed a tőzsdén való pénzkeresethez, ahol
megérted a tőzsdei pénzcsinálás alapjait és a tőzsde helyét a Te
életedben. Ezt a tudást készpénzre válthatod!
„Célom, hogy visszaadjam a tőzsde gazdaságban betöltött méltó helyét, hogy
ne mumusként nézzenek rá az emberek, de ne is minden kockázatkezelés
nélkül kezdjenek bele. Mindig vonzott a tőzsde világa, bár nincs még egy olyan
pénzügyi terület, amelyről ennyi ellentmondásos történet kering. Szerettem
volna tudni az igazságot. Megszállottan kerestem a választ arra, hogy hogyan
kell tőzsdézni. Olyan választ kerestem, amit egy hétköznapi ember is megért.
Eközben magam is tőzsdéztem a magyar és nemzetközi piacon egyaránt,
amely során kerestem néhány millió forintot. Több tőzsdeoktatóval dolgoztam
együtt, és kapcsolatba kerültem a leghitelesebb tőzsdei szakemberekkel,
köztük Szalay-Berzeviczy Attilával, aki 4 évig volt a magyar tőzsde vezetője.
A megszerzett tudást sok ezer emberrel osztottam meg tőzsdetáborokban,
konferenciákon, oktatóanyagainkban. Tudd meg hát mi a sikeres tőzsdézés
titka, és hogy Te hogyan csinálhatsz pénzt a tőzsdén!”
Alkér Orsolya
a Magánpénzügyi Akadémia megalapítója

Miből áll a Tőzsde Habbal csomag tartalma?
A Tőzsde Habbal könyv, benne Birger Schäfermeierrel, a világhírű top
traderrel készült interjú arról, hogy a tőzsdének mi a szerepe az ő
életében, és mi lehet a szerepe a Te életedben.
1 db CD értékes hanganyagokkal és interjúkkal:
Szalay-Berzeviczy Attila, a magyar tőzsde volt vezetője beszél a tőzsdének az egyén életében és a gazdaságban betöltött szerepéről
Interjú Balázs Szilárd tőzsdeoktatóval, a 2013-as párizsi trader verseny
győztesével, aki az általa működtetett kereskedési rendszer alapjairól beszél
Csanádi Csaba, 2012 tavaszi tőzsdetáborunkban végzett kezdő tőzsdés
beszél nehézségeiről és dilemmáiról, valamint arról, hogy miként győzte
le a kezdeti nehézségeket

„Ezt a többieknek is el kell mondani!
Ezt mindenkinek tudnia kell!” Csanádi Csaba

ISBN 978-6-1551620-8-4

9

786155

162084

www.maganpenzugyiakademia.hu
Hívj minket: 06-1-414-3065
Forgalmazza: Csodasuli Kft.

Hallgass bele
a CD-be most!

