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Előszó helyett
Birger Schäfermeierrel először álmomban találkoztam. Na, nem olyan
álom volt ez, mint egy tini lány álma. Inkább épp az ellenkezője. Váratlan és meglepő.
Szeretettel köszöntelek kedves Olvasó. Alkér Orsolya vagyok, a Magánpénzügyi Akadémia megalapítója, a Tőzsde Pofonegyszerűen oktatóprogram kitalálója és egyik megvalósítója.
2013. január első napjaiban egy wellness szállodában pihentem férjemmel, amikor egyik éjjel azt álmodtam, hogy Birger Schäfermeier
felhívott. Úgy beszéltünk álmomban telefonon, mint régi ismerősök
vagy munkatársak…. mint akik valami folyó ügyet beszélnek meg.
Valójában Birger Schäfermeier nevét és tevékenységét már évek óta
ismertem, olvastam a könyvét, de ennyi volt vele a kapcsolatom és
nem több. Hasonlóan voltam és vagyok sok más emberrel is, így például Warren Buffettel, John Bogle-lal, és még sorolhatnám. Ha velük
hasonló álmot látnék, éppúgy meghökkennék.
Ez az álom is éppoly érthetetlen volt. De a legmeglepőbb talán éppen
az volt benne, hogy annyira valóságosnak tűnt. Mintha tényleg megtörtént volna…. Sokáig ott volt a kérdés a fejemben: Honnan jött ez
az álom, hiszen soha nem találkoztunk? Tudom, erre a kérdésre soha
nem fogom megkapni a választ, mint az életben oly sok más kérdésre.
Az élet már csak ilyen. Hiába tervezel, hiába tűzöl ki célokat, mégis a
legváratlanabb fordulatokat hozza. Így történt ez most is.
Ez az álom mára valósággá vált. Minden kedden déli 12 óra körül beszélek vele Skype-on, hogy megbeszéljük a folyó ügyeinket, és egy rövid piaci elemzést adjon. Pont, mint az álmomban. Sok örömöt okoz
és nagy megtiszteltetés, hogy vele dolgozhatok. Hálás vagyok a sorsnak ezért.
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Magánpénzügyi Akadémia megalapítója
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Ki az az Alkér Orsolya és mivel
foglalkozik az általa alapított
Magánpénzügyi Akadémia?
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, amelynek 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, és a díj a neves Prima
Primissima díjak mellett a helyi, regionális Prima díjkiosztó gálán kerül átadásra minden megyében.

Kik kapják ezt a díjat?
Minden megyében, így Budapesten is azon vállalkozások kaphatják ezt
meg, amelyek a társadalom, az oktatás, az egészségügy, az innováció
vagy a munkahelyteremtés területén értek el kimagasló eredményt.
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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 sokan a tőzsdézéssel? Mi vonzza az embereket oda? Hogyan és miért működik?
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 is könnyen 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. Ennek a felfedező
útnak a kiteljesedése volt, amikor 2015 májusában elkezdtem dolgozni Birger Schäfermeierrel. Amikor először találkoztam tanításával,
rögtön lenyűgözött az a nemes egyszerűség, amellyel ő a tőzsdézik.
Azóta több webináriumán vettem részt, rendszeresen ott vagyok a
mindennapi, egész napos Livetradingroomjában, amelynek során
élőben, nyilvánosan megosztja kereskedéseit tanítványaival és az érdeklődőkkel élő webinárium formájában (a webinárium 7 napjának
felvételét ez az oktatócsomag is tartalmazza, és azon bárki részt vehet,
aki előfizet rá). Továbbá részt vettem a Tőzsde Comfort 5 napos szemináriumán, és a Mentor Monitoring programjában is.
Tudomásom szerint az a fajta egyszerű, gyakorlatias, könnyen érthető,
mellébeszélés és ködösítés nélküli megközelítés a tőzsdéről és tőzsdén
való kereskedésről, amelyet most itt megismersz majd kedves Olvasó, nincs a magyar piacon. Ezért hoztam létre ezt az oktatócsoma9

got, hogy minél több helyre eljuthassanak ezek a fontos információk
a tőzsdézésről, hogy lerántsam a leplet a tőzsdét övező tévhitekről,
és hogy ködösítés nélkül, egyszerű nyelvezettel, szemléletes példákon
keresztül közvetítsem Birger Schäfermeier által jelenleg is tanított
tőzsdei alapismereteket, amelyeket meggyőződésem, hogy minden
embernek tudnia kellene, éppúgy, mint a négy alapműveletet matematikából. Ez a tudás csak azért nem mindenkié még, mert nem tanítják az iskolában. Pedig az alapok tényleg pofonegyszerűek.
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Ki az a Birger Schäfermeier
és miért hallgassak rá?
Birger Schäfermeier a 80-as évek végére a német határidős1 tőzsde
megalapításakor már aktív kereskedő volt. Véleménye szerint a sikeres kereskedés legfőbbképpen a megfelelő mentális állapoton múlik.
Közgazdász végzettségét 1995-ben szerezte az Esseni Egyetemen, majd
egy német brókercégnél helyezkedett el, mint befektetési tanácsadó és
tőzsdei kereskedési közvetítő. 1996-ban sikeresen vett részt a koncesszionált brókerképzésben, majd megszerezte a III. szériás brókervizsgáját
is (Registered Representative/Securities Commodities). Ezt a képesítését egy határidős brókervizsgával egészítette ki Hannoverben.
1995-től számos pénzügyi vállalatnak dolgozott, mint tőzsdebróker,
befektetési tanácsadó és portfoliókezelő. Schäfermeiernek ily módon
lehetősége volt megismerni a tőzsde működésének minden oldalát.
1

A profi kereskedők határidős termékekkel kereskednek, mert azok tőzsdén szabályozott termékek.
Ekkor minden egyes tranzakció egy központi felügyelet hatása alá tartozik. A vevői és az eladói oldal
tehát a tőzsdén keresztül találkozik, ahol úgymond „megegyeznek az árban”, ami minden esetben
egy központi szabályozó szervezet hatása alatt történik. Ezért szabályozott ez a piac, és ezért fair az
ár minden esetben. A forex piac esetén azonban mindig egy brókerrel kereskedsz. A bróker maga az
árjegyző is, vagyis a bróker cég határozza meg az eladási és a vételi árat is, ezért soha nem lehetünk
biztosak abban, hogy az ár hűen tükrözi az aktuális piaci árat.
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1997-ben megalapította saját vállalkozását a European Trading
Academy AG-t. A cége legfőbb tevékenysége, hogy a személyesen tartott szakmai képzések által segíteni tudjon haladó tőzsdei kereskedőknek elsajátítani a legmagasabb szintű kereskedési tudást.
Birger 14 éves korában kezdett el tőzsdézni. Apja pap volt, ezért a
család számára kezdetben érthetetlen volt, hogy neveltetése ellenére
Birgert inkább a gazdaság és a tőzsde vonzotta. Nagyon izgalmas volt
számára az a tini korában tett felfedezés, hogy az árfolyammozgásokból pénzt lehet csinálni. Bele is vágott. Hat évig volt veszteséges, de ez
idő alatt rátalált az útjára, és egy nyereséget termelő tőzsdei kereskedési rendszert dolgozott ki.
Birger Schäfermeier 20 éve nyereségesen kereskedik képzései alatt,
élőben hallgatósága előtt is, és így elsősorban oktatási tevékenysége
által vált ismertté egész Európában. Kereskedési stílusát Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban,
Magyarországon és számos más pénzügyi központban brókerek, befektetési tanácsadók és a kereskedés után érdeklődők tömegei igyekszenek elsajátítani.
Az általa használt sikeres kereskedési rendszerrel számos élő kereskedési versenyen ért el kiemelkedő teljesítményeket, és mutatta meg a
világnak, hogy mitől sikeres egy valódi tőzsdei kereskedő.
2007-ben Birger Schäfermeier megkapta a German Traders Awardot. Ezzel a címmel Németországban a magán- és hivatásos kereskedők kiemelkedő teljesítményét jutalmazzák. Minden évben részt vesz
a párizsi tréder versenyen, ahol a versenyzők saját éles számlájukon
kereskednek, és ahol minden évben előkelő helyen végez.
A Magánpénzügyi Akadémiával 2015. május óta dolgozik együtt. Ez
idő alatt 4 szintes képzési rendszerének első két szintjén több száz érdeklődő vett részt, és lépett rá a sikeres kereskedők Birger által kitaposott útjára.
Az első Tőzsde COMFORT 5 napos szeminárium, amely a Birger által
felépített tőzsdei képzési rendszer 2. szintje, 2016. március elején került megrendezésre magyarul.

11

Miben rejlik Birger Schäfermeier titka? Mi az, amit ő másképp csinál,
mint a nagy többség?
A válasz nagyon egyszerű: Birger nem figyel oda az elemzésekre, arra,
hogy ki mit mond, ki hogyan értelmezi az adott helyzetet, hiszen
ahány elemző, annyiféleképpen látja a gazdaság eseményeit, nem ritkán ellentmondásban egymással.
Sőt, ő maga sem értelmezi a piacon zajló folyamatokat. Nem gyárt
elméleteket róla, amely elméletek többségéről a végén mindig kiderül,
hogy nem is voltak igazak. A „mindenről megmagyarázni a miértet
és hogyant” az ego műve, amely sokszor félreértelmez, mivel természeténél fogva nem látja a jövőbeni eseményeket, tele van félelmekkel
és igaznak hitt koncepciókkal. Ezért egyrészt nem tud olyan tényezőket figyelembe venni, amelyek most vannak még csak kialakulóban,
amelyek még nem következtek be, másrészt pedig félelmei elvonják a
figyelmedet arról, amit tenni érdemes. De így van ez az élet minden
területén.
Ez hát Birger titka. Nem értelmez, nem magyaráz, nem jósol előre.
Csak egyszerűen követi a piacot, és arra reagál a felállított kereskedési
rendszere alapján.
A tőzsde chartok elemzését mindenki meg tudja tanulni. Ez olyan,
mint a matek vagy a történelem. Az, amit sokan nem tudnak megtanulni, nem más, mint hogy „ne higgy az elmének, amelynek elvárásai
vannak, amely félelemmel teli és amely mindent megmagyaráz…. sok
esetben félremagyaráz.” Ez az oktatócsomag tehát nem csak a sikeres
tőzsdei kereskedés alapelveiről szól, hanem a bukásról és felállásról,
útkeresésről és sikerről, hozzáállásról és tehetségről, amely benned is
benned van.
Ez az oktatócsomag olyan ismereteket és információkat szándékozik eljuttatni azokhoz, akiket érdekel a tőzsde, amelyek hosszú távon
kiállták már az idő próbáját, amelyek működtek és működni fognak
bármilyen piaci körülmény is adódik.
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Nos, mielőtt kedves Olvasó „Micsoda szenzációhajhász szöveg!” felkiáltással idegesen becsuknád ezt a könyvet, hadd tegyem hozzá: „Nem
gondolom, hogy ezen oktatócsomag minden olvasója mester tréderré
válhat, vagy kiváló tőzsdei kereskedővé, de a tőzsdén egyszerűen így
lehet pénzt keresni… így működik.
Mert ebből az oktatócsomagból lesz, aki kiolvassa a siker receptjét,
ugyanakkor az is egyértelműen kiderül majd, hogy miért csak olyan kevés ember ér el bámulatos sikereket a pénzpiacokon. Ha esetleg Te nem
tartozol azon kevesek közé, aki kimagasló eredményeket érnek el, akkor
is érdemes elolvasnod Birger válogatott írásait és végignézned a 7+7 nap
Livetradingroom felvételeit, amely Birger egész napos nyitott kereskedési platformja. Mert minden bizonnyal felismered majd a gyakran elkövetett hibákat, megérted, hogy valójában mi is a tőzsdei pénzkereset
„misztériuma”. Ezáltal sok jövőbeni hibától és pénzveszteségtől menekülsz meg, nemcsak a tőzsdei kereskedés, de a befektetés terén is. Ha
pedig te azok közé tartozol, akik már kereskednek a tőzsdén, ráismersz
majd saját hibáidra, és ha ezektől meg tudsz szabadulni, akkor bőségesen megtérül ennek az oktatócsomagnak az ára.

„A világ tele van hétköznapi emberekkel,
akik rendkívüli dolgokat visznek végbe.”
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"Annyira egyszerűen magyaráz! Nem lehet elmondani, milyen jól használható a tudás, amit közvetít. Sok előadást láttam másoktól, de a különbség óriási. Őszintén kitér mindenre, amire szükségünk lehet a kereskedéshez. Drága, de minden perce megéri. Annyira fontos, hogy profitól
tanuljunk meg mindent, mert különben úgy is elveszítjük azt a pénzt,
amit megspórolunk az oktatáson".
Balla Gyöngyi
Tőzsde COMFORT résztvevő
"Köszönöm az érdekes oktatást. Pozitív meglepetéssel tapasztaltam,
hogy milyen felkészülten és őszintén engedtek betekintést a kereskedésekbe. Véleményem szerint nagyban különböztök az önmagukat kikiáltott tőzsdeguruktól, akik a „hogyan leszek gyorsan gazdag“-vonalon
próbálnak oktatni. Kérem, küldjétek el az említett PDF-dokumentációt
a tanfolyamról!"
Krzysztof Sellner
Tőzsde COMFORT résztvevő
"Mindenkinek ajánlom, akár kezdő akár haladó szinten szeretne foglalkozni a tőzsdék világával."
Babenyec Bálint
Live Trading Day résztvevő
"... gyereknek és felnőttnek egyaránt ajánlom, mert ma nincs olyan
ember a földön, akinek ne lenne erre szüksége."
Juhász Zita
Live Trading Day résztvevő
"Mert itt tényleg megtanulhatja az alapoktól, felesleges más tanfolyamokra járnia"
Vadász Katalin
Livetradingroom, egész napos kereskedési platform előfizető
14

"Először is szeretném leszögezni, hogy teljesen kezdő vagyok, ha a 3
hónapos demo gyakorlatomat vesszük alapul. Részt vettem a webináriumi alapképzésen és most a Livetradingroomban próbálom fejleszteni, képezni magam. A webinarium meghallgatása után zsongott a
fejem, annyit sem értettem, mint előtte, hogy fogok én így élőben kereskedni! Túl szakszerű, túl gyors tempójú, túl sok szakszóval. A Livetradingroomtól már teljesen el is ment a kedvem. Minek? Úgy se fogok
érteni semmit. Az első nap alig tudtam figyelni, elnézést a kifejezésért,
de nagyon unalmasnak és feleslegesnek tartottam. Aztán megtörtént a
csoda, úgy az 5. vagy a 6. nap után. Elkezdtem látni, amit mondasz! A
szakszavak is kellenek, mert a platformon nem áll tolmács mellettem.
Nagyon köszönöm még egyszer a lehetőséget!
Matula Zita
Livetradingroom, egész napos kereskedési platform előfizető
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Kik vásárolják meg ezt az
oktatócsomagot és miért?
 Azok, akik elvégeztek már egy vagy két tőzsdei tanfolyamot, de még
nem jutottak messzire.
 Azok, akik autodidakta módon elkezdték nézegetni a tőzsdei chartokat, tőzsde fórumokra járnak, de útkeresésben vannak még és
most elakadtak.
 Azok, akik már élesben kereskednek, de hosszú távon nem tudtak
még sikeresek lenni.
 Azok, akik már sokat veszítettek a tőzsdén, elegük lett ebből, és rájöttek, hogy tanulni csak a legjobbtól érdemes.
 Azok, akik teljesen kezdők, és szeretnének betekintést nyerni a tőzsde titokzatosnak hitt világába, hogy jobban értsék, mi is zajlik ott, és
talán saját maguk is nekivágjanak tőzsdézni.
Azt hiszem nem könnyelműség azt kijelentenem, hogy ha teljesen kezdő
vagy, akkor szinte minden, amit úgy gondolsz, hogy tudsz a tőzsdéről és a
tőzsdén való pénzkeresetről, téves. De ha te nem a teljesen kezdők közé tartozol, hanem már több éve kereskedsz a tőzsdén, és ezért rengeteg tapasztalatod gyűlt már össze, akkor is lesz egy jó pár olyan dolog, amely nagy
segítségedre lesz és talán azok közé fogsz tartozni, akik kiolvassák a siker
receptjét ebből a két oktatócsomagból. Mert benne van.
A könyv olvasása és a DVD-ken lévő Livetradingroom felvételeinek megnézése során rá fogsz döbbenni, arra, hogy a tőzsdén való pénzkeresetnek
semmi köze sincs ahhoz, amit eddig hallottál vagy tudtál a tőzsdéről. Lehet,
hogy ezt a mondatot szkeptikusan fogadtad, de meglátod majd, hogy az oktatócsomag könyveinek elolvasása után teljesen máshogy fogsz tekinteni a
tőzsdére. Az oktatócsomag második részében megkapod a módszert ahhoz,
hogy megszabadulj attól a sok félelemtől és hiedelemtől, amelyeket eddig –
jobb híján – te is elhittél, és ha kereskedsz már, akkor a tőzsdei kereskedésed
során vezérel. Ezen oktatócsomag középpontjában az ember, a kereskedő, a
tréder áll. A tanulási folyamat. A nyereség és veszteség. A felelősségvállalás.
A piachoz való hozzáállás. A félelmektől, érzelmektől való megszabadulás. A
piaci történésekre való rugalmas reagálás. És a siker receptje.
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0
Nulladik fejezet
Bevezető gondolatok

„Tanulni a
legjobbtól érdemes.”
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Fogadd szívből jövő gratulációimat, hogy úgy döntöttél meg akarod
ismerni a tőzsdei kereskedés alapelveit és kíváncsi vagy arra, hogyan
is csinálja ezt egy világklasszis tőzsdei kerekedő Birger Schäfermeier.
Igazad van. Tanulni a legjobbtól érdemes. Mielőtt azonban átadom
Birgernek a szót, azok kedvéért, akik először fognak kezükben egy
tőzsdei könyvet, fussunk végig egy-két alapelven! Nézzük akkor a legfontosabb alapokat!

Hogyan lehet a tőzsdén pénzt csinálni?
A tőzsdei kereskedés lehetősége mindenki számára nyitott, nem kell
hozzá különleges képesség bárki meg tudja tanulni. Sőt, nagyon fontos
kiemelni, hogy a siker nem a szerencsén múlik, és nem is azon, hogy
minél jobb információknak (bennfentes információknak) vagy-e birtokában. Nem, nem ezen múlik.
Hát akkor min?
Mindenekelőtt hadd tisztázzak azok számára egy fontos ismeretet,
akik most először tartanak kezükben tőzsdei kereskedéssel foglalkozó
könyvet:
1) A tőzsdén nemcsak árfolyam emelkedés esetén, hanem árfolyam esés esetén is lehet pénzt csinálni.
2) Amikor árfolyam emelkedésre játszol, azt longnak, amikor pedig árfolyam esésre, azt shortnak hívják.
Ne aggódj, ha ezt most hallod először. Akárhány tanfolyamon, előadáson, konferencián, vagy szemináriumon feltettem ezt a kérdést, a
résztvevők 30%-a nem tudja, hogy a tőzsdén árfolyamesés esetén is
lehet pénzt csinálni.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a long irányú kereskedést mindenki
nagyon hamar megérti. A longolás azt jelenti, hogy az egyik devi20

zapárt, indexet2, 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.
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, és ezért árfolyamesés esetén
is lehet pénzt csinálni.
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 EURUSD devizapárban 1.3520-nál short pozíciót veszünk
2

A tőzsdeindex egyetlen mutatószámba sűríti az adott tőzsde egész árfolyam, illetve hangulatváltozásának irányát, amelyből megállapítható, hogy összességében milyen irányú a piaci elmozdulás
(emelkedő, oldalazó vagy csökkenő). A legismertebb tőzsdeindexek az amerikai Dow Jones, a szintén amerikai NASDAQ 100, valamint a S&P 500 index, az angliai FTSE, továbbá a német DAX és a
japán Nikkei index áll elsősorban a tőzsdei kereskedők és befektetők figyelmének középpontjában.
A hazai tőzsdeindex a BUX, amely Magyarországon, a Budapesti Értéktőzsdén szereplő részvények
ármozgásáról nyújt alapvető információkat.
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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.

Piacelemzés és jelentősége
Sok kezdő tőzsdés azt hiszi, hogy meg lehet jósolni, vajon az árak
emelkedni vagy esni fognak. Ez természetes, hiszen joggal gondolhatod, hogy egy hír vagy a vállalat állapota befolyással van az árfolyamokra. Sőt, sok helyen a belépési stratégiára, az indikátorokra és a
gyertyák trendfordító mintáira helyezik a hangsúlyt.
Emlékszem, nekem is mennyire megnyugtató volt látnom, hogy egyes
gyertya alakzatok után tényleg trendfordulás következik be, és azt hittem, a belépési pont biztos eltalálása vezet el a tőzsdei sikerességhez.
Ezt a korszakomat a Csipkerózsika álmához tudnám a leginkább hasonlítani.
Azt tudnod kell, hogy amikor piacra lépsz, 50-50% az esély, hogy az
árfolyamok emelkedni vagy csökkeni fognak, azaz – ahogy mi mondjuk – felfelé vagy lefelé indul el a piac. Ez elsőre lehet, hogy meglepő,
sőt talán nem is hangzik túl jól, hiszen azt sugallja, hogy e felett nincs
semmilyen kontrollod, és ki vagy téve a piac mozgásának. Ha ezt gondolod, igazad van.
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A Birger által javasolt reggeli elemzés segítségével azonban nagyon
egyszerűen megállapíthatod, hogy aznap milyen irányba érdemes kereskedned, hogy hol van a piacon az előnyöd, hogy inkább óvatosan
kereskedj, vagy mindent beleadhatsz, továbbá előre megállapíthatod,
hol vannak azok a szintek, amikor beléphetsz a piacra, vagy kiléphetsz
onnan. A reggeli piacelemzésre rengeteg példát láthatsz a Livetradingroom felvételeiben, amelyet a könyvköz mellékelt DVD-n találsz.

Miért fontosak a trendek?
A tőzsde az a hely, ahol érdemes abba az irányba haladni, amerre a nagyobb nyomás van, tehát amerre a piac halad, azaz - ahogy mondani
szokás - a trend irányába. Trend is my friend, ahogyan az angol mondja.

Emelkedő trend

Eső trend
LH

HH
HH

HL

LH

LL

HL

LL

A trendnek három típusát különböztetjük meg:
1) Emelkedő trend – növekvő árfolyam csúcsok és növekvő árfolyam mélypontok jellemzik.
2) Csökkenő trend – csökkenő árfolyam csúcsok és csökkenő árfolyam mélypontok jellemzik.
3) Oldalazás – ekkor az árak egy sávban mozognak, ahol hasonló csúcsok és hasonló mélypontok jellemzik egy időszakban a kereskedést.
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Néhány jó tanács:
 Nem rendelkezel tőzsdei jósgömbbel, szóval sose akard kitalálni előre, hogy vajon mi lesz a piacon. Azonosítsd be az aktuális
trendet, folyamatokat a piacon, és azt kereskedd le!
 Ne a miérteket keresd a piacon, hanem a jó beszállási lehetőségeket! Ezt a tőzsdei chartok mutatják meg Neked, és nem a hírek!
 Ne légy türelmetlen! Nem csinálsz több pénzt, ha többször kereskedsz!

A stratégia jelentősége
A sikeres tőzsdei kereskedéshez elengedhetetlen, hogy legyenek
stratégiáid. A stratégia valójában egy megfigyelés, hogy mi után mi
következik be, és hogyan.
Például a Livetradingroom felvételén, amely Birger egész napos,
nyitott, előfizetéshez kötött kereskedési webináriuma, megnézheted,
hogyan történik minden reggel a nyitó sávból való kitörési stratégia
(Breakout Open Range) például a DAX index esetében. Ez a stratégia azon a megfigyelésen alapszik, hogy az árfolyam reggel 8 és 9
óra között kialakít egy sávot. Ebből a sávból vagy felfelé, vagy lefelé
tör majd ki, és az esetek több mint 50 %-ában elmegy annyi pontot,
mint a nyitó sáv szélessége volt. Ez egy megfigyelés. Erre a megfigyelésre épül a nyitó sávból történő kitörés stratégia, amelynek elvárt
értéke pozitív.
Egy stratégia elvárt értékének pozitívnak kell lennie! Nézd meg, hogyan történik ennek a stratégiának a lekereskedése nap, mint nap az
oktatócsomaghoz tartozó Livetradingroom DVD-n!

Vajon miért buknak olyan sokan a tőzsdén?
Sokan panaszkodnak arra, hogy igen nehéz eligazodni a tőzsdék világában, áttekinthetetlen az egész folyamat, nem lehet tudni mi fog
bekövetkezni a piacon. A tőzsde mindig is ilyen volt és ilyen lesz a
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jövőben is. Éppen ezért övezi megannyi történet és hiedelem. Mindig is fogunk hallani mesés felemelkedésekről és keserű bukásokról.
Természetesen mindig lesznek olyan emberek, akik jobban átlátják
a dolgokat, de az igazi kérdés az, hogy csinálnak-e belőle pénzt vagy
sem. A sikeres tőzsdés elsősorban olyan, aki kontrollt tud gyakorolni a lehetséges vesztesége fölött, azaz be tudja határolni annak a
mértékét.
Ilyenkor mindig eszembe jutnak egy híres magyar tőzsdei spekuláns, André Kosztolany szavai, miszerint egy igazán sikeres tőzsdei pályafutáshoz két-három csődön keresztül vezet az út. Ezért
is kell óriási figyelmet és jelentőséget tulajdonítani a kockázatkezelésnek.

Miért is ennyire fontos a kockázatkezelés?
Azért, mert manapság egyre többen úgy adnak oda és bíznak rá
megtakarításokat befektetési társaságokra, hogy igazából fogalmuk sincs arról, hogy akinek odaadják, azok egyáltalán értenek-e
hozzá! Nyilván ez abból adódik, hogy sokan maguk sincsenek tisztában azzal, hogy miről is szól ez az egész, és a felelősség átruházása édes homályt biztosít számukra, amiben jól el lehet bújni.
A rossz hírem az, hogy a mai világban ezt már nem engedheted
meg magadnak, a saját munkád által összegyűjtött megtakarítással
nem bánhatsz ennyire könnyelműen. Sajnos azt lehet látni, hogy
minél mesésebb, valószerűtlenebb egy befektetési ígéret, annál
többen követik azt.
Mielőtt csak a mesés vagyonok és a megnyerhető pénz nagysága
lebegne a szemed előtt, sok mindent tisztázni kell még. Így például:
 mi a saját motivációd a tőzsdei kereskedéssel,
 mennyi pénzt szeretnél csinálni,
 mekkora összeget akarsz kockára tenni vagyonodból egy
adott tőzsdei kereskedésnél stb.
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Amikor igazi pénzről van szó, az embereket kétfajta érzés keríti hatalmába: félelem és kapzsiság. Ennél a pontnál szintén egy André
Kosztolany mondás jut eszembe! A tömegpszichológiai reakciók
olyanok, mint egy fertőző betegség: valaki ásít a színházban, hamarosan mindenki ásítani fog. Valaki köhög, rövidesen az egész
terem köhögni fog. A tőzsdén is így van: Valaki felkiált, hogy „tűz
van!”, és azonnal mindenki elveszíti a fejét, és menekíteni fogja a
pénzét.
Ebből fakad a kockázatkezelés szükségessége is, hisz a tőzsdén bármikor, bármi megtörténhet. Ezért fontos, hogy egy-egy kereskedésed során nem a teljes számlaegyenlegedet teszed kockára, hanem annak csak egy kis százalékát. Ez garantálja azt, hogy ne menj
csődbe és, hogy hosszú távon is sikeres tudj lenni!
Hadd szemléltessem ezt egy példával! Ha neked már egy 10-20 ezer
forintos csekk befizetése is problémát és stresszt okoz, akkor milyen
érzés lenne egy 200-300 ezer forintos csekk? Lényeg, hogy csak annyi
pénzt tegyél kockára, amennyinek az elvesztését el tudod viselni. Találd meg azt a személyes küszöbödet, amit még el tudsz viselni mentálisan.
Ha ezen alapvető és nagyon fontos elveket megérted, illetve jól alkalmazod, akkor nem érhetnek meglepetések a tőzsdén sem. Az emberek szeretik azt gondolni, hogy az ő körülményei mások, mint a többieké. Ez nem így van. A kockázatot mindenkinek kezelnie kell. Figyeld
meg mekkora kockázatot vállal Birger a Livetradingroom felvételein
és hogyan kezeli a kockázatot!

Ha teljesen kezdő vagy, a Tőzsde
Pofonegyszerűen oktatócsomag ismereteinek
elsajátítása után a következőket érdemes
megtenned:
1) Tölts le egy demoszámlát! A demoszámla egy ingyenes számla,
amelyen nem igazi pénzzel, hanem úgynevezett papírpénzzel
tudsz kereskedni. A Birger által javasolt brókercég honlapja:
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https://www.fxcm.com/uk/platforms/trading-station/
Letöltési útmutatót itt találsz: http://maganpenzugyiakademia.
hu/tozsdeblog/
2) Figyeld meg a nyitó sávból való kitörési stratégiát minden reggel a DAX indexben, amelyet a DVD mellékletben találsz. Készíts statisztikát a kereskedéseidről!
3) Mélyítsd el a tudásod a Tőzsde COMFORT 5 napos szemináriumon! http://maganpenzugyiakademia.hu/tozsde-comfort/
4) Fizess elő és csatlakozz Birger Schäfermeier egész napos Livetradingroom nyitott kereskedési webináriumához! (ára: 128
euró, vagy 99 euró) Ingyenes napról érdeklődj az info@maganpenzugyiakademia.hu email címen vagy hívd a (1) 414-3665-ös
telefonszámot!
5) Csatlakozz a Birger Schäfermeier Heti elemzés zárt Facebook
csoporthoz! Ingyenes tagságot itt kérhetsz: https://www.facebook.com/groups/1059862850720834

Ha nem vagy teljesen kezdő, a Tőzsde
Pofonegyszerűen oktatócsomag ismereteinek
elsajátítása után a következőket érdemes
megtenned:
1) Ha még nem próbáltad, kereskedd le a nyitó sávból történő
kitörés stratégiát a DAX indexben, az S&P500 indexben és az
EURUSD devizapárban! Készítsd statisztikát kereskedéseidről!
(Részleteket a mellékelt DVD-n találsz)
2) Mélyítsd el a tudásod a Tőzsde COMFORT 5 napos szemináriumon! http://maganpenzugyiakademia.hu/tozsde-comfort/
3) Fizess elő és csatlakozz Birger Schäfermeier egész napos Livetradingroom nyitott kereskedési webináriumához! (ára: 128
euró, vagy 99 euró) Ingyenes napról érdeklődj az info@maganpenzugyiakademia.hu email címen vagy hívd a (1) 414-3665-ös
telefonszámot!
4) Csatlakozz Birger Schäfermeier Heti elemzés című zárt Facebook csoportjához! Ingyenes tagságot itt kérhetsz: https://www.
facebook.com/groups/1059862850720834
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A Tőzsde Pofonegyszerűen 1&2 oktatócsomag
tartalma:
1) Alapvető tőzsdei, piacelemzési és kockázatkezelés ismeretek.
2) Válogatás Birger Schäfermeier Die Kunst des erfolgreichen
Tradens című könyvéből
3) Válogatás Birger Schäfermeier Einfach Traden című könyvéből
4) 14 (7+7) kereskedési nap kommentárjai német és magyar nyelven, amelyből megismerheted a reggeli piacelemzés hogyanját,
az előny meghatározását a piacon, a piacra lépés módját, a kockázatkezelést és a trade menedzsmentet továbbá megismerheted Birger néhány stratégiáját is.
5) 14 (7+7) kereskedési nap teljes videófelvétele, a megbízások piaci teljesülésével és annak megismerésével, hogy hogyan zajlik
egy profi tőzsdei kereskedő 14 napja.

Így nézd meg az oktatócsomaghoz tartozó
Livetradingroom felvételét!
Általános információ: Birger leginkább a DAX indexszel3, az
S&P5004 amerikai indexszel, a BUND, német államkötvénnyel,
az EURUSD devizapárral, ritkán GBPUSD és JPYUSD devizapárokkal
és a Dow Jones5 indexszel kereskedik. Esetenként olajjal, arannyal.
1) Vedd elő az oktatócsomagban (Tőzsde Pofonegyszerűen 1. rész)
található DVD-t, amely Birger Schäfermeier egész napos Livetradingroom 7 napjának kommentár felvételét tartalmazza! (A Tőzsde
Pofonegyszerűen 2. részhez tartozó DVD a profi újabb 7 nap kereskedésének felvételét tartalmazza) Tedd be a számítógépedbe, mert
ez a DVD csak számítógépen játszható le. A Livetradingroom felvétele mindennap egy rövid piaci kommentárral kezdődik (kb. 10
perc), amikor Birger elemzi a piacot és beadja a megbízásokat, illetve
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3

A DAX index Németország 30 legnagyobb vállalatának tőzsdei árfolyamát mutatja.

4

Az S&P500 indexek az amerikai piac 500 legnagyobb részvényének árfolyamváltozását képezik le.

5

A Dow Jones ipari átlag az Amerikai Egyesült Államok 30 legfontosabb vállalatának tőzsdei állapotát mutatja percről percre, egyetlen mutatóban.

felkészül az aznapi esetleges kereskedésekre a piaci helyzettől függően. Az amerikai piacnyitáskor, délután is hasonló piaci kommentárt
hallgathatsz meg. Az oktatócsomagban lévő DVD tehát csak a 7 nap
kommentárjait tartalmazza egymás után.
2) A Livetradingroom 7 napos felvétele egyrészt meghallgatható
eredeti német nyelven, másrészt magyar nyelven is megtalálható
ezen könyv végén írásban.
3) Tehát az ezen oktatócsomaghoz tartozó DVD-n 7 kereskedési nap
piaci kommentárjait találod csak, azonban a teljes napok felvételét
a http://www.maganpenzugyivideok.hu/ Saját vidóim menű pont
alatt megtalálod.

Vágj hát bele!
Ennyi bevezető után most már tényleg jöjjön a tőzsde guru! Hadd
árulja el a titkait!
Amíg színre lép, addig is kérlek, engedd el azt a gondolatot, hogy a tőzsdézés egy végtelenül bonyolult dolog, amely olyannyira komplex, hogy szinte
megtanulhatatlan, és hogy a piac tele van tőzsde cápákkal, akik végül előbb
utóbb felfalnak. Nem. Semmiképpen sincs így. Másrészről ilyen félelmekkel
és gondolatokkal a fejedben hogyan is tudnál pénzt csinálni a tőzsdén?
Azért is nagyszerű ez az oktatócsomag, mert végtelenül leegyszerűsíti a
tőzsdézést. Semmi indikátor6, semmi trendvonal7, semmi jóslás vagy előrejelzés, amivel a legtöbb tanfolyam tele tömi a fejed. Csak színtiszta kockázatkezelés, egyszerű reggeli elemzés, előny meghatározás, a piacra lépés
egyszerű szabályai, majd a piaci mozgásokra való rugalmas reagálás. Ennyi.
Ha kellően nyitott vagy hát arra, hogy új dolgokat fogadj be, ha nem riadsz
vissza egy kis tanulástól, akkor az oktatócsomag nagy segítségedre lesz abban, hogy megtanulj sikeresen kereskedni a tőzsdén.
6

Az indikátorok a technikai elemzés eszközei, melyek alapvetően a múlt eseményei és reakciók
alapján készített matematikai algoritmusok.

7

Trendvonal - Egyenes vonal, melyet emelkedő trendnél az aljak összekötésével, csökkenő trendnél
pedig a csúcspontok összekötésével lehet megkapni.
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Merj kipróbálni valami teljesen újat! Merj belevágni! Birger semmilyen információt nem tart vissza. Őszintén vall írásaiban magáról, hiedelmeiről,
félelmeiről és bukásairól és arról, ami végül a sikerhez vezette.
Mert nem jó azok közé tartozni, akik mindig kifogásokat keresnek arra,
hogy miért nem vágnak bele, hogy miért nem sikerül. Ahogy mondani
szokás: ha a kacsa nem tud úszni, attól még nem a tó a hülye.
Gratulálok, hogy ilyen vagy, hogy úgy döntesz, belevágsz!
Sok sikert ezen az úton! Hajrá!

Alkér Orsolya

u.i. ….és ne feledd! Mi végig itt vagyunk és fogjuk a kezedet. Ez még csak az
első állomás. Ezt követően összesen még 3 állomás van8, amelyen lépésről
lépésre, szépen fokozatosan mindent begyakorolva érsz majd el a célvonalhoz. Ennek az útnak során minden, de minden segítséget megkapsz. A
legjobb helyen vagy.

8
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Birger Schäfermeier által kidolgozott 4 szintű képzés első állomásán vagy. A többi állomásról itt
érdeklődhetsz: info@maganpenzugyuakademia.hu vagy Tel: +36 (1) 4143065

3
3. FEJEZET
Livetradingroom első
7 napja – magyar fordítás
PIACI KOMMENTÁROK

„Az áltagos
nyereséged mindig
nagyobb legyen,
mint az átlagos
veszteséged!”
57

Nézzük tehát Birger nap, mint nap történő kereskedését a DAX
indexben10, az S&P500 11 amerikai indexben, a BUND, német államkötvénnyel, az EURUSD devizapárral, a GBPUSD és JPYUSD
devizapárokkal, a Dow Jones12 indexben, illetve az olajban és az
aranyban. Ez a fejezet a következő 7 nap a FOREX piacon történő
kereskedését mutatja be a mellékelt DVD videó anyagával együtt.
Sokan, akik már tőzsdéznek, igen értékes információkat találnak
majd ebben az anyagban, amellyel minden esélyük meglesz arra,
hogy megtalálják azokat a hibákat a kereskedésükben, amely eddig nehézséget és talán nem kis veszteséget okozott. Azoknak,
akik most először olvasnak és látnak majd tőzsdei kereskedést,
káprázatos élményben lesz részük.
Ehhez az úthoz még egy fontos tudnivaló, leginkább a kezdők
és újrakezdők számára. A Livetradingtoom felvételében többször
fogsz találkozni azzal, hogy veszteségben záródott le egy kereskedés. Ettől ne ijedj meg! A tőzsdén a nyereség és a veszteség kéz
a kézben jár. A jövőt nem tudhatod, és amikor piacra lépsz, akkor mindig 50-50% az esélye annak, hogy abba az irányba indul
el az árfolyam, amelyre te fogadtál. A tőzsdén a siker nem csak
azon múlik, hogy eltalálod-e az irányt, vagy hányszor találod el
az irányt. A 40-45%-os találati aránnyal is nyereségesen kereskedhetsz, vagyis ha 100-ból csak 40-45-ször találod el az irányt.
Sőt ennél kisebb találati aránnyal is lehetsz nyereséges.
A kockázatkezelés, a statisztikakészítés és a pozíciómenedzselés, önkontroll stratégia - vagyis a kereskedési rendszered elemei
pontosan ezért is nagyon fontosak, mert ez mind-mind szükséges
ahhoz, hogy elérd a legfontosabb célt: az áltagos nyereséged mindig nagyobb legyen, mint az átlagos veszteséged.
Figyeld meg milyen kis kockázatokkal dolgozik Birger! Nála a
kockázat 0,4%, 0,5% 0,6%. Ritkán vállal csak ennél nagyobb koc-
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10

A DAX index Németország 30 legnagyobb vállalatának tőzsdei árfolyamát mutatja.

11

Az S&P500 indexek az amerikai piac 500 legnagyobb részvényének árfolyamváltozását képezik le.

12

A Dow Jones ipari átlag az Amerikai Egyesült Államok 30 legfontosabb vállalatának tőzsdei állapotát mutatja percről percre, egyetlen mutatóban.

kázatot, míg a legtöbb tőzsdetanfolyamon a 2%-os szabályt tanítják. Egy 10 000 eurós számlán a 2% kockázat 200 eurót jelent,
míg a 0,6%-os kockázat csak 60 eurót. Nem mindegy, hogy amikor veszítesz, mennyit veszítesz!

A jó a kiváló ellensége.
Nagyon jó tanulást kívánok ezen az úton!

Alkér Orsolya
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4
TESZT

„Nagy különbség,
hogy csak beszélsz
a kockázatról
vagy vállalsz is
kockázatot.“
109

Teszteld le a tudásod és alapozd meg
ismereteidet!
A következő oldalon egy 41 pontból álló tesztet találsz. Ennek a tesztnek
az a célja, hogy felmérd a tudásod miután megnézted és elolvastad a Birger Schäfermeier és tanítványainak piaci kommentárjait.
Természetesen minden kérdésre megtalálod a választ ebben a könyvben.
Annak érdekében, hogy könnyen és egyszerűn tudd válaszaid ellenőrizni, minden kérdés alján megtalálod azt az oldalszámot, amelyik oldalon
olvashattad a választ. Így, ha valamelyik kérdésre nem tudod a választ,
vagy bizonytalan vagy a válaszban, egyszerűen csak lapozd fel az adott
oldalszámot és olvasd el a helyes választ! Még hatékonyabb, ha az oktatócsomaghoz tartozó DVD-n lévő videót is odatekered a megfelelő részhez
és megnézed! Főleg a rajzolós kérdésekben segít majd a videó újranézése.
Sok örömet kívánok a tanulás ezen igen hatékony módjához!
Alkér Orsolya
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5
Célom

„A sikeres tőzsdei
kereskedéshez
tudnod kell, mit is
akarsz”

123

6
TŐZSDEI KVÍZ

"A tőzsde a
hibák ellenére is
megjutalmazhat."

127

Mit szólsz még egy tőzsdei KVÍZEHZ? Karikázd
be a helyes választ!
1. A tőzsdei kereskedés más szóval:
A) az irány eltalálása minél többször
B) szerencsejáték
C) kockázatkezelés
D) fogadás a helyes irány eltalálására

2. Egészítsd ki Birger Schäfermeier tőzsdei kereskedő állítását:
Én nem véleményeket kereskedek a tőzsdén, hanem ____________.
Válaszd ki mi jön a pontok helyére!
A) kockázatokat
B) valószínűségeket
C) lehetőségeket

3. Milyen elemzői véleményekre érdemes odafigyelni a tőzsdén való
kerekedés során? Válaszd ki a helyes megoldást!
A) Csak szakirányú végzettséggel rendelkező elemző véleményére.
B) Legalább 5 év tapasztalattal rendelkező elemző véleményére.
C) Legalább 10 év tapasztalattal rendelkező elemző véleményére.
D) Semmilyen elemzői véleményre nem érdemes
E) A saját véleményedre érdemes csak odafigyelni.
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Íme a tőzsdei KVÍZ kiértékelése:
1. kérdés: Hogyan mondhatjuk a tőzsdei kereskedés más szóval?
A) az irány eltalálása minél többször
B) szerencsejáték
C) kockázatkezelés
D) fogadás a helyes irány eltalálására
A legtöbb ember tőzsdei pénzkeresési vágya mögött különböző vágyak
húzódnak, mint pl. biztonság, szabadság, presztízs, elismerés, stb.
Azonban abban a pillanatban, hogy a pénzed tőzsdére viszed, kockázatot
vállalsz. A tőzsdézés tehát a kockázatkezelésről szól, nem az emberi ego
különböző vágyainak eléréséről. Ezért ha te biztonságra vágysz, akkor
azt tőzsdén tuti nem fogod elérni, mert a tőzsdézés a kockáztatásról és a
kockázat kezeléséről szól.
A helyes válasz tehát a C válasz: kockázatkezelés.

2. kérdés: Hogyan fejeznéd be a következő mondatot?
Én nem véleményeket kereskedek a tőzsdén, hanem _______________.
A) kockázatokat
B) valószínűségeket
C) lehetőségeket
A tőzsdei elemzők, akiket nap, mint nap láthatunk és hallahatunk a
tévében vagy a rádióban. Az elemzők feladata, hogy megjósolják, mi
történik majd a piacon, véleményt alkossanak a kialakult helyzetről,
és elméleteket gyártsanak a miértekről, AZONBAN… azonban ők
véleményükkel nem vállalnak semmilyen kockázatot!
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