B I R G E R

S C H Ä F E R M E I E R

TŐZSDE

POFONEGYS ZERŰEN
2. RÉSZ

PIACRA LÉPÉS ÉS TRADE
MENEDZSMENT FOREX és
FUTURES PIACOKON

EGY PROFI KERESKEDŐ ÚJABB 7 NAPJA

Birger Schäfermeier

Tőzsde
POFONEGYSZERŰEN
– 2. rész - Piacra lépés és trade
menedzsment FOREX és FUTURES piacokon
Egy profi tőzsdei kereskedő újabb 7 napja

COPYRIGHT 2016 Csodasuli Kft.
Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás,
a rádió-és tévéadás jogát az egyes fejezetekre vonatkozóan is.
A Tőzsde Pofonegyszerűen könyvben említett stratégiák és elemzések
kizárólag tájékoztató jellegűek. Nem minősülnek bármilyen, piacon,
felkészülés nélkül történő kereskedési felhívásnak.
A Tőzsde Pofonegyszerűen szerzői jogi védelem alatt áll, ezért az
anyagban szereplő bármely részletnek a szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül való bármely felhasználása tilos.
ISBN 978-615-5162-16-9
Kiadja: Csodasuli Kft.
Felelős vezető: Alkér Orsolya
Budapest, 2016
Grafika, nyomdai előkészítés: The Guidency Kft.

Tartalomjegyzék
Ki az az Alkér Orsolya és mivel foglalkozik az általa alapított
magánpénzügyi akadémia?.................................................................... 7
Előszó helyett - ki az a Birger Schäfermeier és miért hallgassak rá?
Alkér Orsolya beszélgetése a mestertréderrel..........................10
A Tőzsde Comfort néhány résztvevője így látja….................... 20
Kinek szól az oktató csomag?................................................. 21
Nulladik fejezet
Miért nullázza le a kezdők többsége a teljes
számlaösszegét?................................................................. 25
1. rész
Részlet Birger Schäfermeier Einfach Trader című
könyvéből............................................................................. 41
2. rész
Livetradingroom újabb 7 napja
– magyar fordítás................................................................. 99
8. nap - 2016.02.24. ......................................................... 102
9. nap - 2016.02.25. ......................................................... 107
10. nap - 2016.02.26. ......................................................... 113
11. nap - 2016.03.07. ......................................................... 116
12. nap - 2016.03.08. ......................................................... 121
13. nap - 2016.03.09. ......................................................... 128
14. nap - 2016.03.10. ......................................................... 132
3. rész
Teszt................................................................................... 141
Záró gondolatok Alkér Orsolyától.......................................... 148
Köszönetnyilvánítás............................................................... 151

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, amely során élőben, nyilvánosan megosztja kereskedéseit tanítványaival és az érdeklődőkkel élő webinárium formájában (aminek 7 napjának felvételét
ez az oktatócsomag is tartalmazza, és amelyen 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 oktatócsoma8

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 a 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.
Alkér Orsolya
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Előszó helyett
Ki az a Birger Schäfermeier
és miért hallgassak rá?
„A legnagyobb egyszeri nyereségem kb. 130 000 euró volt.”
Mint sokan tudják, Birger Schäfermeier 20 éve nyereségesen kereskedik képzései alatt élőben, hallgatósága előtt is, amióta a profi tőzsdei
kereskedői szakmában van. Küldetése és víziója, hogy megmutassa az
embereknek, mi rejtőzik a pénzpiac függönye mögött, és megtanítsa
őket, miként kereskedjenek és keressenek pénzt a tőzsdén.
„Az utóbbi évtizedben sok-sok embert megtanítottam arra, hogyan
tud pénzt csinálni, és hogyan lehet nyereséges ezeken a piacokon" –
mondja. Azok számára pedig, akikben nincs meg az indíttatás a tőzsdei
kereskedővé váláshoz, vagy akiknek nincs idejük saját maguk számára
kereskedni, létrehoztam egy befektetési alapot, amelyet most tervezünk
magasabb szintre emelni. Ennek érdekében egy luxemburgi székhelyű
befektetési alapot alapítottunk egy profi csapattal, amelyet én fogok menedzselni. A kereskedéseim által termelt profit elérhetővé válik így azon
emberek számára is, akik a pénzpiac nyújtotta lehetőséget szeretnék
ugyan megragadni, de különféle okok miatt nem tudták még ezt a saját
maguk javára kiaknázni. A csapatommal azon dolgozunk, hogy ezt a
befektetési terméket Európa minden országában – így Magyarországon
is – elérhetővé tegyük a befektetni vágyók számára.
„Mindenkinek szüksége van megújulásra. Személyes céljaim mindig a
pénzpiachoz, a kereskedések világához és a vagyonkezeléshez fognak
kötődni. Ennek oka nagyon egyszerű. Ez az a terület, amelyet a legjobban ismerek, és amelyet a legjobban szeretek.”
Birger Schäfermeier a Magánpénzügyi Akadémiával és vezetőjével,
Alkér Orsolyával 2015. május óta dolgozik együtt. Ez idő alatt 4 szintes képzési rendszerének első két szintjén több száz érdeklődő vett
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részt, és lépett rá a sikeres kereskedők Birger által kitaposott útjára.
Az első Tőzsde COMFORT 5 napos szeminárium 2016. március elején került megrendezésre Magyarországon.
Honnan indult, mi volt a legnagyobb nyeresége és a legnagyobb bukása, hogyan állt fel kudarcaiból, és vált Európa szerte elismert mester
tréderré? Erről szól a következő beszélgetés.
A.O.: Mi a tőzsde, szerinted?
B.S.: Számomra a tőzsde lehetőségeket jelent. Lehetőséget arra, hogy
pénzt csináljak, hogy részt vegyek azokban a nagy mozgásokban,
amelyek a tőzsdén zajlanak… és ezekből pénzt csináljak. Ezt jelenti
számomra a tőzsde.
A.O.: Mikor kezdtél el tőzsdével foglalkozni? Mi inspirált?
B.S.:: Nagyon régen kezdtem el tőzsdézni. Immár 26 éve. A 90-es évek
elején kezdtem. Először részvényekkel, aztán devizapárokkal, majd
komplexebb termékekkel. Régen kezdtem, de még mindig élvezem.
A.O.: Mi inspirált téged? Miért kezdted el?
B.S.: Őszintén megmondom, hogy nem tudom megmondani, mi inspirált engem. Ez mindig is egy szenvedély volt számomra. Amikor 14
éves voltam, nagyon izgalmas volt számomra, hogy az újságokból meg
lehetett tudni a részvények árfolyamát, amely minden nap lefelé, illetve felfelé mozgott, és nagyon tetszett, hogy pénzt lehet csinálni a részvényekárak ilyen kis elmozdulásaiból. Arra gondoltam, hogy briliáns
ötlet így pénzt csinálni. Meg akartam tudni, hogyan kell ezt csinálni,
és meg is tanultam. Sok időbe került ez nekem, de végül sikerült.
A.O.: Mit szóltak a szüleid, hogy kereskedni akartál a tőzsdén 14
évesen?
B.S.: Elfogadták. Nem nézték jó szemmel, de elfogadták, hogy ezt
akarom. Olyan családban nőttem fel, ahol apám pap volt. Ez inkább
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szociális vonal volt, nem gazdasági. De a végén elfogadták, hogy ezt
csinálom.
A.O.: Ez nagyon nem mindennapi dolog 14 évesen.
B.S.: Igen, nem az. De megengedték, és így végül elkezdtem az én kis
üzletemet.
A.O.: Mennyi volt a legtöbb pénz, amit megkerestél a tőzsdén?
B.S.: A legtöbb, amit kerestem…Ugye én napi kereskedő vagyok. Emlékszem, hogy a legnagyobb egyszeri nyereségem kb. 130 000 euró
volt.

„…a legnagyobb egyszeri nyereségem
kb. 130 000 euró volt.”
A.O.: Hogy történt ez? Szerencséd volt?
B.S.: Nem, általában nem a szerencsén múlik, amikor nagy profitot
csinál az ember. Persze azért lehet szerencse is, de ez nem az volt,
amikor minden pénzemet egy dologra rakom fel. Ez olyan mozgásból
jött össze nekem, amit már régen vártam. Készen álltam, és a legjobb
időben, a legjobb tőkeáttéttel léptem piacra. Szóval ez igazából sok
munka és erőfeszítés eredménye volt.
A.O.: És bukásod volt?
B.S.: A legnagyobb veszteség normál esetben nem szabad, hogy
nagyobb legyen, mint a legnagyobb profitod, de az én esetemben
az volt, mert ez véletlenül történt meg. Az egyik asszisztensemnek elég vastag ujjai voltak és félreütötte az árat a mennyiséggel,
amikor megadta a megbízást. Ezért a legnagyobb veszteségem több
mint 320 000 euró volt nem több mint 5 perc alatt. Mert egy hatalmas megbízást adott be.
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A.O.: Hogyan érezted magad akkor?
B.S.: Sokkolt, mivel ezzel több, mint az egy harmadát elvesztettem a
tőkémnek. Tényleg sokkoló volt. Időbe tellett, amíg egyenesbe kerültem, de végül sikerült.
A.O.: Mi volt ennek a tanulsága számodra?
B.S.: Azt tanultam ebből, hogy nagyobb óvatossággal keressek as�szisztenst, hogy jobban kontrolláljam a folyamatokat, és jobb szoftvert használjak, amely több lehetőséget nyújt számomra a kereskedés
folyamatának ellenőrzésére.
A.O.: Őszintén! Mit várhat egy kezdő kisbefektető, akinek kis
számlája van csak - mondjuk 500-1000 dollárral - a tőzsdétől?
B.S.: Ha elkezdesz kereskedni a tőzsdén nem az összeg a lényeg, hanem az, hogy hova akarsz eljutni. Mert tőzsdei kereskedéssel minden
nap tudsz pénzt csinálni, ami hasonlóan működik, mint a kamatos
kamat. Szóval kezdhetsz kis tőkével is. Én magam is nagyon kis tőkével kezdtem, 5000 német márkával. Ami ma 2556 eurónak, kb 800
000 forintnak felel meg. Ha tudod, mit csinálsz, ha óvatos vagy, akkor
lehet, hogy nem fogsz 10 000 eurót csinálni az első évben, de a pénzed
egyre gyarapodik és előbb utóbb már nincs korlát. Ez hasonló, mint a
kamatos kamat működése.
A.O.: Mekkora számlát építettél fel?
B.S.: Több mint egymillió eurós számlát. Természetesen nem egy év
alatt. Ez évekbe került nekem, de megcsináltam.
A.O.: Ez fantasztikus. És kinek javaslod, hogy tőzsdézzen? Milyen
típusú embereknek?
B.S.: Először is, azoknak az embereknek, akik akarnak a tőzsdén kereskedni és nem félnek attól, hogy elveszítik a pénzüket. Ha félsz attól,
hogy elveszíted a pénzedet, vagy nem engedheted meg magadnak,
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hogy elveszítsd a pénzed, akkor ez nem neked való. Ugyanis mivel kockázat van, és azt kezeljük, ha nem jól csinálod, akkor veszíthetsz, amit
el kell tudnod fogadni. Ha van valamennyi pénzed, hogy kereskedj a
tőzsdén, akkor hatalmas pénzeket csinálhatsz ott. De ha félsz veszíteni,
akkor félelemmel fogsz kereskedni és nem tudsz sikeres lenni.
A.O.: És kinek nem javaslod a tőzsdézést?
B.S.: Először is azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak, másodsorban pedig azoknak, akik nem tudnak gyors döntéseket hozni,
ugyanis a tőzsde folyamatosan mozog, ezért Neked gyorsan kell tudnod dönteni, és nagyon rugalmasnak kell lenned. Ha tehát nem vagy
rugalmas, akkor nem Neked való. Mert itt másodpercek alatt kell a
véleményedet megváltoztatnod. Ha számodra ez problémát okoz, ha
szeretsz ragaszkodni a véleményedhez, és nem vagy rugalmas, az nem
jó a tőzsdén.
A.O.: Mit javasolsz, hogyan kezdje az, akit érdekel a tőzsde?
B.S.: Először is a tőzsdei kerekedés olyan, mint egy vállalkozás, egy
üzlet. Olyan üzlet, mint minden más üzlet. Amire szükséged van, az
a tudás és a tapasztalat. Ahhoz, hogy ezt a tapasztalatot megszerezd,
az elején kell kezdened, demo számlát kell nyitnod, tanulnod kell és
tanfolyamra járnod. Ha úgy gondolkodsz, hogy van egy kis pénzem,
amivel tőzsdézek, akkor azt el fogod veszíteni. Szükséged van valakire,
aki megmondja, hogy mit csinálj, mik a fontos dolgok, mire fókuszálj,
hogy hogyan védd meg a pénzedet. Ha ezeket a leckéket megtanulod,
akkor sikeres lehetsz. De ha csak azt gondolod, hogy „Á, tudom én ezt
csinálni”, akkor tudnod kell, hogy olyan tőzsdei kereskedőkkel kerülsz
versenybe, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek. Ilyen helyzetben
egyszerűen nincs esélyed.
A.O.: Ha demo számlán kereskedsz, honnan tudod, hogy mikor
kezdhetsz éles számlán kereskedni?
B.S.: Ha nem vagy sikeres demo számlán, akkor nem leszel éles
számlán sem sikeres. Ha sikeres vagy demo számlán, akkor ki
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kell derítened, hogy miért vagy sikeres? Lehet, hogy csak szerencséd volt egy tréddel? Vajon képes vagy-e megismételni a
sikert? Csak abban az esetben tudod megismételni a sikert, ha
vannak stratégiáid. Szóval meg kell kérdezned magadtól, hogy
„milyen stratégiákat használok, és miért működnek ezek a stratégiák?” Tudom ezeket a stratégiákat mind a demo számlán,
mind éles számlán használni? Néha az emberek olyan stratégiákat használnak, amelyek éles számlán nem működnek. Mert az
előfordulhat, hogy a demo számlán 50% mínuszban vagy, ami
nem vált ki belőled aggódást és érzelmeket. De élesben nagyon
is aggódsz majd emiatt.

„Vajon képes vagy-e megismételni a sikert?”
A.O.: Mik a buktatók, és hogyan kerüld el őket?
B.S.: Az egyik nagy csapda, ha valaki túl kapzsi, vagyis sokat akar rövid idő alatt. Ez nem működik a tőzsdén. Bár igaz, hogy milliomossá
akár egyetlen éjszaka alatt is válhatsz a tőzsdén, de nem tudod, hogy
melyik éjszaka lesz az. Ha azt gondolod, hogy ez az éjszaka most kell,
hogy elkövetkezzen, mert ki kell fizetned a bérleti díjadat, vagy egyszerűen „mert most kell a pénz,” akkor túl stresszessé válsz. Ez az
egyik csapda, amikor az emberek meglátják a lehetőséget, de aztán túl
stresszesekké válnak. A másik csapda, hogy tapasztalat nélkül kezdenek el tőzsdézni, például stratégiák nélkül. Ha így csinálod, nem leszel
sikeres. De ha rászánod az idődet, és van egy terved, amin végigmész,
akkor tudsz pénzt csinálni a tőzsdén.

„Bár igaz, hogy milliomossá akár egyetlen
éjszaka alatt is válhatsz a tőzsdén, de nem
tudod, hogy melyik éjszaka lesz az.”
A.O.: Mit javasolsz azoknak, akik már csalódtak a tőzsdében?
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B.S.: Először is őszintén be kell vallanod magadnak, hogy miért nem
vagy sikeres. A legtöbb esetben nem azért veszítesz pénzt, mert a
brókered becsapott, vagy hasonlók, hanem azért, mert valamit nem
jól csinálsz. Szóval ismerd fel, és vállald fel a hibákat, amiket elkövettél. Nem szégyen, ha hibázol, de az nem jó, ha nem tanulsz belőlük.
Mindenki hibázik. De tanulnod kell belőlük. Az is lehet, hogy nem
ismered fel, hogy hibázol, és ezért egy profi segítségére van szükséged.
Ilyenkor egy profi trédert kérdezz meg erről, mert ő fog tudni segíteni
neked, és így elkerülöd, hogy ugyanazt a hibát kövesd el újra meg újra.
Így egyszer csak elkezdesz fejlődni..
A.O.: Azok, akik ma is tőzsdéznek, hogyan javíthatnak az
eredményeiken?
B.S. Először is beszéltünk már a jó képzés fontosságáról, beszéltünk
már a kockázat kezeléséről is. A kockázatot tudnod kell jól kezelni,
ehhez megfelelő eszközökre van szükséged. Ezen kívül tudnod kell
megfigyelni és követni azt, amit csinálsz, ezért érdemes naplót vezetni
a kötésekről, a trédekről, hogy mindig tisztában légy vele, hogy mikor,
mit csináltál. Mindezt azért, hogy lásd, meg tudod-e azt ismételni,
amit csináltál, vagy csak találgattál. Így láthatod, hogy mikor követtél
el hibát, hogy mikor csináltad jól, és mikor nem.

„hogy lásd, meg tudod-e azt ismételni,
amit csináltál, vagy csak találgattál.”
A.O.: Ha valaki vezet Tréding Naplót, és követi, hogy mit csinál, de
mégsem tud sikeres lenni, az mit tehet?
B.S.: Hasonlóan, mint az élet más területén is, ha nem megy, kérdezz
meg olyat, aki profi ebben. Kérj segítséget! Ha tényleg szeretnél fejlődni, akkor tanulnod kell. Ha tanulni akarsz, akkor tanulj olyantól,
aki tudja.
A.O.: Mennyit dolgozol naponta?
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B.S.: Őszintén megmondom, hogy én imádok dolgozni. 8-ra már az
irodában vagyok, és nagyon gyakran este 10-kor megyek haza. De
nem vagyok munkamániás. Van időm arra, hogy golfozzak, ebédidőben haza megyek, hogy a családdal legyek, amikor a gyerekek hazajönnek.
A.O.: Hány gyermeked van?
B.S.: Három gyermekem van. 9, 12 és 15 évesek. Otthon vagyok, amikor hazajönnek az iskolából, és aztán délután visszamegyek az irodába. Korán reggel azért vagyok benn az irodában, mert a piac 8-kor
nyit, de ebédidőben otthon vagyok. Amikor a piac unalmas, és nem
történik semmi, akkor sportolok, olvasok, golfozok. Talán úgy hangzik, hogy hosszúak azok a napok, amikor későig az irodában vagyok,
de számomra nem azok.
A.O.: Miért tanítasz, és miért tartasz szemináriumokat, amikor
már éppen elég pénzed van?
B.S.: Biztos ismered a Rolling Stonest. Nekik is rengeteg pénzük van,
mégis koncert turnékat csinálnak. Mért? Tiger Wood is az egyik legprofibb golfozó, aki habár már nincs a legjobb 10 között, mégis még
mindig golfozik. Miért golfozik akkor? A pénzért? A pénz az csak egy
dolog. Szenvedélyből csinálja, ahogy én is. A tőzsdei kereskedést 14
évesen kezdtem. Olyan, mint a gyerekem, szeretem csinálni, szeretek
beszélni róla, szeretem tanítani, szeretek mindent, ami ezzel kapcsolatos.
A.O.: Hogyan lehet felismerni a rossz trédeket, és a rossz
tanácsadókat?
B.S.: A rossz tanácsadók azt mondják, hogy nincs kockázat. Persze
hogy van kockázat, még akkor is, ha valaki azt mondja, hogy nincs.
Ahogy az autóvezetésnél is van kockázat. De ha betartod a szabályokat, miközben az autót vezeted, akkor a kockázat lecsökken. Ugyanez
igaz a trédingre is. Ha valaki azt mondja, hogy kockázat nélkül lehet kereskedni a tőzsdén, akkor ez egyszerűen nem igaz. De ha azt
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mondjuk, hogy van kockázat, de ha betartod a szabályokat, akkor az
olyan szintre csökkenthető, amit már tudsz kezelni, akkor az helyes.
Ha valaki megígér egy bizonyos hozamot, akkor arról tudhatod, hogy
nem ért hozzá, mert a tőzsde állandóan mozog, és senki nem tudja,
hogy milyen mozgás lesz a tőzsdén jövőre. Lehet, hogy a piac végig
oldalazni fog, és egy oldalazó piacon egy profi tréder sem tud pénzt
csinálni. Nem lehet előre beígérni 20-30-100% hozamot. Megcsinálni
meg tudod, és lehet, hogy értél is el már ilyen eredményeket a múltban, de megígérni nem tudod. Lehet, hogy meg fogod csinálni az elkövetkezendő 2 éven belül, de semmit nem ígérhetsz.

„Ha valaki megígér egy bizonyos hozamot,
akkor arról tudhatod, hogy nem ért hozzá, mert
a tőzsde állandóan mozog, és senki nem tudja,
hogy milyen mozgás lesz a tőzsdén jövőre”
A.O.: Akit mélyebben érdekel ez a téma, az hová fordulhat?
B.S.: Akit érdekel a téma, az nálunk az alapoktól megtanulhatja. Menjen el képzésre, olvasson könyveket és gyakoroljon, gyakoroljon, gyakoroljon. Tehát gyakorolni kell pénz nélkül demo számlán, kis pénzzel, és lépésről lépésre, amíg eléred azt, amit szeretnél.
A.O.: Milyen terveid vannak a jövőre vonatkozólag? Jelenleg ugye
vannak képzések Németországban, továbbá Lengyelországban és
Magyarországon. Miért választottad Magyarországot?
B.S.: Magyarországra már 2004 óta járok képzéseket tartani. Nagyon
szeretem ezt az országot és Budapestet. Szóval nagyon szeretek ide
jönni. Ami Lengyelországot illeti, ott 2009-ben tartottam az első képzést, de már tartottam képzéseket Olaszországban és Spanyolországban is. Tervezem még, hogy megpróbálkozzak az ázsiai piacon is, ami
egy nagyon más kultúra, és kíváncsian várom, hogyan alakulnak a
dolgok. Ez az, amit szeretek a tőzsdézésben is. Kíváncsi vagyok, mi
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fog történni, és kíváncsi vagyok mi fog történni a tréder képzési üzletemben is. Így vagyok én ezzel. Mi fog történni ebben az országban,
és mi történik a másikban? Nagyon szeretem látni, ahogyan a dolgok
kibontakoznak és kifejlődnek.
A.O.: Mikor is kezdted tanítani a tőzsdei kereskedést?
B.S.: Az European Trading Academy, azaz a tradAc tréder képzéseit
1998-ban kezdtük el. Akkor még csak egyénre szabott coachingokat
csináltam főleg az alkalmazottaimnak, akiket azért vettem fel, hogy
segítsenek nekem a tőzsdei kereskedésben, vagyis a trédek nyitásában,
zárásában és menedzselésében ügyfeleink számára. Később aztán rájöttem arra, hogy a tőzsdei kereskedést, azaz a trédelést meg is lehet
tanítani az embereknek. Ez nem olyan dolog, amit ne lehetne megtanulni. És ekkor kezdtünk már személyes képzéseket tartani a cégen
kívüli embereknek is, például banki dolgozóknak. 2004-ben pedig
megtartottuk az első tanfolyamot, az első szemináriumot, és felépítettünk egy olyan jól strukturált képzési rendszert, amelybe mind a
kezdő, mind a haladó tudással rendelkezők be tudnak kapcsolódni.
Az interjút készítette
Alkér Orsolya

A sikernek nem titka van, hanem ára.
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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
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"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

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.
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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
Miért nullázza le a
kezdők többsége a
teljes számlaösszegét?

„Nagyon sok kezdő
tőzsdéző nem tudja,
hogy a tőzsdén a
hiba nem egyenlő a
pénzvesztéssel.”
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A tőzsdén a hibák ellenére is megjutalmaz a piac
Ez komoly probléma, mert leginkább a kezdők, de akár sok tőzsdei
öreg róka is tud pénzt csinálni a hibák ellenére. Ez a helyzet esetleg
hosszú ideig, akár egy-két évig is tarthat, de a végén mindig lesújt a
végzet. Azonban addig, amíg ez nem következik be, azt hiszed Te vagy
a király, azt gondolod, hogy „Ez a Birger egy régi iskolát képvisel”,
hiszen hiába mondja azt, hogy úgy nem lehet kereskedni, ahogy Te
csinálod, Neked mégis megy!
Így aztán, hogy egy szemléletes példával éljek, nemhogy nem akarod megégetni a kezedet a tüzben, de egyenesen rá akarsz ülni a
forró lapra. Meg is teszi a legtöbb ember, aminek az a vége, hogy
teljesen leégetik magadat. Mert ha hibázol, akkor az végül garantáltan a számlád elbukásához vezet. A gond csak az, hogy ezt lehet,
hogy sokáig nem veszed észre. Továbbmegyek! Ez sajnos nem csak
akkor lehet így, ha Te kereskedsz, hanem akkor is, ha más kezeli
a pénzedet. Azt hiheted, hogy minden oké, és aztán egyszer csak
fordul a kocka, és búcsút inthetsz a pénzednek, még akkor is, ha
egy biztonságosnak hitt pénzintézetbe teszed a pénzed. A történelemben több ilyen példa volt, van, és lesz, de mégis elkövetik
ugyanazokat a hibákat újra és újra, s ez sok pénzintézet bedőléséhez vezetetett már.

Birger is hibás kereskedés alapján csinálta meg
az első millióját
Igen jól olvasol. Hibás kereskedéssel csinálta meg akkor még német
márkában az első millióját, és bukta el néhány hét alatt azt.
Nagy kockázattal járó opciós kereskedéssel csinálta meg úgy, hogy
10 000 német márkát sikerült neki 7-szer megdupláznia. Kezdetnek
10 000, majd egyszeri duplázás 20 000, aztán 40 000, 80 000, 160 000,
320 000, 640 000, és már ott is volt az első milliónál.
Ha szerencséd van, akkor sikerülhet…
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…és Birger Schäfermeiernek szerencséje volt. Sikerült. 22 évesen megcsinálta. 22 évesen volt egy millió német márkája, igaz, csak néhány napig.
Miután sikerült neki, nemhogy nem akart a forró vaslaphoz érni, hanem
egyenesen rá akart ülni – mondta. Kiszámolta, hogy 5 millió német márka kell neki, és akkor nem kell dolgoznia, és tovább folytatta ezt a stratégiát, hiszen csak néhány kereskedés, és eléri. Végül teljesen lenullázta a
számláját, mert ez még rövidtávon sem működik, nemhogy hosszú távon.

A szerencse nem fenntartható.
Mi ebből a tanulság? Egyrészt, hogy a szerencse nem fenntartható.
Ezért ne kövesd el azokat a hibákat, amelyeket oly sokan elkövetnek, és amelyeket azért nehéz elkerülni, mert az emberi természetből
adódnak. Készítsd el a kereskedési tervedet, és kezeld a kockázatodat!

Az emberek veszteséghez való viszonya!
Hasonlóan, az is az emberi természetből adódik, hogy amikor valaki
részvényt vásárol, vagyis pozíciót nyit és ellene megy a piac, vagyis
veszteségbe kerül, akkor nem zárja le (pénzintézeti botrányok mögött
is állt már ilyen probléma). Ezek az emberek ülnek a veszteségben,
és várják, hogy majd visszajön az árfolyam, miközben hosszú napok,
hetek, hónapok, de akár évek is eltelnek. (Gondolj csak arra, hogy hányan tartogatják azok közül még most is az OTP részvényeiket, akik
10 ezer forint felett vették meg, és arra várnak, hogy az árfolyam egyszer csak visszamenjen. Ezek az emberek reménykednek. Reménykedéssel azonban nem lehet pénzt csinálni).

Mennyi az esélye, hogy a piaci árak felfelé vagy
lefelé mennek?
A helyes válasz: 50-50%. Tehát amikor egy adott tőzsdei kereskedést
megkezdesz, és aztán az ár nem az általad várt irányba megy, akkor
védened kell magad a veszteségtől. Ezt a szerepet tölti be a veszteség
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stop, amelynek a mértékét előre el kell döntened, és be kell állítanod az
online tőzsdei kereskedő felületeken. Más szóval, határozd meg előre,
hogy mennyit vagy hajlandó kockára tenni egy adott tőzsdei döntésnél. Ezt nevezzük kezdeti kockázatnak. A legtöbb tőzsdei tanfolyamon azt tanítják, hogy ne vállalj nagyobb kockázatot, mint a számlád
2%-a, (10 000 eurós számlán ez 200 eurót jelent), azonban figyeld meg
a Livetradingroom felvételein, hogy Birger mennyi kockázatot vállal.
„Szerintem ez fel fog menni…” – Ismerősen hangzik?
Nagyon sokan azt gondolják, és az egyik legnagyobb hiba, ami
miatt olyan sokan veszítenek a tőzsdén, hogy el kell találni, merre megy a piac, felfelé vagy lefelé. Ezért figyelik az elemzői véleményeket is. Lehet, hogy egyszer-kétszer eltalálod, de lehetetlen,
hogy hosszú távon következetesen eltaláld, merre megy a piac.
Tehát ez nem egy olyan dolog, amit meg tudsz ismételni napról
napra, hétről hétre, hónapról hónapra. Mégis rengetegen esnek
abba a hibába, hogy meg akarják jósolni a piaci mozgásokat. Ha
bekapcsolod reggel a Gazdasági rádiót, vagy felmész az internetre, rengeteg szakértői véleményt, elemzői véleményt, tőzsdei hírt
hallgathatsz és olvashatsz el. Vajon melyiknek higgy?
Ahhoz, hogy erre választ kapj, nézzük meg mi a különbség a tőzsdei
elemző és a tőzsdei kereskedő között. Az elemző az, aki megjósolja,
mi történik majd a piacon, véleményt alkot, és tudja a miértet, DE…
nem vállal semmilyen kockázatot. A tőzsdei kereskedő reagál a piacok
mozgására, kockázatot vállal és kockázatot kezel, statisztikát vezet, késedelem nélkül cselekszik, ha szükséges.
Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, akkor az elemzők nem
foglalkoznak a kockázattal, akik a kockázattal foglalkoznak, azok a
kereskedők. Nagy különbség, hogy csak beszélsz a kockázatról, vagy
vállalsz is kockázatot. Mert valószínűséget tudunk számolni, de megjósolni nem tudjuk a jövőt.
„Nem véleményeket kereskedek, hanem valószínűségeket.” – mondta
Birger Schäfermeier.
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Mit érdemes az elemzői véleményekkel csinálni?
Figyelmen kívül hagyni. Feltéve, ha pénzt akarsz keresni a tőzsdén.
A legjobb tehát, ha egyszerűen sem más, sem magad véleményét és
elképzeléseit nem veszed figyelembe. Mindennap kiüríted magad, és
teljesen üres fejjel, minden gondolat és koncepció nélkül végzed el a
piac vizsgálatát, és készülsz fel a kereskedésre.
Van még két szó, amit örökre érdemes elfelejtened, ha tőzsdéről van szó.
Ennek a két szónak a tőzsdei kereskedésben semmi haszna, és semmi
jelentősége nincsen. Mégis sokan használják. Kíváncsi vagy már rá,
hogy mi ez a két szó?
Ez a két szó: az olcsó és a drága
Ezeknek a szavaknak a Tescoban van értelmük, de a tőzsdén soha. A
lényeg, hogy ha veszel valamilyen áron, akkor drágábban add el, és ha
eladsz valamilyen áron, akkor még alacsonyabb áron szállj ki a piacról.
(Ugyanis a tőzsdén csökkenő árfolyammozgás mellett is lehet pénzt keresni, mondom ezt azoknak, akik esetleg ezt még nem tudták).
Az „olcsó”, „drága” gondolatból adódóan sokan esnek abba a hibába,
hogy amikor a piac egyre emelkedik, mint ahogy a német DAX index
esetében is történt, amely folyamatosan történelmi csúcsot döntött,
akkor hajlamosak azt gondolni, hogy már ment eleget felfele, most
már esnie kell. Megjelennek a koncepciók és jóslatok, hogy most már
nem mehet tovább felfele, ezért most már esnie kell. Azonban a piacok nagyon hosszú ideig tudnak felfele menni, azaz trendelni.

„A piac határtalan” – mondta Birger – majd
hozzátette. „Ez nekem évekbe tellett, hogy
megtanuljam.„
Ez nagyon fontos mondat. Nem sok tőzsdei képzésen hallhatod:
A piac határtalan.
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Ez azért is igen fontos, mert nagy pénzt a trendelő piac esetében lehet csinálni, és ha a Te fejedben van egy „profit stop”, hogy most már
eleget kerestél, és kiszállsz, vagy elkezdesz shortolni, akkor csökkented az átlagos nyereségedet, és növelheted az átlagos veszteségeidet.

Hogyan határozd meg azt, hogy mennyit
kockáztass?
Gondold végig! Mekkora veszteséget bírsz el egy kereskedés alkalmával, illetve ha mondjuk maximum 10-szer egymás után veszítesz
a tőzsdén? Igaz, hogy kicsi, de mégis van annak valószínűsége, hogy
10-szer veszítesz egymás után a kereskedéseid során. Készül fel erre!
Mennyit bírnál elviselni egy ilyen rossz esetben? 100—200 ezer forintot? 80-100 ezer forintot, vagy 40-50 ezret, esetleg csak 10-20 ezer forintot? Ez nagyon fontos kérdés, amellyel felmérheted a saját mentális
kockázatvállalási küszöbödet, és ezek alapján tervezheted meg a kereskedésedet. Ha túl nagy kockázatot vállalsz, mentálisan nem fogod
bírni. Sokan rosszul mérik fel azt, hogy mennyi pénz elvesztését tudják elviselni. Ehhez egy ökölszabály: általános tapasztalat, hogy azok
az emberek, akiknek nagyobb a pénztermelő képessége, nagyobb
veszteséget tudnak elviselni, mint azok, akiknek kicsi a pénztermelő képességük. Hiszen azok, akik már megtapasztalták, hogy képesek
pénzt termelni, azokat nem dönti romba egy olyan veszteség, amely
egy kis pénztermelő képességű embert akár depresszióba dönthet. Ettől a tapasztalattól persze lehetnek eltérések, de talán jó iránymutató
lehet Neked.

A siker 90%-ban az ember mentális
állapotától függ
A tőzsdei kereskedésnél igen nagy befolyással van az eseményekre a
saját mentális állapotod. Tudom, hogy nehezen értelmezhető ez azok
számára, akik még soha nem kereskedtek a tőzsdén. Joggal merül hát
fel benned is a kérdés, ha még nem kereskedtél, hogy miért van ez
így. Erre röviden csak azt tudom magyarázatul adni, hogy ez a nyerési
esély miatt van így.
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Ellenben ha te azok közé tartozol, akiknek már van tőzsdei kereskedési tapasztalata, pontosan érted mit is értünk az alatt, hogy az ember
mentális állapotának kezelése a kereskedés során. A helyzet az, hogy
a siker valójában igen nagymértékben ezen áll vagy bukik. Azt szokták mondani, hogy a tőzsdei siker 80%-ban a pszichológián, vagyis
a mentális hozzáállásodon, illetve a felkészültségeden múlik, és csak
20%-ban egyéb más tényezőkön. Birger szerint az az arány 90% és
10%, ahogy ezt majd a következő fejezetben, az Einfach Treden című
könyvének részletében olvashatod.
Egy tőzsdei kereskedési rendszerre azért van szükség, hogy felismerd
az előnyt a piacon és a valószínűségek és statisztikáid alapján elérhesd,
hogy az átlagos nyereséged mindig nagyobb legyen, mint az átlagos
veszteséged. Ha ezt képes vagy megvalósítani, akkor nyert ügyed van.
Azonban hiába sikerült lemásolni, vagy felállítani egy kereskedési
rendszert, beleértve a belépési stratégiát, kilépési stratégiát, kockázat
kezelési rendszert, pozíció menedzsmentet, ha a döntéseidet a félelem
irányítja, és ezért nem tudod betartani a kereskedési rendszered szabályait.

Milyen félelmek lesznek úrrá rajtad, amikor
kereskedsz?
Gondold hát végig, hogy milyen hiedelmek, berögződések korlátozhatnak Téged a tőzsdei kereskedéseidnél! Lapozz a könyv végére és
írd le őket! Azonosítsd be őket, hogy felismerd, amikor előjönnek, és
tanuld meg őket figyelmen kívül hagyni. Ezzel a gyakorlattal készítsd
fel magadat a következő részre, amelyből megtudhatod, hogyan kezeli
félelmeit és érzelmeit Birger Schäfermeier.

Trade menedzsment
Sok ember, amikor piacra lép, nem egy egyértelmű, előre elhatározott rendszer alapján dönti el, hogy milyen esetben mit csinál, hanem
az alapján, hogy éppen akkor mit gondol. Nincsenek szabályaik arra,
hogyan lépnek ki a piacról, csak a jó belépésben bízva, reményked31

nek, hogy a piac abba az irányba indul el, amelyikre ők játszanak. De
ha még van is valamilyen elképzelésük, akkor sincsenek megfelelően
felkészülve arra, hogy bizony a pozíciójuk menedzselését jelentősen
befolyásolják félelmeik és pillanatnyi érzelmeik.
Érzelmeik hatására sokan rögtön a trade menedzsment első részénél
elbuknak, mert kockázat minimalizálás helyett, ha ellenük megy a
piac, fogják magukat, és kiveszik a stopjukat. Ezzel a kockázatkezelésük teljesen romba dől. Ne legyen rossz érzésed, ha te is elkövetted már ezt, hiszen talán nincs olyan tőzsdei kereskedő, aki ne
tette volna meg, amikor érzelmeik eluralkodtak rajtuk. Emberek
vagyunk. És épp ezt fontos felismerni. Nem lehet eltekinteni attól a
ténytől, hogy bizony nagyon jelentősen befolyásolnak hiedelmeid,
koncepcióid, félelmeid, és pillanatnyi érzelmeid. Ezek által irányítva
világosan látszik, hogy csak átmenetileg, a vak szerencse által lehetsz
sikeres a tőzsdén.
Ezért olyan fontos, hogy a trade menedzsment minden szakaszát,
akár a kockázat minimalizálása, akár a nyereség bebiztosítása a feladat, ne érzelmek hatására kezeld, mert úgy biztosan nem optimálisan
fogsz kilépni a piacról, azaz nem az adott helyzetben elérhető legkisebb veszteséggel és nem a lehető legnagyobb nyereséggel. Figyeld
meg a Livetradingroom felvételein, hogyan csinálja Birger a trade menedzsmentet. Mikor felezi a kockázatát (ezt hívják „scale out”-nak), és
hogyan biztosítja be a trade nyereségét!

A legnagyobb tőzsdei kereskedési hibák
Az alábbiak a legnagyobb és legáltalánosabban előforduló hibák a
tőzsdei kereskedésben:
1) a kereskedőnek nincs stratégiája
2) túl nagy kockázatot vállal (1000 eurót egy 50 000-es számlán)
3) fut a pénz után, azaz későn lép be a trendbe
4) trend ellen kereskedik
5) rosszak az esélyei, de mégis piacra lép
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Ezen hibák mellett még szót érdemel egy olyan stratégia is, amely már
sok ember pénzének a vesztét okozta. Ennek a stratégiának a neve: Martingale-stratégia.
Talán Te is hallottál már róla, amely valójában egy szerencsejáték-stratégia, és sokan a tőzsdén is alkalmazzák. Ennek során a játékos egyre növekvő tétekkel próbálja visszanyerni az eddigi veszteségeit.
A stratégia abból áll, hogy a játékos mindig megduplázza a tétet. Mivel a
nagy számok törvénye alapján előbb-utóbb nyernie kell, és az aktuális tét
mindig kicsit nagyobb, mint az összes addig elvesztett tét együttvéve, az
összesített eredményének előbb-utóbb pozitívnak kell lennie. Például, ha
kezdetben 5 dollárban fogad, és csak tizedszerre nyer, akkor az első kilenc
játék során 5+10+20+40+80+160+320+640+1280+2560 = 5115 dollárt
veszít, a tizedik során azonban 5120 dollárt nyer, így pluszba kerül. Sokan
figyelmen kívül hagyják, hogy a lehetséges nyeremény csak 5 dollár, amiért egyre nagyobbat kockáztatnak.
Valójában a módszer csak akkor működne, ha a játékosnak végtelen sok
pénze lenne, és bármilyen sokáig, bármekkora tétekkel játszhatná a játékot. A valóságban előbb-utóbb bekövetkezik egy hosszú vereségsorozat.
Így a Martingale-t játszók általában sok kis nyereség után egy katasztrofális veszteséggel fejezik be a játékot.
A történelemben több olyan példa volt, van, és lesz, amikor ennek a stratégiának az alkalmazása pénzintézeteket vitt csődbe, amely nagybankokat is magával rántott. Annak ellenére, hogy már több ilyen példa volt, és
van a történelemben, most is vannak, akik pénzintézeteknél elkezdik ezt
a stratégiát, és csődbe viszik azt.

Mit tegyél?
Amit most! Tanulj, képezd magad és legyen minél több ismereted a pénzügyekről. Ezzel biztosítod magadnak azt, hogy jól dönts pénzügyeidben.
Egy fontos tipp, amit mindenképpen ellenőrizz, bárhova teszed a pénzed!
Olyan esetekben - legyen az akár pénzintézet, akár egy tőzsdén keres-
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kedő barátod - ahol a számla történetben nincsenek olyan időszakok,
amikor visszaesés látható, hanem csak olyan időszakokat látsz, amikor
a hozam pozitív, fogj gyanút! Ugyanis az a természetes és az a normális, ha vannak visszaesések. Nézd hát meg a számlaegyenleg alakulását, akár 10 évre visszamenőleg is! A legtöbb pénzintézet reklámja
mindig azt hangsúlyozza, hogy hosszú hónapok óta X% a hozam. De
ez túl kevés információ! Ne állj meg itt! Ne dőlj be ennek! Nézd meg
visszamenőleg hosszabb távon, és keresd a visszaeséses időszakokat!

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:
https://www.fxcm.com/uk/platforms/trading-station/
Letöltési útmutatót itt találsz: http://maganpenzugyiakademia.
hu/penzugyiblog/
2) Figyeld meg a nyitó sávból való kitörési stratégiát minden reggel a DAX indexben! 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:
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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!
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

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.
5) 14 (7+7) kereskedési nap teljes felvétele, 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 indexszel1, az S&P5002
amerikai indexszel, BUND, német államkötvénnyel, EURUSD
1

A DAX index Németország 30 legnagyobb vállalatának tőzsdei árfolyamát mutatja.

2

Az S&P500 indexek az amerikai piac 500 legnagyobb részvényének árfolyamváltozását képezik le
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devizapárral, ritkán GBPUSD és JPYUSD devizapárokkal és a Dow
Jones3 indexszel kereskedik. Esetenként olajjal, arannyal.
1) Vedd elő ezen oktatócsomagban (Tőzsde Pofonegyszerűen I. rész)
található DVD-t, amely Birger Schäfermeier egész napos Livetradingroom 7 napjának kommentár felvételét tartalmazza! (A Tőzsde Pofonegyszerűen II. 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
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 felvétele
rajta van a www.video.com oldalon, ahol végigkövetheted, hogyan
teljesültek a beadott megbízások. Ezeken a felvételeken nincs már
kommentár, csak a piaci mozgás követhető nyomon. Ezek a videók
hosszúak, mert teljes napok felvételét tartalmazzák reggeltől estig.

Ami a sikerhez szükséges

Minél többet kereskedsz, annál kevesebb
pénzt csinálsz.”
3
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A Dow Jones ipari átlag az Amerikai Egyesült Államok 30 legfontosabb vállalatának tőzsdei állapotát mutatja percről percre, egyetlen mutatóban.

Ennyi alapozás után, íme hát Birger Schäfermeier legújabb könyv
részletének magyar fordítása, amely most először kerül a magyar
nagyközönség elé.
Birger módszerének titka, hogy egy bonyolult, irracionálisan működő
dolgot, vagyis a tőzsdét, a pénzpiacok mozgását egyszerűsíti le. Ahogy
ezt már sokan tudják, ő maga nem használ semmi indikátort,4 sem
trendvonalat5, reggeli piaci elemzése nem arról szól, hogy megjósolja
mi lesz, hanem, hogy a chartokból megállapítja, milyen irányú mozgásnak van a legnagyobb valószínűsége.
Nincsenek elvárásai a piaccal szemben. Sőt ellenkezőleg, végtelen
rugalmassága, egyszerű kockázatkezelése, és trade menedzsmentje,
gyors döntési képessége mindig vele van a siker útján.
Birger kereskedési rendszerének 4 eleme a 1) reggeli elemzés, 2) a
trade megtervezése, 3) trade menedzsment, 4) trade dokumentáció.
Mind a 4 részt nyomon követheted az oktatócsomaghoz tartozó Livetradingroom felvételein.
A legtöbb embernek azonban nincs semmilyen terve, vagy nem reális
a terve. Olyan célokat tűznek ki, amelyeket nem tudnak elérni, vagy
olyanokat, amelyeket nagyon könnyen tudnak elérni.
A tőzsdei sikerhez a következőkre van szükséged: 1) pénz, 2) tudás, 3)
idő, 4) tapasztalat.
Tudomásul kell venned, hogy ha a fenti 4 dologból egy, vagy akár több
elem is hiányozik, akkor hosszabb lesz az a folyamat, amíg eléred a
célodat.
Hasonlóan, mint a kalács esetében. Ha kalácsot készítesz, és hiányzik
belőle valami, akkor nem lesz ehető a kalács, vagy ha valamiből kevesebb van, akkor nem jó a kalács.
4

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

5

Trendvonal - Egyenes vonal, melyet emelkedő trendnél az aljak összekötésével, csökkenő trendnél pedig a csúcspontok összekötésével lehet megkapni.
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A sikeres kereskedéshez útravalóul még két dolgot, amit Birger oly
gyakran emleget.
1) A kezdők gyakran elkövetik azt a hibát, hogy akkor kezdenek
el kereskedni, amikor éppen nem lehet kereskedni, nincs jó kereskedési időszak. Ekkor elkezdenek harcolni. Azonban a tőzsdei kereskedőnek olyannak kell lennie, mint a vadásznak. Vár
a lehetőségre. Vannak olyan időszakok, amikor könnyű pénzt
keresni, és vannak, amikor nehéz, vagy nem lehet. A tőzsdei
kereskedés, vagy, ahogy Birger hívja, a tréding nem arról szól,
hogy egy-egy tréd legyen sikeres, hanem, hogy egy tréd halmaz
legyen sikeres. Mondjuk 100 tréd. A kereskedésnél trédek ös�szességéből akarok nyereséget.
2) A másik, hogy sokan egyszerre 30 piacon kereskednek. Ha Te
ilyen vagy, akkor ez azt jelenti, hogy 30 különböző piacon lévő
profikkal veszed fel a versenyt. Mekkora az esélyed, hogy sikeres legyél ellenük? Egy piacon legyél specialista! Ne vedd fel a
versenyt 15-20-30 specialistával!

Mindig keresd meg az előnyt a piacon!
Azért kell megtalálnod az előnyt, hogy a valószínűsége egy tréd kimenetelének nagyobb legyen, mint a véletlen. Előny nélkül hosszú távon
nem lehetsz sikeres! Hozzáteszem, nem kell nagy előnyödnek lennie,
Elég csak egy kis előny, azzal már sok pénzt lehet keresni. Sokan azt
gondolják, hogy 80% valószínűség kell. De ez nem igaz. Elég csak egy
kis előny.
Ez egyben azt is jelenti, hogy például a Livetradingroom felvételén
lekövethető a mindennap lekereskedett Brekout Open Range (kitörés
a nyitósávból) stratégia. Ez egy nagyon egyszerű stratégia, de különösen oda kell figyelni arra, hogyan kereskeded le, mert nagyon kicsi az
előny, és ezért nagyon könnyen el lehet rontani. Ennél a stratégiánál
nem szabad hibázni. Fegyelmezetten kell lekereskedni a szabályoknak
megfelelően nap, mint nap.
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Próbáld ki! Ehhez sok segítséget kapsz a Stratégia TERVEZŐ és a Kereskedési napló minta bónuszokkal. Tűzd ki, hogy igenis lekereskeded
a Breakout Open Range stratégiát mindennap, hasonlóan a Livetradingroom felvételéhez, és vezess be minden kereskedést pontosan a
kereskedési nap minta alapján a Te kereskedési naplódba! Mert ha
nincsenek statisztikáid, akkor a kedved és akaratod szerint látod a piacot, és az szerint fogsz kereskedni.
Fontos hozzátenni, hogy a stratégia nem önmagában jelent előnyt. Ha
van egy hegy, amelyben arany van, akkor a stratégia az, ahogyan kiszeded a hegyből az aranyat. Azonban hiába használod ugyanazt a módszert, azaz stratégiát egy olyan hegy esetében, amelyben nincs arany.
Folytatva ezt az analógiát, sok ember úgy tekint a tőzsdére, mint egy
aranybányára. Sok pénzt akar keresni, de egy dolgot elfelejtenek. A
sok pénz nagy ingadozást okoz a tőkében, amire a legtöbb ember
nincs felkészülve. Te igen?
Ha nem bírod a nagy ingadozásokat, akkor gazdagodj lassan! Úgy is
lehet.
Sok örömöt és sikert kívánok ezen az úton!
Alkér Orsolya
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1
1. rész
Részlet Birger
Schäfermeier Einfach
Traden című könyvéből

Több, mint egymillió
chartot láttam már,
mégis meg vagyok
győződve arról, hogy
a piac bármikor
meglephet.

Bevezetés
Mindenekelőtt egy figyelmeztetés: Ez a könyv nem olyan, mint
a szokásos tőzsdei oktató könyvek. Azért mondom ezt el, mert
lehet, hogy most olyan kereskedési stratégiák ismertetését vagy
titkos mintázatok leírását várod, amelyek segítségével felismerheted, merre megy a piac. De az is lehet, hogy Te elemző típus
vagy, és azt reméled ettől a könyvtől, hogy a találati arányok és
néhány statisztikai adat megismerésével megkapod a piacra lépés
kulcsát.
Ha ez az elvárásod, akkor van egy jó hírem: nem kell tovább olvasnod egy betűt sem, mert ez a könyv nem tartalmaz tőzsdei kereskedési stratégiákat. Nem azért, mert titkolódzom, hanem mert egy
kaotikus piacon őrültség volna mereven alkalmazni bizonyos kereskedési stratégiákat.
Képzeld el, hogy egy számodra ismeretlen városban vagy. Az autódban van egy navigációs rendszer. Ez a navigációs rendszer a te
stratégiád. A navigátor tökéletesen működik egészen addig, amíg
az útvonalvezérlő megegyezik a benne tárolt térképpel. A városban
azonban nagy építkezés kezdődött. Sok utca le van zárva, a kétirányú utcák egyirányúvá váltak, sőt még egy új hidat is felépítettek.
Ha a navigátor közli, hogy fordulj jobbra, és folytasd tovább az utadat egyenesen, és Te egy lezárt hídon találod magad, akkor ugye jól
gondolom, hogy nagy valószínűséggel nem fogod ezt az utasítást
követni…
….ha talán mégis, akkor kíméld meg magad ettől a könyvtől, mert
nem fog a hasznodra válni.
Egy navigációs rendszer addig működik, amíg az alapja egy változatlan, stabil úthálózat. Ha a tőzsdei piacnak is lenne egy navigációs
rendszere, akkor abba folyamatosan új útvonalakat kellene beprogramozni.
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Annyira rugalmasnak kellene lennie, hogy folyamatosan naprakész útvonaltervezést biztosítson. Mert mi van akkor, ha hirtelen
egy olyan lezárt utcába fordulsz, ahol egy munkagödröt találsz. Egy
olyan navigátortól, amely állandóan változtatja az útvonalat, valószínűleg megőrülnél.
A piac ugyanilyen. Képes arra, hogy az irányát mindig megváltoztassa, és ezt meg is teszi. Mindegy ki vagy, mindegy milyen rendszer
alapján kereskedsz, mindegy mennyire vagy felkészülve. Állandóan fennáll a veszélye annak, hogy az egész útvonaltervező bármikor használhatatlanná válik, mivel a piac állandóan új utakat épít,
miközben a régieket lezárja. Egyszerű szóhasználattal élve, a piacon
káosz uralkodik.
Itt nincs semmiféle természeti törvény, mint a fizikában. Nincs szigorú
építési terv, mint egy házépítésnél. Ahhoz, hogy egy ilyen rendszerben
sikeresen mozog,j megfelelő készségekkel és tudással kell rendelkezned.

Szeretnéd ezeket a készségeket elsajátítani,
hogy kiigazodhass ebben a káoszban?
Akkor ez a könyv neked való. A könyvnek a „Kereskedj pofonegyszerűen” címet adtam, ahol az „egyszerű” szó két értelemmel is bír.
Először is megmutatom Neked, hogy a piacon nem annyira nehéz
eligazodni. Sőt, az életben más dolgokkal összehasonlítva, még egyszerűbb is. Talán sokkal könnyebb, mint az gondolnád. Azonban ez
nem azt jelenti, hogy egyből sikeres leszel. Az életben más, egyszerűbb dolgokhoz hasonlóan, csak éveken át tartó gyakorlással lehetsz
sikeres.
Ha úgy érzed, szabad az út előtted, nincs semmilyen akadály, akkor
könnyű lesz elkezdened. Ebben az esetben 12-18 hónapra lesz szükséged, hogy elsajátítsd a tőzsdei kereskedés tudását.
Egy golfütés sem túl nehéz addig, amíg a testmozgás koordinálását
nem egy tripla szaltóhoz hasonlítjuk. Ezért legtöbbször évekre van
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szükséged ahhoz, hogy a golfot magas szinten elsajátítsd, és azok közül, akik ezt megteszik, csak igen kevesen fognak vele pénzt is keresni.
Remélem, belátod: lehetnek a dolgok egyszerűek, ami azonban nem azt
jelenti, hogy azonnal elsajátíthatóak. Szorgalommal és gyakorlással azonban idővel mindenki képes ezeket az egyszerű dolgokat megtanulni.
A „Kereskedj pofonegyszerűen” címnek mélyebb jelentése is van. Az
„egyszerű” szó felcserélhető olyan szavakkal, mint a „tiszta”, vagy
„színtiszta”. Tehát, amikor a figyelmedet nem vonja el semmi más,
egyszerűen csak kereskedsz. Arra gondolok, hogy ha például felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mekkora a kilátásod a nyereségre, vagy a veszteségre, az már igencsak eltereli a figyelmedet. Az a
tény, hogy a kereskedést összekötjük az eredménnyel, a legtöbb esetben oda vezet, hogy az eredményre koncentrálunk. Az eredmény
azonban nem a játék6 része.
Próbáltál már fociban egy bizonyos eredményt játszani? A legtöbb
ilyen eset végzetes, mert a játékos vagy túl konzervatív, vagy túl agresszív lesz a játékban.
Mindig azok a sportolók érik el a legjobb eredményeket, akik egészében a játékra koncentrálnak, és nem a játék állására, ezért rugalmasan tudnak cselekedni.
Talán szokatlanul cseng a füledben a gondolat – eredmény, elvárás
nélkül kereskedni – én azonban egészen biztos vagyok abban, hogy
mire a könyv végére érsz, megérted miért annyira fontos ez ahhoz,
hogy sikeres legyél.
A „Kereskedj pofonegyszerűen” jelentése, hogy ne hagyd magad befolyásolni se nyereségben, se veszteségben. Szabadítsd meg magad a
félelmektől, az elvárásoktól és a reménykedéstől. Ebben a könyvben
megmutatom, hogyan érheted ezt el.
6
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Itt játék alatt az író a tőzsdei kereskedést érti, azonban nem szerencsejátékra gondol. Csupán úgy
tekint a tőzsdei kereskedés nem könnyű szakmájára, mint egy játékra.

Ígérhetem-e neked vajon, hogy sikeres
tőzsdei kereskedővé válsz, ha sikerül
ezeket az elveket a gyakorlatban
alkalmaznod? Vagy ez túl nagy ígéret lenne?
Annyi biztos, hogy a Szent Grált nem találtam meg. Ami nekem
segít, az Téged nem feltétlenül biztos, hogy segíteni fog. Azonban
elég nagy a valószínűsége annak, hogy a kereskedés során hasonló
problémákkal fogsz találkozni, mint amelyekkel én is találkoztam.
Szemináriumaimon is azt látom, hogy sok ember, aki már elkezdett kereskedni, hasonló nehézségekkel küzd.
Nekem sikerült ezeket a problémákat megoldanom, és a tapasztalataimat átadva, szívesen segítek Neked. Egyet biztosan kijelenthetek. Ahogyan szép sorjában legyőztem az akadályokat, úgy lettem egyre sikeresebb kereskedő. Meggyőződésem, hogy ez neked
is sikerülhet.
Kellemes olvasást!
Birger Schäfermeier
2014. ősz
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2
2. rész
Livetradingroom
újabb 7 napja
– magyar fordítás

A legkeményebb
iskola, amit valaha
elvégeztem annak
megtanulása volt,
hogy elviseljem a
veszteségeket.
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Nézzük akkor Birger újabb 7 kereskedési napját a DAX indexben20,
az S&P50021 amerikai indexben, a BUND, német államkötvénnyel, az
EURUSD devizapárral, a GBPUSD és JPYUSD devizapárokkal, a Dow
Jones22 indexben, illetve az olajban és az aranyban. Az újabb 7 nap kereskedés kommentárjait a DVD mellékleten találod. A teljes videó felvételeket
pedig a www.maganpenzigyuvideok.hu „Saját videóim” menüpontban.
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.
A videók felvételéhez itt is meg kell említenem a kezdők és újrakezdők
számára, hogy a Livetradingtoom 7 napjának 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 járnak. 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. 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 tőzsdei kereskedés során egy fontos dologra kell összpontosítani: hogy
az áltagos nyereséged mindig nagyobb legyen, mint az átlagos veszteséged.
Ezen cél elérésének kell vezetnie a kockázatkezelésedben, a statisztikakészítésbe,a pozíciómenedzselésben és önkontroll stratégiádban egyaránt.
Az előzőekben már láthattad, hogy milyen kis kockázatokkal dolgozik
Birger: 0,4%, 0,5% 0,6%. Ritkán vállal csak ennél nagyobb kockázatot,
míg a legtöbb tőzsdetanfolyamon a 2%-os szabályt tanítják. Te eddig hány
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20

A DAX index Németország 30 legnagyobb vállalatának tőzsdei árfolyamát mutatja.

21

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

22

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

százalék kockázatot vállaltál kereskedéseiden? 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 következő rész tehát Birger Schäfermeier piaci kommentárjait tartalmazza magyar nyelven. Miközben olvasod, párhuzamosan nézd a DVD
mellékleten található videót is. Meglátod, hogy ez milyen élvezetes módja
ez a tanulásnak!
Ha kezdő vagy, gyorsabban tanulod majd meg így a legfontosabb alapismeretek, a piacelemzés, kockázatkezelés és piacra lépés alapelveit, mert a
tőzsdei alapfogalmakat nem szárazon leírva kell elsajátítanod, hanem valódi kereskedések nézése közben. Ezzel még mélyebben megérted majd
a fontos és lényeges dolgokat, mert a „természetes környezetükben” kereskedés közben tanulhatod meg őket, és így azok be nem tartásának a
következményeket is azonnal fel tudod mérni. Ily módon egy mélyebb
tudást sajátítasz el elsőre.
Ha Te a haladók táborába tartozol, akkor a könyv és videó egyszerre
történő használatával fogod átlátni Birger kereskedési filozófiáját és felismerni esetleges hibáidat, vagy meglátni egy-egy olyan lehetőséget, amit te
még egyáltalán nem, vagy máshogyan alkalmazol. Ezáltal egy magasabb
szintre emelkedik majd tőzsdei pénzkereseti képességed és sikeresebb leszel a tőzsdén.

A piac volt a tanító mesterem. Nem ismert
semmilyen kifogást. Addig alázott, amíg meg
nem tanultam, hogy a veszteséget nem tudom
kikerülni, de megtanulhatok jobban elemezni,
óvatosabban kereskedni és másképpen
csinálni a dolgokat.
Nagyon jó tanulást kívánok ezen az úton!

Alkér Orsolya
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3
3. rész
teszt

„Sokkal könnyebb
a benned rejlő
tehetséget
felszabadítani, mint
újakat magadévá
tenni.”

Teszteld le a tudásod, és alapozd meg
ismereteidet!
A következő oldalon egy 16 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

142

