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Szerzői jogvédelem 

 
A dokumentum egésze és minden része a Szerző tulajdonát képezik. A dokumentum 
szabadon felhasználható és terjeszthető eredeti formájában, de csak mindenféle 
szerkesztés, módosítás nélkül, a forrás megjelölésével, akár ingyenes, akár fizetős anyag 
részeként. A dokumentumból való kimásolás, idézés (plagizálás), vagy bármilyen, az 
eredeti dokumentumtól eltérő formában történő felhasználás (akár elektronikus, akár 
nyomtatott, vagy egyéb) a Szerző előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerzői jogokat 
sértik, így jogi következményeket vonnak maguk után.  
 
Eddig a hivatalos jogvédelem. 
Sajnos néhány hivatalosan oktatott tananyagban rendre viszont látom a saját 
fejlesztéseimet, teszteléseimet, vagy azok eredményét, a saját tradejeimet (screenshot), 
példáimat, vagy akár az elemzéseim, magyarázataim szövegét – a forrás megjelölése 
nélkül, mintha az az övék lennének. Ezért kell ezt a szégyenletes szöveget ide beszúrnom 
amivel én csak egyszerűen arra kérlek, hogy tiszteld a munkámat azzal, hogy nem 
tulajdonítod el. A jogvédelem az egész világra kiterjed, mivel elektronikus termék 
védelméről van szó. Itt, Ausztráliában nagyon szigorúan veszik a Szerzői Jogvédelmet és 
ezt ki is fogom használni a jövőben, ha szükség lesz rá. 
 
Magyarul és érthetően: kérj és ne lopj. 
 
Nagyon köszönöm, 
Kalló Géza 
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A TITKOS FOREX FORMULA, AMIT MINDENKI KERES… 

 
 
Amióta csak elkezdtem érdeklődni a tőzsde iránt – az pedig nem ma volt – mindenki 
körülöttem valami megfoghatatlan kereskedési stratégiákról, kereskedési rendszerekről 
beszélt, mindenki éppen az aktuális Szent Grálját fejlesztette, kutatta, vagy éppen 
feltalálta. 
 
Azóta azok az emberek nagy része eltűnt a “süllyesztőben”, visszatértek a 
“hagyományos” munkájukhoz és ha a tőzsdéről kérdezem őket, akkor csak legyintenek, 
mondván, hogy éppen nem érnek arra rá, annál fontosabb dolguk van, nem érnek rá 
“játszani”. Hmmm, játszani???? Ez fájt.  
 
Azután néhány évvel ezelőtt hallottam egy “Titkos Forex Formula” létezéséről, aminek a 
birtokában képes vagy/leszel nyerni a Forex piacon, ami megadja a választ, az örök 
“igazságot” a sikeres kereskedéshez. 
 
Ma már természetesen tudom, hogy ez egy fordítói hiba, ami félreviszi az embereket: a 
formula szó szó szerinti fordításban (általában) képletet jelent és ezért mindenki, vagy 
legalábbis sokan egy matematikai képletet keresnek, ami megold mindent, aminek a 
végeredménye mindig pozitív és sok-sok $$$. Ez önmagában is viccesen hangzik, nem 
igaz? 
 
Azonban a Titkos Formula igenis létezik. Sokan, úgy mondanám, rengetegen ismerjük, 
de csak nagyon kevesen ISMERJÜK FEL és még kevesebben TUDJUK HASZNÁLNI. 
HA birtokában vagy a Titkos Forex Formulának, AKKOR képes vagy szimpla, egyszerű, 
teljesen ALAP Technikai Kereskedési Jelekből, mint például egy sima füles csésze ár-
alakzat, vagy például egy kulcsforduló gyertya formáció, BIZONYITOTTAN SIKERES 
KERESKEDÉSI RENDSZERT ALKOTNI.  
 
És még itt, az elején tisztázzuk: HA ELHINNÉD AMIT MONDOK, ha vakon megbíznál 
bennem, és fegyelmezetten VÉGREHAJTANÁD, amit mondok, akkor NEM LENNE 
SZÜKSÉG  TOVÁBBI MONDATOKRA, oldalakra, befejezhetném itt az írást. Nem 
lenne szükséged kurzusokra, iskolákra, tanfolyamokra, webináriumokra, 
szemináriumokra. Fél óra, ismétlem és hangsúlyozom, fél óra alatt elmondanám mit 
tegyél és hogyan és mit ne tegyél soha, hogy sikeresen kereskedj és kész. Fél óra múlva 
felállsz, és sikeresen kereskedsz ameddig csak akarsz. 
 
 
Sajnos, amit mondanék, az nem tetszene, mert mást várnál, várnád a szuper összetett és 
bonyolult, különleges képességeket és eszközöket igénylő, titkos képletet és nem 
elégednél meg az igazsággal, mert az túl egyszerű, hogy működjön. 
Márpedig, az az. Egyszerű és működik. Ez benne a csapda: ezért NEHÉZ FELISMERNI, 
ELHINNI, MEGBIZNI BENNE ÉS VÉGREHAJTANI.  
Tudod, mint a királyfi álruhában.  
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NAGY A KÜLÖNBSÉG AKÖZÖTT AMIT TUDSZ ÉS AMIT 
KÉPES VAGY ELÉRNI AZZAL, AMIT TUDSZ 
 
 
A tőzsdén ismert “szabály”, hogy kb. a 90% veszít és csupán 10% nyer. Ennek több oka 
is van, ebbe most nem mennék bele, de ez törvényszerű dolog. A Forexen (Foreign 
Exchange Market – magyarul Nemzetközi Deviza Piac) ez az arány még rosszabb. Nincs 
teljes körű statisztikám természetesen, nem is lehet, de az eddigi tapasztalataim alapján, 
megalapozottan azt mondanám, hogy 99% bukik és csupán 1% nyer. Ha mélyebben 
megkotornánk az okokat, az is kiderülne, hogy sajnos ez is törvényszerű, de elégedjünk 
meg itt ennyivel. Lehet vitatni, lehet elfogadni, de eddig még olyat, aki nyerő trader (nem 
egy traden, hanem folyamatosan, hosszútávon) nem láttam, hogy vitatta volna ezt az 
arányt, minden sikeres kereskedő egyetért ebben velem.  
 
 Én a kereskedésem első 4 évében ugyanolyan átlagos, “semmilyen” eredményt 
produkáltam, mint sokan mások: voltak vesztő tradjeim, amik nagyon fájtak és voltak 
persze nyerőim is, amikre elképesztően büszke voltam, de összességében nem csináltam 
semmit, nem kerestem pénzt, úgy értem PÉNZT a tőzsdén. 
 
Miután elkezdtem komolyabbra venni a “figurát”, céltudatosan és célirányosan képeztem 
magam, csak azután láttam, hogy mennyi mindent lehet és kell tudni a piacokról, az 
árakról, a befektetői- és tömegpszichológiáról, a gazdasági értékelésekről, a gazdasági 
mutatókról, adatokról, magáról a grafikonról, stb., hogy megalapozott döntést hozhassak, 
mielőtt veszek, vagy eladok valamit, bármit.  
 
Most, hogy visszaemlékszem, a tanulmányaim során többször is találkoztam a 
formulával, többen is említették, ki csak futólag vagy csak részben, ki egészében, de Ő 
maga sem tudta, hogy az az, ki pedig hangsúlyozva, nyomatékot adva neki. Akkor még 
én is átsiklottam felette, mint megannyian és én sem ISMERTEM FEL.  
 
Érdemes volt tehát annyi pénzt, időt, energiát fektetni a képzésemre? A válasz 
egyértelműen: igen. A bizalom kialakításának egyik legmegbízhatóbb és leggyorsabb  
módszere a SZEMÉLYES MEGTAPASZTALÁS és ezen az úton nekem kellett 
végigmennem. A tanulás, gyakorlás során jutottam el odáig, hogy elhiszem, amit látok, 
tapasztalok, ami történik velem, ami történik a piacon és meg tudom különböztetni az 
érzések által, hamisan generált kereskedési “utasításokat”, a tudatos, profitorientált, 
szabály alapú kereskedési rendszer jeleitől.  
 
Én ma már hivatalosan és nemzetközileg elismert, képzett “okleveles” részvénypiaci és 
Forex kereskedő vagyok (nem úgy értem, hogy nemzetközileg engem ismernek el, nem. 
A szakmai vizsgámat ismerik el nemzetközileg), képzett opció kereskedő vagyok papíron 
(van róla papírom, de igazából nem vagyok az, és nem is tartom magam annak; soha, 
egyetlen opciós kereskedést sem hajtottam végre élesben, valós pénzzel) és most 
készülök a diplomámra, felsőfokú pénzügyi tanácsadó szakon (itt, Ausztráliában 
természetesen).  
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Nagyon nagy KÜLÖNBSÉG van a között, amit TUDSZ és amit valójában csinálsz és 
ELÉRSZ azzal, amit tudsz. Más dolog tudni valamit és megint más végrehajtani jól. Más 
dolog elmondani valamit, tanítani valamit és más dolog alkalmazni azt a gyakorlatban.  
 
Szerinted a legnagyobb lexikai tudással rendelkezők keresik a legtöbb pénzt a világon? 
Nézz meg egy egyetem, bármelyik egyetem fizetési listáját, hogy az ott oktató tudósok, 
professzorok mennyit keresnek. Nem vitatható a tudásuk, de vajon hány van fent a 
Forbes 400-as listáján? Ne nevess… Akik a gyakorlatban is tudjak ALKALMAZNI a 
tudást, azok csinálják a PÉNZT, azok érnek el EREDMÉNYT. 
 
Egy buta példa a különbségre csak: ha minden nap csinálsz egy fekvőtámaszt egy hétig és 
hetente emeled egyetlen eggyel a mennyiséget, akkor 1 év múlva 52 fekvőtámaszt 
könnyedén meg tudsz csinálni és 2 év múlva több, mint 100 –at – amire az emberiség 
1%-a képes csupán. Pedig nem nagy dolog. Egyszerű a képlet? Egyetértesz vele? Meg 
tudnád csinálni? Napi 2 perc, nem? Mégsem megy sokaknak, azoknak sem, akik akarják, 
akik erősödni, fogyni akarnak, vagy csak jobb, sportosabb megjelenést. Hmmm, 
elgondolkodtató, nem? 
Sőt, tovább megyek szintén ezen a példán. Ezrek, milliók, ez a napi 2 perces egyszerű és 
tökéletesen ingyenes módszer HELYETT drága edzőterem bérletet fizetnek elő, új 
edzőcipőt, edzőruhát, magazinokat, kesztyűt meg mittudomén mit vesznek, órákat 
töltenek naponta, hetente az edzőteremben és mégis: legtöbbjük SOHA nem jut el odáig, 
hogy képes legyen egyben teljesíteni 100 fekvőtámaszt (vagy azzal egyenértékű 
teljesítményt). Sok mindent megtesznek, látványos áldozatokat hoznak, de a LÉNYEGET 
KIHAGYJÁK: NEM HAJTJÁK VÉGRE AZ ELENGEDHETETLENÜL FONTOS, 
ALAP DOLGOKAT, AMIK EREDMÉNYT HOZNÁNAK. Ehh, látom csóválod a 
fejed, de tudtam én: az igazság legtöbbször nem tetszik, mert túl egyszerű.  
 
A „képzett” és ugyanakkor veszteséges  kereskedők nagy része több tanfolyamot, 
szemináriumot, webinárumot, továbbképzést is elvégzett, rengeteg ingyenesen letöltött, 
vagy illegálisan másolt és továbbadott tananyag birtokában van. Legtöbbjüknek 
gigabájtnyi adat, ebookok, tananyagok, videók és dokumentumok vannak a 
számítógépén, aminek az EGY TIZEDÉT SEM OLVASTA EL soha. Drága, dupla, tripla 
monitoros, több processzoros számítógépeket vesznek, nagy teljesítményű laptopot 
pluszban, ilyen-olyan adat és kereskedési jel előfizetésre költik a meg nem keresett 
pénzüket. Több szervezetnek is tagjuk, előadásokra járnak rendszeresen, magazinokra, 
hírlevelekre fizetnek elő (ez még önmagában nem baj). Ezek mind, mind 
PÓTCSELEKVÉSEK, amivel maguknak és a környezetüknek akarják igazolni azt, hogy 
Ők felkészültek, Ők mindent megtettek a siker érdekében. Mindent, CSAK A 
LÉNYEGET NEM: NEM HAJTJÁK VÉGRE AZ ELENGEDHETETLENÜL FONTOS, 
ALAP DOLGOKAT, AMIK EREDMÉNYT HOZNÁNAK. És ezen okok miatt a 
legtöbbjük SOHA NEM JUT EL ODÁIG, HOGY RENDSZERESEN MEGKERESSEN 
AKÁR NAPI 5 PIP NYERESÉGET. 
 
Egy mondás szerint a legtöbben meg vagyunk győződve arról, hogy hegyeket lennénk 
képesek megmozgatni, ha valaki végre eltakarítana előlünk a dombokat. Hmmm. 
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EGY MONDAT, AMI SOK MINDENT MEGVÁLTOZTATOTT 
BENNEM 
 
 
Van egy zseniális programozó barátom –remélem Ő is így gondolja, már ami a 
barátságunkat illeti. Szóval van egy ritka szerencsés helyzetben lévő barátom: zseniális 
programozó és jó technikai kereskedő – egy személyben. Én is szerencsésnek 
mondhatom miatta magamat: nagyon sokat segített és segít nekem a fejlődésben, a 
fejlesztésben, a matematikai akadályokat Ő segít nekem kiegyenesíteni, megoldani, vagy 
csak egyszerűen elmagyarázza, ha valami mizériába ütközök. 
 
Emlékszem, nem is olyan rég (nem, ez nem a Soltész Rezső nóta), megkerestem egy 
stratégiával, illetve annak a hatékonyságának a növelésével. Jó volt maga a stratégia, jól 
működött, stabilan, minden piaci körülmények között, csak szerettem volna a 
hatékonyságát fokozni. Írtam neki egy emailt, hagytam neki időt gondolkodni, dolgozni a 
témán, majd néhány nap múlva felhívtam. Mikor a tárgyra tértem, vett egy nagy levegőt, 
megköszörülte a torkát és azt mondta: nézd, GZA, vannak dolgok, amit meg kell érteni és 
EL KELL FOGADNI. Ez az egyetlen útja, hogy ezt a stratégiát hatékonyabbá tedd. 
Elkezdtem jönni a gondolataimmal, ellenérveimmel, szabályaimmal, kifogásaimmal, de 
Ő egy nagyot sóhajtott és közbevágott: MONDTAM: VANNAK DOLGOK, AMIT MEG 
KELL ÉRTENI ÉS EL KELL FOGADNI. ENNYI. 
 
Talán ez volt a legfontosabb, amit valaha is tanultam tőle a több, mint 15 éves 
ismerettségünk alatt. MEG KELL ÉRTENI ÉS EL KELL FOGADNI. ENNYI.  
 
Nagyon hálás vagyok neki mindenért, rengeteget segített nekem az évek alatt, együtt 
“haladtunk, fejlődtünk” az úton, rengeteget tesztelt, programozott nekem, megosztotta 
velem a tapasztalatait, a kutatásai, számolásai eredményeit. Sok bukótól védett meg, sok 
nyerőhöz hozzásegített, matematikából “korrepetált” türelmesen, próbált felhúzni az Ő 
szintjére, miközben tudta jól, hogy lehetetlen. Úgyértem nagyon jó vagyok matekból, 
most már lényegesen és magasan az átlag felett, de mégis: Ő programozó matematikus 20 
éve és zseni. Túl nagy a különbség.   
Kapcsolatunkra jellemző, hogy egyszer, mikor már vagy egy órája érveltünk és 
ellenérveltünk (tőzsdéről), le akarta zárni a vitat: “Jó, GZA, Te ezt nem érted, ez tisztán 
matematika.” Mire én: “Hej, hej, hej, álljunk meg egy szóra, itt én vagyok a második 
legjobb matematikus” (mindössze ketten beszélgettünk). “Igen, GZA, valóban, de akkor 
is túl messze vagy tőlem.”  
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KI A FELELŐS A VESZTESÉGEKÉRT? 
 
 
A tőzsdei kereskedés és a Forex kereskedés nagyban hasonló de lényeges pontokban 
különböző. A léptékekkel magasabb likviditás és relatív volatilitás (tőkeáttétes 
kereskedés) okozta különbség megváltoztatja a piaci körülményeket, ami nagy eltérést 
okoz a kereskedésben. Ez lehet pozitív, úgy értem emiatt például több pénzt lehet 
fajlagosan keresni, adott idő alatt (ugyanakkora induló tőkére vetítve) lényegesen kisebb 
költségekkel (brókerdíj, spread), de lehet negatív is: gyorsabban és MAGASABB 
VALÓSZÍNŰSÉGGEL lehet pénzt VESZITENI. Természetesen ennek mind ideje, 
mérete és gyakorisága korlátozható csupán emberi józan ésszel; de mégsem. 
 
Úgy értem csak azért, mert a mai autók képesek 200km/óra sebesség túllépésére nem kell 
feltétlenül száguldozni és ezzel a kockázatot és a veszélyt fokozni: lehet korlátozni a 
sebességet csupán emberi józan ésszel. És mégsem. Hány és hány balesetről hallani 
naponta, hetente, ahol a baleset bekövetkeztének fő okozója a gyorshajtás? Mennyire 
egyszerű lenne NEM gyorshajtani? Sajnos ugyanilyen egyszerű gyorshajtani. 
 
Mennyire egyszerű lenne nem vállalni magas befektetői kockázatot (például a tőkeáttét 
csökkentésével – bár ez annak aki ért hozzá, aki átlátja matematikailag, ez tisztán átlátszó 
trükk, egy csali)? Mennyire egyszerű lenne kontrollálni a veszteséges tradeket mind 
számban (ha lehet) mind pedig méretben? Azt pedig nagyon egyszerűen lehet és kell is. 
És mégsem. 
 
Még soha, egyetlen egyszer sem láttam tradert, aki 100 trade alatt szépen, lassan 
elveszítette 1-2 év alatt a tőkéjét és azt mondta, “Ok, nekem ez nem megy, próbáltam 
türelmesen, itt a vége a számlámnak, elbuktam mindent 100 traden, egy-egy százalékot 
kockáztatva.” (tisztán matematikailag ez sem helytálló, de ezen az apróságon most ne 
akadjunk fel). Olyat viszont láttam tömegével, aki hebegett-habogott, majd kiderült, hogy 
néhány hét (néhány nap) alatt, néhány traden elveszítette mindenét, NEM ADVA AZ 
ESÉLYÉT A SZEMÉLYES MEGTAPASZTALÁSNAK, a bizalom kialakulásának – 
még jóval azelőtt elveszítette mindenét.  
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Tegyük fel, van egy viszonylag jól működő stratégiád, ami hoz nyerőket is, és bukókat is. 
A számlaméret ide-oda mozog, valami ilyesmi képet fest. Bukók is és nyerők is, kb. 
egyenlő arányban. Úgy mondanám kb. egyenlegben vagy.  
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Hogyan lehet ebből a stratégiából a legegyszerűbben bizonyítottan pozitív számla 
eredményt kovácsolni? 
Egyszerű: vágd el a bukókat kicsiben. Ugyanannyi nyerő, ugyanannyi bukó, csak a 
veszteség méretet elhatároltuk. 
 

 
 
Egyszerű megoldás és hatásos, nem? Miért nem így csinálod Te is? 
 

MINDENKIBŐL VÁLHAT SIKERES KERESKEDŐ 
 
Előbb-utóbb MINDENKI eljutna a sikerhez, ezt garantálom. Ki-ki a képességei és a 
befektetett idő/energia szerint: van és lesz, akinek ez 200 veszteséges trade, van, akinek 
ez 2000 veszteséges trade. És tapasztalat. Ha megéri. És ha megéri a számlája. 
A legtöbben túlvállaljak a kockázatot és egyszerűen a számlájuk, anyagi helyzetük nem 
tart ki annyi ideig, hogy megszerezhessek a megfelelő tapasztalatot, nem tudják 
finanszírozni a kereskedést és/vagy a mindennapi kiadásokat. Másoknak a kitartásuk nem 
olyan nagy: hamarabb feladják, mint, hogy sikerhez juthatnának.  
 
ELŐBB-UTÓBB MINDENKI ODAÉRNE. Van akinek ez 200 hiba, van akinek 2000, 
vagy 5000, de előbb-utóbb mindenkiből válhat sikeres kereskedő. A probléma az, hogy 
senkire sincs kiírva előre, hogy neki mennyi a mennyi. Nem tudhatod, hogy Neked 200, 
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vagy 2000 veszteségből gyűjtött TAPASZTALATRA van/lesz szükséged. Én sem tudom 
megmondani. Ha ismernélek, ha beszélgetnénk, ha látnám a kereskedéseidet, akkor 
közelítőleg meg tudnám mondani, hogy hol állsz vagy haladsz az úton, talán tudnék 
rajtad gyorsítani, de pontos számot valószínűleg akkor sem tudnék mondani.  
EMIATT ÉRZED NEHÉZNEK?  
Mert nem látod, nem tudod az út véget?  
KÖNNYEBB LENNE, HA MEG TUDNÁNK MONDANI?  
Könnyebb lenne, ha meg tudnánk mondani, hogy Neked a képességeid és a vele töltött 
időd alapján például 1836 veszteséges/hibás döntésre van szükséged, hogy 
megszerezhesd a megfelelő tapasztalatot, a tudást, ami képessé tesz a nyereséges 
kereskedésre?  
MIT TENNÉL AKKOR?  
Nekiállnál kereskedni, amennyit csak tudsz, szorgalmasan elemeznél és kereskednél 
minél többet, hogy elérjél az 1836-ik hibához is, hogy azt is megtudd, ugye? NEM 
FÉLNÉL a hibáktól és a veszteségektől, hiszen tudnád, hogy ez vezet el Téged a sikeres 
kereskedéshez, ez az ÚTJA A SZÜKSÉGES TAPASZTALATSZERZÉSNEK, igaz? 
Persze, arra figyelned kellene, hogy a számlád “kibírja” az 1836 veszteséges tradet, tehát 
szigorú Money Managementtel (pozíció méretezés, Stop Loss) kellene dolgoznod 
mindvégig, ez érthető, igaz? 
 
Nos, akkor miért nem csinálod így? MIRE VÁRSZ? Ez az útja, Te is belátod, az egyetlen 
dolog, ami különbözik, hogy nem tudjuk, hogy valóban 1836 hiba kell-e. Ok, ezt nem 
tudjuk pontosan, de ez NEM VÁLTOZTAT SEMMIT AZ ODAVEZETŐ ÚTON. 
CSINÁLD ÉS ÍGY ODAÉRSZ. Előbb, vagy utóbb. 
 
 

A SIKERES KERESKEDÉS MATEMATIKAI ALAPJAI 
 
A sikeres kereskedésnek sajnos vannak matematikai alapjai és ezekkel tisztában kell 
lenni.  
Nagyon csúnya átvágás az, amikor úgy hirdetik a kereskedést, úgy “csábítják” az 
embereket befektetésre, hogy “Egyszerű, otthonról végezhető, Internetes munka, 
egyszerű, mint kattintani az egérrel”. Igen, fizikailag valóban ennyi, csakhogy a 
felelősségteljes tőzsdei kereskedés NEM fizikai munka. 
Annak ellenére, hogy mint azt feljebb már említettem, elméletileg és előbb-utóbb 
mindenki képes eljutni a sikerig, én azt állítom, hogy a kereskedéssel próbálkozók 
legalább felét meg lehetne védeni saját maguktól és a veszteségeiktől, egy sima, 1 órás, 
őszinte tényfeltáró, bemutató beszélgetéssel.  
Kinek az érdeke lenne ez? Az oktatóé nem, Őt nem érdekli, hogy mi lesz a tanítvánnyal, 
neki fizesse ki a tandíjat, nem baj, ha már az oktatás során latja, hogy ez a tudás nem 
elég, csinál majd neki egy másik tanfolyamot is, ahol “felzárkóztatja”, vagy külön képezi 
a hiányosságaiban célirányosan, majd azt is kifizeti neki, az oktatónak, Őt csak ez 
érdekli. A brókere? Neki sem, hiszen az mindegy, hogy nyer-e, vagy veszít-e az ügyfél, 
jutalékot (brókerdíjat) így is, úgy is fizetnie kell százalékban. És miként lehet növelni a 
százalékos jutalék mértékét, ha a százalék fix? VEGYÜK RÁ, HOGY MINÉL TÖBBET 
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KERESKEDJEN (gyakrabban) ÉS MINÉL TÖBB PÉNZZEL (csináljunk neki ingyenes 
kereskedői tanfolyamot és adjunk neki jó nagy tőkeáttétet). Ezt csinálják, nem?  JÓ 
REGGELT! ÉBRESZTÖ! 
 
 
A matematikai alapok egyszerű, könnyen belátható összefüggések, azonban nem 
“szokás” őket az ember szájába rágni. Egyrészről az ember pénzügye a magánügye mind 
erkölcsileg, mind pedig jogilag. Egyesek szerint ez még jobban magánügy, mint a szex. 
 Másrészről pedig, mint már feljebb láthattuk a széleskörű, őszinte tájékoztatás sajnos 
senkinek nem az érdeke. Harmadszor pedig sajnos a legtöbb ember AZT HISZI, hogy Ő 
aztán mindenhez ért, természetesen a pénzhez is, neki senki ne mondja meg, hogy mit, 
miért és hogyan. Ezen okok miatt még a “képzett” kereskedők nagy része is, szerintem 
több, mint 80%-uk alapvető hibákat követnek el, csupán azért mert nincsenek tisztában a 
hosszútávú összefüggésekkel.  
A dolog paradoxona az, hogy éppen a sikeres, a sikerhez „szokott” embereket sújtja 
legjobban ez a dolog. Maga a tény, hogy az élet valamely, bármely területén sikert értél 
el, NEM GARANTÁLJA a tőzsdei (Forex) kereskedési sikereket, mivel valószínűleg 
teljesen más képességek szükségesek hozzá. Az, hogy jól kosárlabdázol, önmagában még 
nem garantálja, hogy kiválóan futbalozol is. Sport, sport, labda, labda, de mégis más. 
Viszont ezeknek, az élet más területén sikeres embereknek van egyfajta „belső” 
elvárásuk, „kényszerük” a teljesítésre és emiatt gyakran nem tudják kezelni a veszteséges 
tradeket, kudarcként élik meg azt és azok stresszelik őket a kereskedés folyamán. Ennek 
a „problémának” a kiküszöbölésére is létezik jól követhető rendszer, de ebbe most ne 
menjünk bele mélyebben. 
  
Volt egy pillanat az életemben, amikor úgy éreztem, hogy a további fejlődésemhez 
szükségem lenne mélyebb valószínűség számítási tudásra. Körbekérdeztem az 
ismerőseimet, ki tudna segíteni, mert nem vagyok specialista. Mivel senki nem volt a 
környezetemben, rákerestem az Interneten és egy órán belül letöltöttem 2 (angol nyelvű, 
de ez most mindegy) egyetemi anyagot. Egy hét alatt megtanultam a másfél hónapos 
egyetemi modult. Kellett. (Emellett még a halmaz-elméletekkel és a matematikai 
sorozatokkal is érdemes tisztában lenni, valamint a nagy számok törvényével-ami szintén 
a valószínűség számításhoz tartozik). 
 

NINCSENEK LUSTA EMBEREK CSAK 
MOTIVÁLATLANOK 
 
A sikeres embert (kereskedőt) a sikertelentől nem a képességei és a lehetőségei 
különböztetik meg. Az egyetlen dolog, amiben különböznek az a sikerre való vágyás 
mértéke. 
Egy híres motivátor szerint nincsenek lusta emberek csak motiválatlanok.  
 
Ha elég magas célt tűzöl ki magad elé, amire igazán vágysz, ami után sóvárogsz nap, 
mint nap és azt mindig szem előtt tudod tartani, akkor nem fog nehezedre esni extra 
erőfeszítéseket tenni a sikered érdekében. Mielőtt nyitsz egy pozíciót, gondold át egy 
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pillanatra mi is a célod, és vajon ez a pozíció nagy valószínűséggel közelebb visz-e a 
célod eléréséhez, vagy sem. 
És ugyanezen a gondolatmeneten továbbhaladva, ha egy veszteséges pozícióban ülsz, 
tedd fel a kérdést: mi a célom? Nyilvánvalóan, hogy pénzt keressek. EZZEL A 
POZÍCIÓVAL MÉG MINDIG PÉNZT KERESEK? Ja, nem. Bukóban van és az 
egyre növekszik. Ez közelebb visz a célomhoz? Nem. Zárd ki. Ami nem visz közelebb, 
az eltávolít tőle, vagy hátráltatja az elérését, késlelteti azt. A tőzsdén (mint legtöbbször 
bárhol az életben), ami nem hoz pénzt, az visz. Brókerdíjat, spreadet, jutalékot, 
számítógép-használatot, áramfogyasztást és nem utolsó sorban a munkaidődet.   
Vagy az ingyen van? Te ingyen dolgozol? Tudasd velem, ha így lenne, mert akkor 
felveszlek dolgozni… 
 
És egy picit időzzünk el ezzel a gondolattal. Ha egy Befektető Intézet, egy Bank, vagy 
egy Befektetési Alap ajánlana Neked komoly együttműködést, hogy dolgozzál velük, 
hogy állnál a kereskedéshez? Meggondolatlanul, türelmetlenül, hirtelen ötletektől 
vezérelve beleugranál tradekbe, vagy körültekintően elemeznél? Komolyabban vennéd a 
munkádat? Begyűjtenél MINDEN ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓT, ami csak elérhető a jó 
döntés meghozatalához? Szigorú Money Managementtel dolgoznál, mindent előre 
MEGTERVEZVE? Ott ülnél időben a chart előtt, pontosan érkeznél a munkakezdésre 
minden nap? Betartanád a SZABÁLYOKAT? A bukókat elengednéd és reménykednél, 
vagy pedig határozottan kezelnéd a vesztő tradeket, megelőzve a nagy számla 
veszteségeket? Mindent megtennél, hogy jól végezd a munkádat? Mindent megtennél, 
hogy büszke lehessél az eredményedre? Komolyan vennéd a munkádat, mint egy NAGY 
LEHETŐSÉGET? 
AKKOR MOST MIÉRT NEM CSINÁLOD ÍGY? MIRE VÁRSZ? CSINÁLD ÍGY 
MOSTANTÓL! VEDD KOMOLYAN A KERESKEDÉST, MINT EGY NAGY 
LEHETŐSÉGET!  
 
És még egy kis kitérő egy pillanatra a motivációhoz. Mielőtt éles kereskedésbe vág az 
ember nyilván demo (gyakorló) számlán kezd, hogy elsajátítsa a kereskedés gyakorlati 
kivitelezését. A demo számlás kereskedés NEM TANULÁSRA VALÓ, és legfőképpen 
nem hosszú hónapokig, vagy évekig, mert hibás (elsősorban pszichológiai) folyamatokat 
alakít ki a gyakorlás során. A DEMO SZÁMLÁS KERESKEDÉS A KERESKEDÉSI 
FELÜLET MEGISMERÉSÉRE ÉS ANNAK MAGABIZTOS KEZELÉSÉNEK 
ELSAJÁTITÁSÁRA SZOLGÁL. Ezek után lehet kezdeni a kereskedést valós pénzzel, 
nyilvánvalóan alacsony (relatív) tőkével (mindenkinek mást és mást jelent az alacsony 
tőke, saját anyagi lehetőségekhez képest, ezért ennek meghatározása csak egyénileg 
történhet). A reálisan kitűzött kereskedési eredmény elérésekor a tőke emelésnek 
szükségszerűen BE KELL KÖVETKEZNIE. Nagyon rossz hozzáállás és sajnos 
CSAPDA az az elmélet, miszerint kezdjük kis tőkével, mert úgy kell azt (ez idáig igaz), 
majd utána, ha jön az eredmény, akkor úgyis termelődik a pénz a számlán, nem kell 
betenni többet. ELMÉLETILEG lehetne így is, de a gyakorlatban ez NEM MŰKÖDIK. 
Nem működik, mert a motiváció nem alakul ki megfelelően. Ha továbbra is 1000 EUR 
számlával kereskedsz sikeresen, akár 20% tiszta nyereséget elérve (nagyon jó eredmény, 
nem?), hűű, de jóóó, kerestem 20%-ot. Mennyit is? Jaaa, 200 EUR. Mondjuk 56 000 Ft-
ot. Egész hónapban ott ültél a chart előtt, boldog vagy, hogy milyen zseniálisan 
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kereskedsz (valóban) és a nyereségből még a rezsidet sem tudod kifizetni. Nem tudod 
feladni a főállásodat sem (pedig megérdemelnéd a kereskedési eredményed alapján), mert 
56 000 Ft-ból nem lehet eltartani a családot (mindegy mekkora összeget írok, csak a 
példa kedvéért). A célárad egy-egy kereskedésen 10-15 EUR, nem leszel elégedett vele. 
Mit csináljál 10 EUR-al, az semmire sem elég. És jön a kapzsiság, a túlzott 
kockázatvállalás, a Stop Loss figyelmen kívül hagyása (ugyan már, 10 EUR veszteség 
nem nagy dolog, nem igaz? Kit érdekel?) és vége a fegyelmezett SZABÁLY ALAPÚ 
KERESKEDÉSI RENDSZER VÉGREHAJTÁSÁNAK. És tudod: ha nem hajtod végre, 
akkor abból hosszútávon bukás lesz. 
Ha viszont az INDOKOLT tőkeemelés IDŐBEN megvalósul, akkor ezek a hibák 
elmaradnak: komolyan veszed a Stop Loss-t és a célárat is, mert az bizony PÉNZ. És 
motivált leszel a további szorgalmas munkában, mert LÁTOD AZ EREDMÉNYÉT 
PÉNZBEN, nem aprópénz lesz, hanem komoly tőke (holott százalékosan ugyannyit 
keresel továbbra is, csak a valós, forintban mért értéke magasabb), amit kellő 
elismerésnek, jutalomnak fogsz érezni a munkádért cserébe.  
 
EZZEL NEM AZT AKAROM MONDANI, HOGY AKÁRHOGY ÁLLSZ, EMELJ 
TŐKÉT, NEM.  
AZT AKAROM MONDANI, HOGY A SIKERES KERESKEDÉS SORÁN 
SZŰKSÉGSZERŰEN EL KELL JÖJJÖN A PILLANATA A KEZDŐ TŐKE 
EMELÉSÉNEK, egyébként nem alakul ki megfelelő motiváció, senki sem szeret JÓL 
dolgozni aprópénzért, mindenki szeretné látni a munkájának eredményét - lehetőleg sok-
sok pénzben.  
Az egész folyamat egyszerűen TERVEZÉS kérdése. Mielőtt elkezdenél kereskedni el 
kell tudni dönteni, hogy van-e valós lehetőséged pénzzel kereskedni, megengedheted-e 
Magadnak és ha igen, mekkora tőkével. Onnan már csak ki kell számolni a reálisan 
elvárható eredmény méretét és azt EL KELL TUDNI FOGADNI.  
 

FEGYELEM, ÖNFEGYELEM 
 
Az emberek nagy részének gondja van a fegyelemmel, az önfegyelemmel. Szabadságra 
vágynak, de nem tudnak mit kezdeni vele. Önmaguk urai akarnak lenni, de nem tudnak, 
mert az nem is olyan könnyű. Elhatározzák, hogy ezt vagy azt csinálnak, így vagy úgy, 
de mikor oda kerül a sor, akkor sorra nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy azt előre 
eltervezték. Tudja, hogy mit kellene tennie, de nem úgy cselekszik. Nem rajzolja fel a 
trend vonalakat, nem rakja fel az aktuális Pivot szinteket, figyelmen kívűl hagyja a 
kereskedési jeleket, nem várja meg a kitörést, vagy a gyertya zárást stb. Utólag már tudja 
Ő is és talán bánja is, de a lényeg a lényeg: áthágja a SAJÁT SZABÁLYAIT, 
egyszerűen, mert nem elég fegyelmezett és céltudatos ahhoz, hogy végrehajtsa őket. 
 
Ugyanakkor, ha elmegy valahová dolgozni, sokkal rosszabb, nehezebb körülmények 
közé, ott betartja a szabályokat. Időben érkezik, soha nem késik, nem hagyja el a 
munkahelyet hamarabb. Mikor beér, felkészül a munkára, átnézi az az napi teendőket, 
meghallgatja a Főnök kéréseit (utasításait) és aszerint jár el. Sokszor nem ért a 
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döntésekkel egyet, de végrehajtja, mert azért fizetik, azért kapja a fizetését. Igyekszik a 
tőle telhető legjobbat nyújtani, mert nem akar csalódást okozni a Főnöknek.  
 
Hejj, hejj, hejj, álljunk már meg egy szóra! Ki a legnagyobb Főnök az életemben? ÉN! 
Kinek a szava, a jóléte, az érdeke a legfontosabb számomra? Az ENYÉM! Kinek nem 
akarok csalódást okozni SOHA, KINEK AZ ELVÁRÁSAINAK AKAROK 
MEGFELELNI LEGJOBBAN? AZ ENYÉMNEK! Ki a legjobb barátom, ki a legjobb 
társam, ki keresi mindig az én érdekemet? ÉN!  
Uhhh, ez sok, itt valami nem stimmel. Üljünk már le, beszéljük ezt át. 
Ha Neked is TE, a TE JÓLÉTED, A TE ÉRDEKED, (családod) a legfontosabb, ha a Te 
életedben is TE VAGY A LEGJOBB FEJ, AZ IRÁNYÍTÓ,  akkor kinek a szava, kinek a 
kérése, kinek az utasítása a legfontosabb? A TIÉD! Akkor azt miért nem hajtod végre 
(szigorú, Magad alkotta szabályok szerinti kereskedés) a  saját utasításaidat, 
szabályaidat? Miért egyszerűbb, könnyebb egy idegen (Főnök) szabályait végrehajtani? 
Csak mert kiabál? Ugyan már, ne legyél már gyerek. 
 
Nekem sokkal jobb a saját, jól felfogott érdekemben hozott SAJÁT SZABÁLYOKAT 
betartanom, mert ha követem és betartom őket, akkor nem kell egy idegen szabályainak 
megfelelni. Mindannyian szabályok szerint élünk. Sokkal jobb, könnyebb és 
célravezetőbb a SAJÁT SZABÁLYOK SZERINT ÉLNI, DOLGOZNI, KERESKEDNI, 
mert azok ÉRTEM, AZ ÉN CÉLJAIMÉRT VANNAK, nem pedig másokért és mások 
céljaiért.  
Határozottság, önfegyelem, céltudatosság, motiváltság. Fontosak nagyon. 
Ok, menjünk tovább. 
 
 

MAGAD ELLEN JÁTSZOL TE IS? 
 
Ha becsukom a szememet, nem is kapcsolom be a számítógépet és úgy döntök, hogy 
veszek, vagy éppen eladok valamit, akkor (Risk Reward 1:1 esetén) 50-50% esélyem van 
a nyerésre. Ha egy évig ezt csinálom, 500 „vak” kereskedést végrehajtva, 500 x brókerdíj  
mínuszban leszek kb., mert a brókerdíjat fizetnem kell mindenféleképpen, akár nyerek, 
akár vesztek, azok pedig kb. egyenlőek lesznek (50-50% - lásd. Valószínűség számítás és 
Nagy számok törvénye).  
Ok, tehát, vakon egy kis mínuszban leszek. Hogy lehet akkor, hogy „képzett kereskedők” 
egész számlákat buknak el hetek, napok alatt? Százezreket, milliókat veszítenek el rövid 
idő alatt? Hogyan lehet, hogy még az elméleti 50-50% -ot sem tudják tartani, pedig Nekik 
(ebben az esetben) több információ áll rendelkezésre, mint a „vakon” tradelőnek? 
 
Pedig meg lehet csinálni, ugye? Összeszedtél 8 súlyos bukót (példának kedvéért), amivel 
veszítettél mondjuk 45% -ot (mondom, csak példa: játszunk el a gondolattal)? Csak rajtad 
múlott. A Te döntésed volt. Mi lett VOLNA, HA éppen ellentétesen döntesz, ha éppen az 
ELLENKEZŐJÉT CSINÁLOD? Akkor most 8 súlyos nyerőd lenne, +45% nyerővel. 
Előfordult már 8 súlyos nyerőd sorozatban? Kerestél már vele +45%-ot zsinórban? Nem? 
Hmmmm. Érdekes. 
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Meg kellene vizsgálni a döntéseket. Mikor, miért és mi alapján hoztad azokat a 
döntéseket. Valahol, valamiért tévúton vagy a döntéshozatalban. Hol tévedtél? Mi vitt 
félre? Mi adott HAMIS információt? Mit ÉRTÉKELTÉL tévesen? Melyik ponton lehet 
legelőször észlelni a hibát (hogy elkerüld a súlyos veszteséget)? Hogyan lehet 
HELYESEN ÉRTELMEZNI?  
 
Félreértés ne essék, a piac, főképpen a Forex piac eléggé spekulatív ahhoz, hogy téves 
jelzéseket alkosson, akár szándékosan, akár a véletlenek összejátszása alapján. 
Technikailag alakulnak ki téves jelek, amiket ugyanúgy kell kereskedni, mint a valósakat, 
hiszen semmi sem utal arra, hogy tévesek lesznek. Ha mégis utalna rá valami, akkor azt 
már lehetne mérni, szűrni valamivel (megkülönböztetni) és akkor már nem lennének 
igazán téves jelzések. Szóval, ezek lesznek a veszteséges tradek. Mondjuk 20-30% (függ 
nagyban a jel minőségétől és kialakulásának körülményeitől, de ebbe ne menjünk most 
bele). 
 
Egy kereskedési SOROZATBAN MAGAS VALÓSZÍNŰSÉGGEL lesznek veszteséges 
tradek is, de azoknak a számat korlátozni kell tudni (stratégia szűrés) és azok mértékét 
MEG KELL HATÁROZNI, be kell határolni (Stop Loss). 
 
 

A MATEMATIKA IS ELLENED SZÓL… 
 
Ha egy stratégiának (példa kedvéért) a megbizhatósága 70%-os (70%-a a tradeknek 
nyereséges, 30%-a veszteséges, Risk Reward=1:1, az egyszerűség kedvéért), szóval, ha 
egy stratégiának a megbízhatósága 70%, akkor a következő tradenek mekkora a 
valószínűsége, hogy nyerő lesz?  
Nem tudod? Mit mondtál? 70%?  
Nem, sajnos nem. 50% ! VAGY NYERŐ, VAGY BUKÓ, 50-50%!. Ha egyetlen egy 
tradet nézel, az éppen soron következőt, akkor az bizony: fele-fele esély. Nem tudjuk, 
vagy nyerő, vagy bukó. Ennyi. Mindameddig, ameddig reális esélye van, lehet 
veszteséges tradenek is (30% mindenféleképpen reálisnak mondható sajnos), addig, ha 
csak egy tradet, az éppen soron következőt nézed, annak az esélye 2 választási lehetőség 
esetén (bukó-nyerő) 50-50%. Ez matematikai tény.  
Ez a probléma azzal, ha csak leülsz és kereskedsz néhányat, mert kedved van, vagy éppen 
időd. Azután 2 nap múlva másik jelet látsz, akkor azt kereskeded egyszer-egyszer és 
csodálkozol: az sem jobb, mint 50-50. Eldobod és harmadik nap már egy új jelet keresel, 
mert valaki azt mondta, hogy az a tuti. Érdekes, Nálad az sem működik, néha jó, néha 
nem, 50-50% nagyjából.  
 
Ahhoz, hogy a stratégia, kereskedési jel, kereskedési rendszer előre meghatározott 
(tesztelt és bizonyított) megbízhatóságát hozza, hogy azt elérje és teljesítse 
KERESKEDÉSI SOROZATOKBAN KELL DOLGOZNI, GONDOLKOZNI, 
KERESKEDNI ÉS ÉRTÉKELNI, nem elég egyszer-egyszer „belenyúlni” a chartba. Az 
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eredmény eléréséhez rendszeres kereskedésre van szükség, minden jelet meg kell kötni, 
nem szabad kihagyni egyet sem, amit a szabályok előírnak.  
 
Egy jól, szabályokkal behatárolt kereskedési rendszerben az elemzés a háttérbe szorul. A 
jel felismerésekor nincs szükség további elemzésre, csupán azt kell tudni egyértelműen 
eldönteni, hogy a felismert jel AZONOS-E A STRATÉGIA JELADÁSÁVAL. Ha AZ 
AZ, AKKOR KÖTNI KELL, mert a (tesztelt és bizonyított) stratégia AZT ÍRJA ELŐ. 
 
Tudod, mint az autóban, mikor el akarsz érni valahova: ha átmész a piros lámpán 
(pozíciót nyitsz annak ellenére, hogy nincs megbízható jeled), néhányszor lehet 
szerencséd, de hosszú távon tuti, hogy katasztrófa lesz a vége, súlyos törést fogsz 
szenvedni (a számlád, a karriered). Ha viszont nem indulsz el a zöld lámpán (nem 
kereskeded a jeleket, kihagyod őket), akkor soha nem érsz oda a célodhoz, vagy 
lényegesen késleltet annak elérésében. 
 
 

ÉS A KÖRÜLMÉNYEK IS… 
 
Egy stratégia alkotásánál, alkalmazásánál figyelembe kell venni azt, hogy TE AZT 
VÉGRE TUDOD-E HAJTANI. Éppen akkor ott tudsz-e ülni a chart előtt, vagy akkor 
szoktál aludni? Vagy dolgozol és nem tudsz kereskedni, csak az utolsó 2 órában érsz rá? 
El se kezdd… Az utolsó 2 óra megbízhatósága nem feltétlenül lesz azonos a teljes 
stratégia megbízhatóságával. Jobb nem lehet az eredmény hosszútávon, ne is reménykedj 
abban, hiszen akkor azt ki lehetett volna és KI KELLETT VOLNA TUDNI SZŰRNI 
IDŐBEN a tesztelés során, hogy mikor a legmegbízhatóbb a stratégia. Ha viszont jobb 
nem lehet (néhányszor lehet szerencséd), akkor ROSSZABB LESZ. EZ MEGINT CSAK 
MATEMATIKAI TÉNY. Emlékszel, mit mondott a barátom: VANNAK DOLGOK, 
AMIT MEG KELL ÉRTENI ÉS EL KELL FOGADNI. ENNYI. 
 
Ez az egyik fő probléma a lopott, kapott, letöltött stratégiákkal: nem feltétlenül Rád, a Te 
időbeosztásodra, kockázat tűrésedre, kockázat vállalásodra, türelmedre, stb. lett „testre 
szabva”, ezért sokszor nem tudod végrehajtani, vagy nem úgy, ahogy kellene. És újra: ha 
eltérsz tőle, akkor CSAK ROSSZABB EREDMÉNYT HOZHAT, ha jobbat tudna hozni, 
akkor annak ki KELLETT VOLNA DERÜLNIE a tesztelés során és LE KELLETT 
VOLNA TUDNI SZŰRNI (időben, időtávon, deviza páron, stb.). 
 
A kereskedési stratégia megalkotásában, fejlesztésében, tesztelésében, 
eredményességének növelésében, szűrésben, stb. nagyon fontos és hasznos a kreativitás 
és a rugalmasság. 
Ugyanakkor a stratégia végrehajtásában már nincs helye egyéni döntésnek, 
változtatásnak, ott már a monotonon gépies, vak végrehajtás az elvárt, követendő és 
jövedelmező út.  
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VISSZA AZ ELEJÉRE 
 
Sok-sok mindent, oldalak százait lehetne és talán kellene írni, írnom, hogy felismerd a 
Titkos Forex Formulát, hogy eljuss Te is oda végre, ahova igyekszel. 
Rengeteg összetevője van a sikeres kereskedésnek, SOKFÉLE KÉPPEN lehet pénzt, úgy 
értem PÉNZT keresni a tőzsdén, a Forex piacon.  
 
Az alapgondolat, a fő tényező, a vezérfonál azonban mindig ugyanaz, a sikeres 
hosszútávú kereskedés egyetlen formulára épül, azt mindig ALKALMAZNI KELL.  
 
A sok-sok oldalt megspórolhatod nekem és Magadnak, ha szorgalmasan tanulsz, 
gyakorolsz, meglátod és felismered az összefüggéseket a charton. A SZEMÉLYES 
MEGTAPASZTALÁST SEMMI SEM PÓTOLJA. A kereskedésedet foglald 
RENDSZERBE, bizonyítottan nyereséges MATEMATIKAI SOROZATOKRA 
TÖREKEDJ, ne csak egy-egy tradet nézz és láss.  
 
Nincs „shortcut”, nincs egy könnyebb, vagy rövidebb út a kiserdőn keresztül. Ne keress 
„kiskaput”, ne akard megoldani „okosba”, mert NEM LEHET. Végig KELL JÁRNOD a 
sikerhez vezető utat, nem lehet bevenni pirulában. 
Ha végképp „eldobod az ékszíjat”, akkor végy egy nagy levegőt, és olvasd el újra és újra, 
amit írtam: a szövegben megtalálod a formulát, csak beleírtam, „elrejtettem” benne. Nem 
azért, hogy a szádba adjam, nem. Mire felismered „szövegesen”, addigra valószínűleg és 
remélhetőleg fel fogod ismerni logikailag is. Azért rejtettem el benne, hogy utólag ne 
mondhasd, hogy nem is volt benne, Magadtól jöttel rá.   
 

 
      
 
   http://www.tradeblog.profitscenario.com.au/  
 

 
   
 http://www.twitter.com/profitscenario 
 

 
 
   
   http://www.facebook.com/people/Profit-Scenario/100000796819920 
 
 

 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YlNzKjHT_wk 
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Kockázat Felfedés 
 

A tőzsdei kereskedés és annak minden változata magas pénzügyi kockázatot rejt 
magában és semmilyen formában nem garantálja a hozamot vagy a veszteség 
megterülését; ez különösen igaz az úgynevezett tőkeáttétes kereskedésre. A devizapiaci 
kereskedés magas kockázati tényezője miatt nem feltétlenül alkalmas mindenkinek 
befektetési célra. Befektetés előtt minden esetben kérje hivatalos Befektetési Tanácsadó 
(pénzintézet) segítségét. 
 
05/10/2010  
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