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Egyszerűen, gyakorlatiasan a tőzsdéről  

  

Te milyen típusú ember vagy?  

  

Belegondoltál már, hogy a világon hány ember tőzsdézik? A nagyságrend minimum 

százmilliós!!  

És te? Benne vagy (már) a nagy „játékban”? Vettél valamit a tőzsdén?  

Ha nem, akkor elkalauzollak egy rövid kirándulásra a világ legnagyobb piacterére. De miért 

is mennél oda?  

Az embereket sokféle erő hajtja a tőzsdére.  

Kalandvágy, a mohóság és csak kis százalékukat a vagyonépítés tudatos döntése.   

  

Szerinted ki hagyja el nyertesen a parkettet?  

  

Csak kis réteg, aki tervezett módon, tudással, higgadtan, kitartóan használja a tőzsdét. 

Ismeri a játékszabályokat és hajlandó ezeket betartani, hogy egy magasabb életminőséget 

biztosítson magának. Nem elsősorban a pénzre, gazdagságra gondolok. Aki a tőzsdét 

választotta az megismert egy más, szabadabb és óriási lehetőségeket hordozó életformát. 

Persze a pénz együtt jár ezzel, de a lényeg a minőségi élet lehetősége a sok szabadidő és a 

biztonságos jövő.  

  

Mi tart vissza?   

  

Csak a tudás, vagy a bátorság hiányzik hozzá? Persze mondhatod, veszélyes, 

kiszámíthatatlan, szerencse kell hozzá…és a többi közhely. Ha még nem tapasztaltad meg, 

… csak mások véleményére hagyatkozol.  

Ha meggyőződésed, hogy tudás nélkül nem érdemes kimerészkedni erre a hadszíntérre,… 

jól látod.  

  

De ez ne riasszon el!  

http://www.forextozsde.com/
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Ez a tudás megszerezhető. A logikájából és döntésrendszeréből most kapsz egy ízletes 

szeletet…csak figyelj!  

  

Bátorság  

    

Talán azt hallottad eddig róla, hogy veszélyes terület …és mégis sok pénzt keresnek 

egyesek…  

Arra nem gondoltál, hogy az „egyesek” közé tartozhatsz? Azok közé az emberek közé, akik 

használják ezt a hatalmas erőt.  

Ez sem egy misztikus világ, csak kevesen ismerik igazán.  

Ha megtanultad, akkor idővel búcsút inthetsz az alkalmazotti létnek, a napi stressznek,… 

és a befektetők szabad világa lesz a te életformád.  

  

Induljunk el az alapoktól …de nagy lépésekkel!   

  

Tisztázzuk a célodat!  

  

Mik lehetnek ezek:  

• keressek sok-sok pénzt  

• teljes szabadságom legyen  

• sokkal több szabadidőm legyen  

• biztonságban tudjam a családom jövőjét  

• …  

  

Ezek mind elérhetők. Ha pontosan tudod, hogy mi a célod vele, akkor ki tudod választani a 

számtalan kereskedési-befektetési technika közül a célod eléréséhez megfelelőt.  

  

Igen széles a döntés lehetősége a tőzsdei (és más) piacokon.  

 

http://www.forextozsde.com/
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Szabadságod van a következők eldöntésében:  

• milyen termékkel kereskedsz  

• mely ország piacán kereskedsz  

• mikor kereskedsz  

• mennyi időt szánsz a kereskedésre  

• mekkora összeggel kereskedsz  

• mekkora kockázatot vállalsz  

• gyors vagy lassú technikákat alkalmazol  

• a saját tőkéd többszörösét igénybe veszed-e…ingyen!!!  

• …  

  

A kereskedési technikákat a saját életmódodhoz és idődhöz igazíthatod  

  

Mi is az a tőzsde?  

A tőzsde is csak egy piactér, ahol a vevők találkoznak az eladókkal. Az eladók a 

részvényeiket ( és más termékeket) kínálnak, a vevők pedig ezekhez akarnak hozzájutni az 

általuk kedvezőnek ítélt áron. Mindez a tőzsde piacterén zajlik.   

  

Ezt kényelmesebben eléred, mint a sarki zöldségpiacot.  

  

Nem kell személyesen jelen lenned, hanem elektronikusan otthonról az interneten 

keresztül, mintha egy webáruházból rendelnél, úgy adod-veszed a részvényeket….és 

devizapárokat.   

A vásárlás csak pár billentyű mozdulat a gépeden és leggyakrabban csak pár másodpercet 

vesz igénybe.  
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Ha kiválasztottuk a magunk számára alkalmas terméket a kereskedésre, akkor egy 

brókercéget kell választanunk, amin keresztül lebonyolíthatjuk a tranzakcióinkat.  

  

Brókercégek  

Manapság már nem hús-vér emberek, hanem szoftverek hajtják végre a megbízásainkat.  

Jelentős különbségek lehetnek a választható brókercégek minősége és árai között.  Sőt…, a 

szándékai között is… 

Mire figyelj a brókercég kiválasztásakor? Ha biztonságban akarod tudni a számlára utalt 

pénzedet…  

• legyen megbízható, nagy múltú   

• a tranzakciós árak legyenek megfelelőek számodra  

• az összes költségnek járj utána  

• a működési rendszerének nézz utána  

• tapasztald ki a kereskedési felületét  

• légy tisztában az eljárási rendjével  

• alkalmas-e a te stratégiád végrehajtására  

• mennyire ügyfélközpontú  

• vannak-e váratlan események  

• pontosak-e az adatai...  

  

Látod, vásárolni és eladni technikailag igen egyszerű dolog…néhány billentyű 

megnyomásával a számítógépeden.  

  

Az igazi kérdés, hogy mikor és mit vegyél…  

Első lépésként választanod kell egy terméket - az egyébként igen nagy választékból-, 

aminek az értéke (ára) növekszik.  

Egy hiedelem és a valóság:  

Mit gondolsz, mi miatt mozognak az árak folyamatosan a tőzsdén?  

Az emberek többsége a máig is hisz abban, hogy a vállalatok részvényeinek ára akkor 

emelkedik, ha a vállalat nyereségeket könyvel el és pénzügyileg jól megy a dolga, esetleg 

világhírű vezetőt kap, vagy egyszerűen a New York Times jót ír róla.  

http://www.forextozsde.com/
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Lehet, hogy rövidtávon van hatása a fentieknek is, de az árakat ennél sokkal nagyobb erő 

mozgatja. Az az erő, ami a világ más dolgait is igazgatja. Az emberek elgondolása, hite. A 

nagy tömegben jelen levő kereskedők gondolnak valamit arról a vállalatról és 

részvényeiről, amivel kereskedni kezdenek.  

A kereskedési döntéseiket az elgondolásuknak, várakozásuknak, hitüknek megfelelően 

hozzák.  

  

Az árfolyamokat a kereskedő tömegek hite mozgatja.  

  

A piacon résztvevő két erő  a vásárlók tömege és az eladók csoportja. Az ő küzdelmük 

alakítja az aktuális árat. Más néven a kereslet-kínálat. Ennek az aránya nagyon gyorsan is 

változhat. Ha ezeket nyomon kívánjuk követni akkor az árfolyamgrafikonját megtaláljuk az 

Internetes oldalakon, vagy ha már van számlánk, akkor a brókercég biztosítja számunkra.  

  

Árfolyamgrafikonok  

  

A részvények árfolyamát az árfolyamgrafikonokon követhetjük nyomon. Az árfolyam 

változás megfigyelése révén felismerjük a jellegzetességeket, amik lehetőséget adnak a 

jövőben bekövetkező árváltozások prognosztizálására.  

  

Példa az ismétlődésre:  
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Az ilyen szabályszerűségek segítenek a döntéshozatalodban. Ezen ismétlődések és 

szabályszerűségek felismerése az alapja a technikai elemző döntéseinek, azaz nekünk 

tőzsdei kereskedőknek.   

A részvények és más tőzsdén kereskedett termékek árfolyama nem folyamatosan 

emelkedő vagy csökkenő. Ezek az időszakok egymást váltva vannak jelen. Ezzel részvények 

grafikonjának –igen gyakran- egy jellegzetes hullám szerű alakot kölcsönöznek.   

  

Ha kereskedni szeretnél, akkor megfelelően elemezhető részvényár grafikont kell 

keresned.   

Egy nem jól elemezhető grafikon:  

 
Jól elemezhető grafikon:   
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A kereskedő fontos kiindulópontja, hogy olyan részvényeket találjon, aminek az árfolyam 

grafikonja:  

• összefüggő  

• töredezettségtől mentes, harmonikus képet mutat  

• megfelelően nagy számú kereskedés eredményeként mutatkozott meg  

  

Mikor vedd meg?  

A vásárlás pillanata  

Ha már tisztában vagy a tőzsdét mozgató erőkkel és találtál egy olyan terméket, aminek az 

értéke növekszik, akkor jöhet a vásárlás.   

Na igen, de mikor?  

A leggyakrabban használt kereskedést nyitó helyzetek a következők:  

Amikor a részvény (vagy más termék)  

• a közelmúlt áraihoz képest rövidtávon kedvezőbb ár alakul ki 

(visszahúzódik)    

• vagy, amikor lendületet vesz az árfolyam (kitör)   

http://www.forextozsde.com/
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Visszahúzódó árnál:  

  

  

Kitörésnél: 

  

  

Meddig legyen a birtokodban?  

http://www.forextozsde.com/


 

  

 

 

www.forextozsde.com   Trader Mesterkurzus,   Trader Tudástár,   Trader könyv 
9 

  

Addig, amíg dolgozik neked!  

Mindaddig, amíg a megvásárolt termék értéke növekszik, vagy legalábbis nem 

(számottevően) csökken, addig megtarthatjuk azt.   

  

Mikor add el?  

A részvények eladására akkor kerül sor, ha az elkövetkező időszakban már nem várjuk az 

árfolyam további emelkedését. Ekkor a profit növekedése nem várható, tehát az eddig 

elért nyereséget kell kivenni a piacról a részvény eladásával.  

  

1. Előfordulhat, hogy egy alapvetően jó irányban elindult ármozgás megáll, és igen 

hosszan nem változik jelentősen az ár. Ebben az esetben érdemes a befektetett 

összeget kivenni abból a részvényből, annak eladásával és keresni helyette olyat, 

amelyiktől az értékének növekedése várható.  

  

  
  

  

  

2. Az alapvetően növekvő értékű befektetetésünk ára gyorsan, intenzíven csökkenni 

kezd.  

  

http://www.forextozsde.com/
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3. A kereskedés megkezdését követően hamarosan, jelentősen megforduló 

áraknál.  

  

  

  
  

  

  

http://www.forextozsde.com/
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A kereskedett részvény, vagy más termék eladása történhet:  

• Azonnal, személyesen beadott utasítással (piaci áras megbízás).  Ekkor a 

tranzakció azonnal elindul és várhatóan másodperceken belül megtörténik a 

részvény eladása.  

• Bizonyos feltételek megadásával, majd ezek teljesülésével a kereskedő 

szoftverünk hajtja végre. 

 

Hogyan védd meg a profitot?  

Ha a fenti folyamatot végig vitted és a piac is melletted volt, akkor a megvásárolt 

részvények értéke növekedni fog. Egy idő után már szükséges lehet, hogy a benne 

keletkezett ártöbbletet, hasznot biztonságban tudd. Ha már egyszer sikerült 

megszerezned, akkor ne add vissza a piacnak.  

Hogyan teheted ezt?  

Azon az internetes felületen, amit a brókercéged biztosít számodra, vannak 

különböző megbízás típusok. Ezek segítségével adhatsz utasításokat különböző 

helyzetekben történő cselekvésekre a brókercégednek. Ezek közül az egyik a STOP 

megbízás.   

A STOP megbízással állíthatod be, hogy mely árnál adja el automatikusan a brókercég 

a részvényeidet, ha az árak visszafordulnának. Ennek értékét magad állíthatod, 

amivel megvédheted a profitot.  
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Hogyan védd meg számládat a nagy veszteségektől?  

  

Amikor egy részvényt vagy más terméket megveszel, akkor kockázatot vállalsz a 

tőkéden.  

Ezt a kockázatot keretek közé kell szorítani, hogy a teljes kereskedési tőkéd ne 

szenvedhessen végzetesen nagy veszteségeket, bármilyen rendkívüli esemény 

bekövetkeztekor a piacon.   

Ennek mértékét módod van megválasztani. Érdemes olyan értékre beállítani, aminek 

az elvesztése nem okoz fájdalmat, illetve nem veszélyezteti az egzisztenciádat.  

 Az érték beállítását szintén a fentebb említett STOP (loss) megbízással teheted meg.  

  

  

  

Ha így jársz el, akkor elhárul a nagy veszteségek lehetősége, tehát biztonságossá 

tetted a kereskedésedet.  

  

A vállalt kockázatot általában a teljes kereskedési tőkére szokás vetíteni.   

A kereskedők leggyakrabban alkalmazott kockázat vállalási szabálya termékenként 

különböző lehet:  

http://www.forextozsde.com/


 

  

 

 

www.forextozsde.com   Trader Mesterkurzus,   Trader Tudástár,   Trader könyv 
13 

      Pl:  

• Részvény esetén 2%  

• Forex  1 %  

• …  

Ez annyit jelent, hogy ha az egyik a kereskedés nem hoz nyereséget, akkor az elszenvedett 

veszteség a teljes kereskedési tőkéhez mérten minimális szinten történik meg. Azaz 

mindössze 1 illetve 2% -nál megáll. Ilyen módon a veszteséggel záruló kereskedések nem 

rengetik meg a teljes tőkédet.  

Persze nem elég, hogy a lehetséges kockázatokat kordában tartsuk, hanem a nyereségeink 

maximalizálására kell törekednünk  

Ennek kiváló módja a várható hozam tervezése!  

  

Ha a kockázatvállalás mellett a várható hozam mértékével is kalkulálunk, akkor a várható 

nyereség és a bevállalt kockázat arányával is tervezhetjük a bevételeinket.  

  

Hozam /kockázat  

A tőzsdei kereskedés során nem csak a nyereséggel, hanem a veszteséges kereskedésekkel 

is kell számolnunk. Bármilyen belefektetési formát is választunk, előre kalkulálni kell a 

lehetséges veszteségekkel is. Nem ismerünk olyan kereskedési formát, amiben csak a 

nyerés lehetősége van benne.    

Ha olyan kereskedéseket kezdeményezünk, ahol a várható hozam nagyobb, mint a 

kockáztatott összeg, akkor a nagyszámú kereskedések átlagaként mindenképpen pozitív 

lesz az egyenlegünk, ha az 50%-os (véletlenszerű) találati arányt vesszük is figyelembe.  

Ha a technikai elemző tudásunkat is hozzá tesszük a véletlenszerű 1:1 találati arányhoz, 

akkor elérhetünk ennél sokkal jobb, akár 3:1 találatot a nyerő kereskedések javára.  

Így hosszabb időintervallumot figyelembe véve, kiemelkedő a nyereséges tőzsdézésünk 

valószínűsége.  

  

Kereskedhető termékek:  

  

A köztudatban talán 2 olyan termék szerepel, amit az emberek -legalábbis hallomásból- 

ismernek.  

http://www.forextozsde.com/
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      Ezek:  

• részvények  

• FOREX piacon a devizapárok   

  

A tőzsdén és a tőzsdén kívüli piacokon a fenti elveket alkalmazva igen sokszínű termék 

választék van, amivel kereskedhetünk és profitot termelhetünk:  

Ilyenek még:  

• opciók  

• warrantok  

• futures  

• CFD-k, Etf-ek  

• árupiaci termékek  

• nemesfémek  

• …és még sorolhatnám  

  

A közös bennük, hogy mindet tudjuk kereskedni, ha megismertük a technikai elemzés 

fortélyait.  

És most végig vezetlek egy egyszerű kereskedés alapvető lépésein.  

 Alkalmazzuk együtt a felsorolt ismereteket!  

1. Keresel megfelelő karakterű részvényeket.  

2. Kiválasztasz egyet: legyen ez most az Apple cég részvénye.  Kódja:  AAPL  

   

http://www.forextozsde.com/
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a. a grafikonja szép, összefüggő,   

b. könnyen elemezhető  

  

3. Kockázat vállalásnak 2% -ot választod a kereskedési tőkén  

a. Azaz, ha 1000$ a kereskedési tőke, akkor 20$-t kockáztathatsz egy 

kereskedésen.  

  

4. Keresel egy megfelelő pillanatot a vásárlásra…  

a. és megveszed egy billentyű lenyomásával  

b. A vásárlás indoka a példánkban: az ár meglódulása volt a zöld vonallal jelzett 

szint fölé  

  

  

5. Véded a pozíciót:  

a. előre meghatározott értéken, egy stop (loss) megbízással véded a 

kereskedési tőkét a tervezett kockázatnál nagyobb veszteségtől  

b. a példánkban a képen ezt a piros vonal szemlélteti  

c. ha az ár eddig az értékig visszahúzódik, akkor a kereskedő szoftver 

automatikusan eladja a részvényeidet  

d. ilyen módon a kockázatod a te általad tervezett mértéken belül marad 

(2%)  

  

6. Az Applerészvény árfolyama elindult felfelé  

http://www.forextozsde.com/
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7. A profit megvédése  

a. Mivel itt már nyereség képződött a részvények árfolyam emelkedésén, ezért 

ezt meg kell védened  

b. A nyereségeidet a stop (előre beadott eladási utasítás) szint emelésével 

biztosíthatod be. Az így közbezárt profit már nyereségnek tekinthető.  

c. A stop szint a kezdeti értékről (1. piros vonal) egy magasabb szintre kerül (2.)  

  

8. A növekvő profitok bebiztosítása  

a. Az árfolyam számunkra kedvező irányban halad  

b. A dinamikus növekedés újabb profitokat eredményez  

c. Ezen profitok rendszeres bebiztosítása a feladatod, a stop szint 

szakaszos emelésével.  

d. A stop szintet folyamatosan emeled… 3,4,5,6.. ahogyan az árfolyam 

emelkedés ezt lehetővé teszi   

http://www.forextozsde.com/
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e. A hullámok egyre közelebb és sűrűbben alakulnak ki( 5, 6 ,7).  

Ez a lendület csökkenésére utal  

 

f. Lelassulhat, vagy megállhat az ár emelkedése  

 

 
 

  

g. A sűrűsödő hullámokat követően több fekete, eső napot jelző 

árfolyamjelzés következett  

  

h. Ezek jelenléte megerősíti az árfolyam emelkedés végének 

valószínűségét  

  

i. az árfolyam mozgás karaktere ellentétes irányt vesz fel  

  

http://www.forextozsde.com/
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j. Az árfolyamesés bekövetkezett. A kereskedés automatikusan véget ért 

a 7. stop szinten.  

  

k. 595$-os árfolyamon adta el az utasításunk szerint a szoftver az Apple 

részvényeket.  
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9. A kereskedés eredménye:  

  

a. Az Apple részvény vásárlása 429$-nál történt  

b. Eladás   595$-nál  

c. Ez 38%-os profit  

d. A kereskedés kevesebb mint 3 hónapig tartott  

  

Összegezve: Az Apple részvényekkel kereskedve   

  

Kevesebb, mint 3 hónap alatt 38%-os profitot értünk el.  
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Most már látod, hogy a tőzsdei kereskedés egy   

• szép,   

• tanulható,   

• de szerteágazó szakma  

A tőzsdei kereskedők egyszerűen a világ legjobb szakmájának tekintik a tőzsdézést.  

Ezt a véleményt osztom én is.  

Mit ad neked a tőzsde?  

• átlagon felüli jövedelmet  

• sok szabadidőt  

• szabadságot  

• biztonságot a jövődre nézve  

Ha ez a rövid, de tartalmas ismertető felkeltette az érdeklődésedet a tőzsdei kereskedések 

iránt, akkor tovább is biztosítunk számodra ingyenes ismereteket.  

Ha rendszeresen szeretnél kapni friss információkat arról, hogy   

• hogyan kereshetsz több pénzt a tőzsdéken  

• hogyan tegyél szert több szabadidőre a tőzsdei kereskedelem segítségével  

• hogyan legyél nyugodt, szabad ember a befektetési ismereteid által  

• miként tesz szabad emberré ez a tudás  

Akkor kövesd a ForexTőzsde.com blogján az alkalomszerűen közreadott ingyenes oktató 

anyagokat!  

Napi elemzéseket a “Forex Tőzsde Forextozsde.com” Facebook csoportban 

találsz: https://www.facebook.com/groups/237815753083429/  

 

Jó utat a tőzsde és más piacok felfedezésében!  

Sikeres kereskedést!  

 

 

Kunos Károly  
professzionális trader, tőzsdeoktató  
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