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Vesztesből nyertessé a FOREX-en 

 

Mit tegyél, hogy a forexen a kezdeti veszteségek után a nyerő oldalra tudj 

kerülni?  

Üdvözöllek barátom… tradertársam! 

Az, hogy most olvasod a soraimat azt jelenti, hogy már kipróbáltad magad a 

forex piacon… és szereztél tapasztalatokat. Valószínű fájdalmasat. 

Ismerem a story-dat. 

Lelkesen beleugrottál a forex kereskedésekbe, a gyors pénzkereset 

reményében és  

 …először élvezted a játékot és izgatott, lelkes voltál. Egy-két vesztes kereskedés nem 

számít. Gyerünk tovább! 

 Aztán jött még egy és még egy. Kezdtél izgulni. 

 Volt egy kis sikered is, de mindig többet vesztettél, és rájöttél, hogy túl nagy már a 

veszteség a számládon. 

 Jött a pánik! gyorsan vissza kell keresni…jöhet a nagyobb kockázat! Majd visszahozod 

egy kereskedéssel az összes veszteséget. 

 …de nem jól döntöttél. Végzetes sebet kapott a számlád. 

 és az önbizalmad is megrendült.  

 Nem tudod mit tegyél… szeretnéd fojtatni, de félsz is. 

Ne aggódj! A történeted tipikus. 

Most válassz! 

vagy … 

1. feladod és soha nem térsz vissza erre a piacra, 

2. vagy megtanulsz nyerő lenni ...tehát profi trader. 

Ha az első mellett döntöttél, jól döntöttél. Másban még lehetsz sikeres. Viszlát, 

kár az idődet pazarolni az olvasásra!  

Ha a tanulás mellett döntöttél, jól döntöttél. Hajlandó vagy küzdeni az 

álmodért!  

Jól van. Akkor most FIGYELJ! 

Tisztázzuk rögtön az elején!  
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A kereskedési formák és instrumentumok között a nehezebb utat választottad. 

A forex piac nem gyerekjáték. 5000 milliárd dollár napi forgalma van. A 

nagybankok a versenytársak. Forma egyes versenypálya. Friss jogosítvánnyal 

esélytelen vagy. Választhattad volna a részvényeket, CFD-ket vagy opciókat is, 

amikkel lényegesen könnyebb pénzt keresni.  

 

De nem bánom, ha így döntöttél, nézzük a FOREX piacot!  

A nyereséges kereskedésekhez képezned kell magad, és felnőni a feladathoz! 

 

Most elmondom Neked, hogy milyen tudásra kell szert tenned, hogy a nyerő 

oldalra tudj kerülni a forex piacon. 

Honnan tudom? 20 éve tradelek a nemzetközi piacokon. Főállású traderként. 

Ha megfogadod a tanításaimat: 

1. Át fogod látni a forex piac működését, specialitásait. 

2. Fel tudod mérni a megfelelő helyzeteket a pozíció nyitásokra-zárásokra. 

3. Megérted az árfolyam mozgások logikáját. 

4. Megérted a saját és a kereskedő tömegek döntési pszichológiáját. 

5. Elhagyod a folyamatos bukásokat és a nyerő oldalra kerülsz. 

6. Magabiztosan keresel pénzt a forex piacokon is. 

Íme a fő irányok, amiket tudnod kell! 

 

I. Meg kell tanulnod alaposan a technikai elemzés eszköztárát, majd ezt profin használni! 

 

a. Az árfolyamszintek szerepe 

A forex piac egy speciális piac. Sokban eltér a részvénypiacoktól és az 

árupiactól. 

Míg a részvények ára akár évekig is egy irányba tud tartani, addig a 

devizapárok árfolyama sokkal inkább bizonyos (páronként jellemző) 

árfolyamtartományban mozog. Az árfolyamszinteket, amiknél jellemzően 

fordul az árfolyam, ki lehet ismerni egy-egy időintervallumban. 

Az árfolyammozgásokat a technikai jelek alapján, pl a gyertyák nagysága, színe, 

elhelyezkedése, egymásutánisága, kialakulásának tempója…stb. 

megismerhetjük, illetve következtethetünk a várható mozgások 
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 irányára 

 erősségére 

 időtartamára 

Vannak olyan árfolyamszintek, amiknél az árfolyam rendszeresen megáll. 

Ezeket a szinteket az árfolyamgrafikonon kialakuló hullámok, illetve stagnáló 

szakaszok rajzolják ki. ezt követően a gyors, erőteljes elmozdulások 

megmutatják, hogy merre várhatjuk a grafikon ármozgásait. 

b. Az árértékek szerepe 

A forex piac nagyon figyeli a kerek árértékeket. Itt is érvényesülnek a 

boltokban alkalmazott pszichológiai elvek.  

Ha egy árérték 1,2901…1,2999 akkor még olcsó… 

ha már 1,3000 az már drága. Gyakran ezek a kerek árértékek hozzák meg az 

árfolyamváltozásokat. Sokszor az árfolyam hosszasabban oldalaz ezeken a 

szinteken. 

c. Az aktív időszakok szerepe 

A forex piac, annak ellenére, hogy 24 órában nyitva tart, azért nem mindig 

ugyanolyan aktív. Vannak olyan időszakok a nap során, amikor intenzív 

kereskedés folyik, és van amikor kicsi a likviditás. 

Ez függ egyrészt az aktuálisan nyitva tartó piacok számától. Általában azokban 

az órákban a  legnagyobb a likviditás a piacon, amikor egyszerre több 

kereskedési régió is aktívan részt vesz az árfolyamok alakításában. Ilyen 

például, koradélután, amikor az európai piacok még nyitva vannak, de már az 

amerikai piacok is nyitva vannak. 

Másrészt függ a napszaktól is. Megfigyelhető, hogy a legnagyobb  piacot 

mozgató országok ebéd idejében, lecsökken a likviditás. Hát emberek 

vagyunk…  

d. Bankok szerepe 

A forex piac legnagyobb résztvevői a bankok. A nagy megbízásaikkal jelentősen 

mozgatják az árfolyamokat. Az aktív ármozgások általában akkor vannak, 

amikor a bankok munkaideje van. 

e. A hírek szerepe 

A forex piac nagyon hír érzékeny.  Naponta igen sok hír befolyásolja a 

devizapárok mozgását. 

http://www.forextozsde.com/
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Ezek közül az erősebb hírek igen gyors mozgásokat produkálhatnak a 

grafikonokon. A hírek megjelenésekor a piac nem a megszokott módon 

viselkedik. Változhatnak a spread-ek, és akár likviditáshiány is kialakulhat 

bizonyos árfolyamszinteken. Tehát, kezdő traderként kerüld ezeket az 

időszakokat! 

 

II. Meg kell tanulnod nyerő kereskedési stratégiákat építeni! 

a. A stratégia  

A forex piacon, nem tudunk eredményesek lenni, ha spontán módon 

reagálunk az árfolyam mozgásaira.  Előre tervezett módon kell reagálni a 

kialakuló helyzetekre. Ez annyit jelent, hogy felépített cselekvési tervvel kell 

elkezdeni és végig vinni a kereskedéseket. Ezt a tervet nevezzük stratégiának. 

A stratégia sokrétű. A legfontosabb elemeinek pontos leírást kell, hogy 

tartalmazzanak a  

 pozíciónyitás részletes feltételeiről 

 a kereskedés biztosításának módjáról 

 a várható célárról 

 a vállalt kockázatról 

 az árfolyammozgásokra adott válaszreakcióinkról 

 a kereskedés menedzseléséről 

 a kereskedés lezárásának módjáról 

 stb. 

 

b. A tesztelés 

A már jól felépített stratégiát először visszamenőleges adatokkal, majd demo 

kereskedéssel tesztelnünk kell. Fel kell mérnünk, hogy az elképzelésünk milyen 

eredménnyel működik. Ha legalább 100 kereskedésből álló tesztünk van, akkor 

látjuk már viszonylag pontosan, hogy a különböző piaci helyzetekben milyen 

eredményt hoz a stratégiánk. Csak akkor lépünk a valós pénzünk 

kockáztatásával a piacra, amikor a tesztek megfelelő eredményt mutatnak. 

 

III. Meg kell tanulnod a stratégiádat személyre szabni! 

a. Önismeret 

A készen leírt majd mástól átvett stratégiák nem tudnak minden embernek egyaránt 

jól működni. Más-más típusú személyiségek vagyunk.  

 Máshogyan látjuk a grafikonokat.  
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 Más a kockázattűrésünk 

 Máshogy reagálunk a stresszhelyzetekre. 

Tehát minden ember másként működik. Éppen ezért nem tudunk mindenki számára 

ugyanúgy jól működő stratégiát átvenni mástól. 

Éppen ezért nekünk kell megalkotnunk és magunkhoz igazítani a mi személyre 

szabott stratégiánkat. Ez csak a miénk…de nekünk jól működik. 

b. A tökéletesítés. 

A stratégiát érdemes folyamatosan tesztelni és a változó piachoz, és a növekvő 

tudásunkhoz igazítani. Meg kell találnunk a számunkra legkényelmesebb és 

legjobban működő kereskedési rendszert. 

 

IV. Meg kell tanulnod a kockázatkezelést! 

A kereskedés során a pénzünkkel kockázatot vállalunk. Annak kockázatát, hogy 

esetleg veszteséggel is véget érhet az egyes kereskedésünk. Mivel a nyerő és a 

veszteséges kereskedések egymást váltva teszik ki a kereskedésünk 

összességét, ezért a veszteségeinket kordában kell tartanunk. Igyekeznünk 

kell, hogy a veszteséges kereskedések ne vigyék el a nyereséges kereskedések 

hasznát. Ehhez meg kell tanulnunk a kereskedő szoftvereinken beállítani és 

kiszámolni a számunkra megfelelő kockázat mértékét. Több féle 

kockázatkezelő rendszer lehetséges. Ezeket meg kell ismernünk. Ki kell 

dolgoznunk a számunkra megfelelőt, aminek a teljes stratégiánkkal 

összhangban kell működnie. 

 

V. Meg kell tanulnod a tőzsdepszichológiát! 

a. A személyes pszichológiád 

A trader szakma nehézsége abban áll, hogy amikor a nehézségek jönnek, akkor 

kell éppen a leghidegebb fejjel döntést hoznod. 

Hiába van a legjobban kidolgozott és letesztelt stratégiád, ha a cselekvés 

pillanataiban leblokkolsz és nem teszed meg, amit pedig kellene. Emberekként 

a hétköznapi életünkben alapvetően az érzelmeink alapján hozunk 

döntéseket. A tőzsdén az érzelmek alapján hozott döntések nem működnek 

jól. Veszteséghez vezetnek. Itt hideg fejjel és a szabályokat betartva kell 

cselekednünk. Mindezt hezitálás nélkül. Veszteséghez vezethet, ha nem 

cselekszünk a megfelelő pillanatban, és az is, ha kapkodunk a pszichológiai 
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nyomás alatt. Tehát meg kell tanulnod az érzelmeid kontroll alatt tartását 

kereskedés közben. 

b. A tömegpszichológia 

Az árakat a piacon alapvetően az befolyásolja, hogy a kereskedő tömegek mit 

gondolnak az aktuális árfolyamról. Olcsó vagy drága éppen. Ez a 

tömegpszichológia. A kereskedő tömeg tagjai sok féleképpen gondolkodnak. 

Amelyik csoport túlerőbe kerül az fogja meghatározni az árak fő mozgását. 

Tehát, meg kell tanulnod, hogy a kereskedők milyen elvek elképzelések, 

esetleg illúziók alapján döntenek a vásárlásról és az eladásról. Ennek 

segítségével pontosabb képet kapunk a várható árirányról. A tömeg mentális 

állapotát ki tudjuk olvasni az árfolyamgrafikonokból. További segítséget ad a 

megjelenő hírek időpontja és értelmezése is. 

 

VI. Meg kell tanulnod jól brókercéget választani! 

Megdöbbennél, ha pontosan látnád, hogy mennyire függ az eredményességed 

a brókercégtől a forex piacon.   

Ismerned kell a brókercégek kiválasztásának, megkeresésének logikáját, 

rendszerét! Ez magában is egy összetett feladat. A teljes mélységében a 

tanfolyamainkon tanítjuk, hogy hogyan legyen a pénzed biztonságban és 

hogyan szolgáljon Téged a brókercég a szolgáltatásaival.  Néhány alapvető 

szempontot azonban felsorolok itt is: 

Tehát tudnod kell, hogy  

 az a brókercég, amit választottál korrekt-e?  

 milyen rendszerben működik 

 mekkora költségekkel 

 milyen végrehajtási módokon 

 milyen gyorsan 

 hogyan viselkedik szokatlan piaci körülmények között 

 hogyan kezeli a megbízásaidat 

 milyen módon biztosítja a pénzedet 

 mennyire készséges 

 elérhető-e folyamatosan 

 stabil-e a kereskedő rendszere 

 stb 

És ha már pénzt tudsz keresni a forex piacon…. 
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VII. Meg kell tanulnod a helyes adózást a jövedelmed alapján! 

Ismerned kell az adózás országában az adójogszabályokat. 

Viszont van választási lehetőséged is… 

Meg kell tanulnod, hogy milyen szempontok alapján döntsd el, hogy, 

magánszemélyként vagy cégként kereskedve éred el a magasabb adózás utáni 

nyereséget!  

Jelentős különbség lehet a választható formák adótételei között. Tehát ami 

megmarad a pénztárcádban. 

 

Ugye meglepett, hogy mennyi minden tudásra van szükséged! 

Látod már, hogy mekkora hátránnyal indul az, aki még nem is gondolt a 

kereskedés megkezdése előtt ezekre a szempontokra! 

Valójában a forex piacon nem tudsz hosszú távon  sikeres lenni, ha nem 

ismered ezeket a tényezőket alaposan. Most már fel tudod mérni, hogy min 

kell változtatnod ahhoz hogy sikeres lehess a forexen. 

Aki felkészülten megy a ki a piacra, az fényévekkel megelőzi a kereskedőtársait 

a versenyben... és a végén a jövedelmével is! 

A jó hír, hogy ezt tudást meg tudod szerezni magadnak…. 

Tedd meg az első lépést, csatlakozz azokhoz, akik profitosan kereskednek a 

Forexen!  

Jelentkezz Trader Mesterkurzusra a honlapon!  

Lépj túl a kezdeti csalódásokon és haladj nyílegyenesen a sikeres kereskedővé 

válás útján a segítségemmel! 
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