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Vannak olyan Tabu témák, amikről nem tudsz beszélni a brókereddel
vagy a kapcsolattartóddal vagy éppen feltűnően nem tart ezekről
előadást a cég, ahol kereskedsz. Ne gondolj egyből a legrosszabbra, lehet
csak szimplán nem dolgozik ott olyan ember, aki valaha is kereskedett
volna saját számlával és nem tudhatják azokat a nehézségeket, amin
majd neked keresztül kell menned.

Azt szokták mondani az ”okos” emberek, hogy aki tudja csinálja, aki nem, az
tanítja. Továbbá, hogy a pénz nem boldogít, az életet élvezni kell, nem csak a
siker számít, az élet túl rövid, inkább élvezd…. És még sok bölcsességet.

Komolyan, csak gondolj bele. Nem inkább az igaz, hogy aki tudja csinálni,
képes tanítani? Az az ember aki több mint 11 éve saját számlájával kereskedik
a Forex piacon, képes igazán arra, hogy tanítsa. Akinek több 10.000 kötés van
a kezében, ne lenne képes arra, hogy megmutassa, mik azok a hibák,
amelyeket a kezdők elkövetnek? Ne dőljetek be azoknak az embereknek, akik
olyan ”okos” mondásokkal jönnek, hogy aki tudja csinálja, aki nem, az tanítja.
Ők csak azt szeretnék, hogy ha nekik nem sikerült valami, akkor neked se
sikerüljön.

Itt van tehát 10 olyan hiba, ami megöli a Trader karriered, ha nem figyelsz oda.
Ezeket nem sok helyen fogjátok olvasni a neten.

B E V E Z E T É S
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Minden cég és minden ember azért kezd el a tőzsdén vagy a Forexen
kereskedni, mert egy problémát akar megoldani. Mindenki egy megoldást
keres a saját bajára.

Ahogy az idő telik és jobban beleásod magad a technikai és fundamentumok
világába, ahogy a brókercéged egyre több promóciót küld neked, hajlamos
leszel elfelejteni a problémát és arra koncentrálsz, amit mindenhol látsz:
Senkinek nem sikerül, “ezt a stratégiát használd”, “kézzel kereskedj”, “robottal
kereskedj”, “kriptovalutákkal kereskedj”, “csak eur/usd párral kereskedj”, “csak
day trade, skalpolás, swing stratégiák jók” …. Ismerős?

Sokan nem beszélnek arról, hogy a megoldás, amit keresel nem fog egyik
pillanatról a másikra megjelenni előtted. Az a sok figyelem elterelő, amiről
beszéltünk csupán lehetőségek lehetnek, eszközök lehetnek, hogy a
problémád megoldd, és ne csinálj belőlük problémát! Olyan embertől fogadj el
tanácsot, akinek ugyan az volt a problémája és megtalálta a megoldást is rá!
Erről korábban írtam egy cikket is:

1 .  N e m a  m e g o l d á s t k e r e s e d
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Megnézem a cikket!

Ne azoktól, akiktől hangos a fórum, facebook és mindenki másnak a saját
a problémájukat próbáljak eladni, hogy vagy lássák másoknak sem
sikerül, vagy megoldást találjon rá valaki más!
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Ez a legtöbbször a döntésképtelenségből jön. Döntésképtelenség pedig a
tapasztalat hiánya. Ilyenkor történik meg, hogy félelem és kapzsiság miatt túl
hamar/túl későn nyitunk vagy zárunk pozíciót. A profi kereskedők egy ok
miatt szoktak zárni hamarabb pozíciót, mint azt tervezték: Ha valami előre
nem látható dolog történt a piacon.

Az egyetlen dolog amire nem voltál felkészülve te mint kezdő, az a pszichés
terhelés, hogy mínuszba vagy éppen profitba van a kötésed! Azok, akik nem
veszik igénybe a START számlánkat, ezt a hibát MINDIG elkövetik. Igényeld
START számlánkat az info@admiralmarkets.hu e-mail címen!

Ismerek olyan Tradereket, akik annyira el vannak foglalva egy-egy lényegtelen
kis infóval, hogy nem veszik észre a vételi/eladási szignált, amit máskor simán
bekötnek.

Bár elengedhetetlen, hogy mindig a legjobb elemzést tudd elkészíteni, ami
ennél is fontosabb, ha van pár olyan arany szabályod, amit mindig minden
esetben követsz.

2 .  T ú l  t a k t i k á z o d  a  

b e l é p é s t / k i l é p é s t
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Ha ez igaz rád, akkor fogod kerülni azokat a helyzeteket a kereskedés során
amikor kényelmetlenül éreznéd magad. Ha kerülni szeretnéd azt, hogy elbukd
a számlád és mindent el akarsz követni, hogy ezt megakadályozd, akkor
konkrétan az összes energiádat, idődet és pénzed arra teszed fel, hogy elbukd
a pénzed. Hiszen ilyenkor mire koncentrálsz? NE bukj…pedig inkább arra kéne
koncentrálj, hogy miként tudsz több profitot, kisebb kockázattal keresni.

Kényelmetlen helyzet az iskola is. Senki nem akar már tanulni, aki kilépett a
gimiből vagy az egyetemről. Megértem, én is ilyen voltam. Kitaláltam mindent,
hogy miért ne kelljen tovább képezzem magam. Érdekes az is, hogy:

Ki akar profitos kereskedő lenni? MINDENKI
Ki akar tanulni? SENKI
Ki akar mennybe kerülni? MINDENKI
Ki akar meghalni? SENKI

Ilyenek vagyunk. Mindent akarunk, a legjobbat, a legtöbbet de ha lehet, ne
kelljen kellemetlen vagy kényelmetlen helyzetbe kerülnünk. Ha képes vagy
magad rávenni arra, hogy megtedd, ami kényelmetlen és eddig nem tudtad
megtenni, akkor gondolj arra, hogy oka van annak, hogy nem tartasz ott, ahol
szeretnél. Nem tettél meg olyan dolgokat, amik kellenek, hogy elérd a célod.
Lehet, hogy ezek a kényelmetlen helyzetek?

3 .  K e r ü l ö d  a  k é n y e l m e t l e n  

h e l y z e t e t
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Egy elemzés se nyert meg egy harcot még soha. A kereskedés az, ami fontos.
Soha nem az elemzés fogja megnyomni a gombot, nyitni vagy zárni pozíciót. Te
leszel az. Soha, soha nem az elemzés tehet arról, hogy te profitot tettél zsebre
vagy sem, hanem te magad.

Ha szeretnél beszélgetni egy olyan személlyel, aki több mint 10 éve saját
számlán kereskedik a Forex piacon, akkor most itt az esély. Nem sok
szemináriumot szokott tartani és ezek max. 16-17 fős, kis családias csoportok.
Beszélj Wéber Katával, hogy mi a fontosabb? És miért oktat, ha tud
kereskedni? Mert csak az az ember tud oktatni IGAZÁN, aki kereskedett is…

Legtöbben, akik írtok nekünk, azt gondoljátok, hogy az elemzéssel van/lesz
problémátok. Mi meg tudjuk tanítani az alapokat, sőt az MT4SE terminálban
olyan kiegészítők vannak, amikről sokan még csak nem is hallottak. A gombot,
a döntést te fogod meghozni. Ezért fontos az, hogy beszélj olyan emberekkel,
akik ott vannak ahová te tartasz és van a kezükben több 10,000 kötés.

4 .  A z t  h i s z e d  a  t ö b b  e l e m z é s  a  

m e g o l d á s
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Amikor egy Trader belép egy pozícióba, akkor mindig tiszta számára, hogy
mikor, miért fogja zárni. Több lehetőség egyszerre fut a fejében és ezért nem
lepődik meg egyetlen lehetőségen sem. Soha ne lépj be úgy, hogy nem tudod
mikor fogsz kilépni.

Kereskedni csak magabiztosan lehet és nem arrogánsan, beképzelten vagy
félősen. Azért lépsz be, mert profitot akarsz termelni és nem azért, hogy minél
kevesebbet veszíts. Nagyon fontos ez a gondolkodásmód.

Főleg a kezdőknél szokott előfordulni, hogy annyira várják már, hogy
elkezdjenek kereskedni, hogy szinte már belemagyaráznak egy-egy mozgásba
olyan szignálokat, ami alapján ők belépnek a piacra. Türelem az egyik
legerősebb fegyvered mint Trader: figyelj arra, hogy soha ne nyisd meg a
pozíciót túl hamar.

5 .  B e l é p s z  m i e l ő t t  t u d n á d  h o l  

f o g s z  z á r n i
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Az Admiral Markets MT4SE terminálján olyan kiegészítők vannak, amivel több
eszköz lesz a kezedben, hogy a profitod tudd biztosítani. Ezekről hetente
küldünk ki hírlevelet. Vegyük azokat az eszközöket figyelembe, ami egy mezei
MT4 terminálban is megtalálható.

Követő stop: Ez egy olyan stop szint ami folyamatosan követi az árfolyamot
(tipp: ehhez futnia kell az MT4-nek), ezáltal ha már elérted azt a profitot, amit
szerettél volna, de nem tudod mennyi van még a piacban, használhatod ezt a
zárási módszert is.

Stop Loss szintek. Zárás helyett egy SL szintet állíts be oda, ahol zártad volna
(vagy zárd 90%-át a pozíciónak és csak a maradékra használd ezt). Ezáltal
meg van a kívánt profitodnak a legnagyobb része de ha a piac tovább halad,
akkor többet profitálsz.

Mi a közös mind a kettőben? Nem tudod, meddig fog menni a piac és ha nincs
nyitott pozíciód, akkor nem is tudsz profitálni belőle. Elérhetőnek kell lenned
a piac számára.

6 .  N e m  b i z t o s í t o d  a  p r o f i t o d
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A legtöbben azon nőtünk fel, hogy az út fontos nem a cél, tanuld meg elfogadni
NEM-et, a pénz nem minden. Ezen felül túl és alul is értékeljük a pénzt.

Ha az út fontos, akkor azon vagy, hogy jól érezd magad az úton és nem azon,
hogy elérd a CÉLT! Mi értelme ennek? Inkább azon kéne gondolkoznod, hogy
miként tudod a leggyorsabban elérni a célt és majd utána újabb célt keress
magadnak. Így fogsz egyébként az életben is egyről a kettőre jutni.

Miért kéne elfogadnom a NEM-et? Akkor azt is elfogadnám, hogy valami
lehetetlen. Ami persze csak addig lehetetlen, amíg valaki meg nem csinálja.
Lehetetlen a Forexből megélni? Beszélj Katával, aki őszintén elmondja nektek
a kis csoportos találkozón, hogy milyen is az élet ha 11 évig ebből élsz csak…

Túlértékelitek a pénzt is és ugyan akkor alul is értékelitek. Amikor pénzt
akarsz keresni és tanulni, gyakorolni akarsz akkor ezt megteheted ingyen is,
de az olyan is. Vagy megteheted azt, hogy nem értékeled túl a pénzt, befizetsz
egy oktatásra és utána a gyakorlati tudással kezdesz el kereskedni. Gondolod,
hogy sok az a 50.000 v. 100.000 v. 1.000.000 Forint? Akkor nem tudod
mennyibe kerül az, hogy gyakorlati tudás nélkül kezdesz el, egyedül
kereskedni és alakul ki egy szerencsejáték függőség nálad.

Alul értékeled a pénzt, ha azt gondolod ez nem képes egy jobb életet
teremteni. Amikor van, az olyan magabiztosságot tud adni neked, amit a
kereskedésnél is tudsz használni. Persze fontos, hogy ne ess át a ló másik
oldalára ilyenkor, de sokkal könnyebb lesz benne maradni egy-egy pozícióba,
hiszen nem a lakbéred múlik rajta.

7 .  R o s s z  n o r m á k a t  k ö v e t s z
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Sajnos az internet tele van saját magát profinak beállított tradernek,
önsztárolókkal, mindenkinek mindent megmondó, okoskodó emberekkel.
Sarlatánok és kereskedéshez nem értő emberek tartanak előadásokat. Nehéz
megtalálni azokat, akik igazán tudnak a segíteni amikor ekkora a hangzavar.

Amikor viszont lehetőséged van olyan embernek az előadását meghallgatni aki
évtizedek óta jelen van, aki a gyertya alakzatoknak az apja hiszen Ő hozta be
Európába, vagy olyan emberét, aki a világ egyik legjobb Tőzsde pszichológusa,
akkor ezekről nem akarsz kimaradni. Ezek tények, amiket elértek ezek a
titánok és minden egyes szavukra érdemes odafigyelni. Mi szeptemberben 2
webináriumot is tartunk majd. Figyeljétek a leveleket, mert fogunk szólni
amikor lehet jelentkezni.

Akik viszont többre értékelnek egy olyan embert, aki kitört az átlagosból, a
középszerűből és olyan életet tudott magának megteremteni amiről sokan
csak álmodnak, akkor gyertek el vagy a Road Show helyszínekre (Győr,
Debrecen, Szeged, Pécs) vagy Kata szemináriumára.

8 .  I g n o r á l o d  a  p r o f i k a t
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Ha demoban akarsz sikeres lenni, akkor előbb vagy utóbb sikerülni fog.
Remélhetőleg előbb, mert akkor nem vesztegettél el rengeteg időt olyan
dologra, ami nagyon picit fog hozzátenni, hogy az éles számládon mennyire
leszel sikeres.

A Demo számla jó, mert megtanulod a platformot használni, megtanulod, hogy
a stratégiának milyen elemei vannak, megtanulod az indikátorokat használni.

Amit viszont nem tudsz megtanulni, hogy ha a pozíciód vesztőbe megy, akkor
miként fogsz reagálni? Neked sok ha vesztenél 500 Forintot? És 1000 vagy
5000 vagy 10,000, esetleg 100,000 Forintot egyetlen egy pozíció által? És ha ez
egymás után hatszor következik be?

Ami még veszélyesebb, hogy miként reagálnál ha ennyi pluszba áll a pozíció?
Benne tudnál maradni a profitos kötésben akkor is, ha már plusz 67.000
Forint lenne? Soha, soha de SOHA nem tudhatod meddig megy a piac. Lehet
zsebre teszel 67.000 Forintot és 20 perccel később az már 450.000 Forint
lenne.

9 .  A z t  h i s z e d ,  a  d e m o z á s

m e g o l d j a  a  p r o b l é m á d

11

Az Admiral Markets UK Ltd. szabályozott és engedélyezett a Financial Conduct Authority által. (FCA 
Regisztrációs szám. 595450). 

Kockázati figyelmeztetés: A Forex és a CFD kereskedés magas kockázatot hordoz magában.

Demo számla 
nyitása

https://www.facebook.com/AdmiralMarketsHungary/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV_pzF7ESy9bw8AtCzlsfDqO5cwGQtGZl
http://www.admiralmarkets.hu/?utm_source=ebook-10-mistakes&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all
https://admiralmarkets.hu/start-trading/forex-demo?utm_source=ebook-10-mistakes&utm_medium=referral&utm_campaign=HU_HU_education_all


Mert nem ismered az igazi potenciált, ami a kereskedésben van. Persze
kockázatos, sőt nagyon veszélyes, ha tanulás nélkül ugrasz bele, de akkor sem
ismered még az igazi profit lehetőséget ami a tőzsdén van. Ezért ráérsz.
Ráérsz, mert az oktatás nem mond neked semmit. Nem mond neked az sem
semmit, hogy ezeket olyan személy tartja, aki mögött 11 év éles számlás
tradelés van, több 10.000 kötés a kezében, legalább ennyi órát nézte a
grafikonokat is és ezeket kész átadni.

Nem tudod, milyen az, amikor egy NFP adat jön ki és ezt meg tudod lovagolni.
Nem tudod milyen az, amikor egy devizapár trenddel heteken át és benne
tudsz maradni, majd építeni rá.

1 0 .  N i n c s  k é n y s z e r e d ,  h o g y  

M O S T  c s e l e k e d j
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Soha nem lesz jobb időpont, mint a most. Gyere el az oktatásra, kérd a START
számlád az info@admiralmarkets.hu e-mail címen és kezdj bele. Mondom a
legjobb részt:

Ha úgy döntesz, hogy a szeminárium nem tetszett és nem tanultál
semmit a START számlán, akkor visszautalod a pénzt.

Konkrétan ilyen ajánlat nincs máshol:

• Gyakorlati oktatás
• START számlán, éles körülmények között 2 hétig gyakorlás
• Ha nem tetszik, a pénzed visszautalod (csak utalási költséged lesz, ha nem

kereskedsz)

Sok sikert!
Molnár Zalán
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Ez az e-book tartalma nem értelmezhető kereskedési vagy
befektetési vagy bármilyen személyes tanácsadásnak.

Az e-bookban szereplő információk kizárólag iránymutató
jellegűek és elképzelhető, hogy idővel elavulnak.

Kockázati figyelmeztetés
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