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Kedves Érdeklődő!

Nagyon remélem, hogy egy igazán értékes anyagot sikerült összeállítanom, amely nem 
csak szórakoztató  módon  mutatja  be  a  tőzsdézés  alapismereteit,  hanem  röviden  és 
tömören ismerteti  azokat  a kulcspontokat,  amelyek  ismeretében el  fogja  tudni  dönteni, 
hogy érdemes-e Önnek a tőzsdézéssel foglalkoznia. 

Úgy  gondolom,  jó  döntés  volt,  hogy  megszerezte  ezt  az  ingyenes  anyagot,  amely 
tulajdonképpen semmibe sem került. Ha az Ön kezdeti érdeklődését fokozni tudja ez az 
összeállítás, ha ennek és a KOMPLEX Tőzsdetanfolyam segítségével sikeres lesz,  AZ 
lesz az igazi nagy siker! Ez a közös célunk!

Célja  ennek  a  tanfolyamnak,  hogy  a  teljesség  igénye  nélkül  bevezesse  az  olvasót  a 
tőzsdézés nagyon érdekes, de cseppet sem „misztikus” világába. 
A tőzsdével kapcsolatban is elmondható, hogy az információ és a tudás nagyon sokat ér. 
Minden  embernek  vannak  pénzügyei,  de  nem  mindenki  találja  meg  a  legjobb 
megoldásokat  annak  érdekében,  hogy  egész  egyszerűen  „jól  járjon”.  Ez  nem csak  a 
befektetésekre igaz, hanem minden más pénzügyi területre.

Tekintettel,  hogy a  TőzsdeParkett.hu honlapon lévő ismertetőkben már volt  szó arról, 
hogy milyen témákat érintenék, ezért  nem írnék tartalomjegyzéket,  mert úgy gondolom 
érdemes  az  általam  felállított  sorrendben  és  ritmusban  olvasni.  A  képek  ellenére, 
javasolnám, hogy nyomtassa ki  ezt a dokumentumot. Bízom benne, hogy többszörösét 
fogja érni, mint a nyomtatáshoz felhasznált festék mennyisége, értéke.

Három kép rövid magyarázatával kezdeném. Mindezt azért, hogy már az elején megóvjak 
mindenkit a veszteségektől és hozzásegítsem a későbbiekben valószínűsíthető nagyobb 
nyereségekhez!

Az első kép ennek a dokumentumnak a főlapján található. Egész egyszerűen azt mutatja, 
hogy ha az ember ért ahhoz, amibe belefog és a  kellő szakértelemmel végzi a  cél 
érdekében tett lépéseket, akkor sikeres lesz! A búvárt gondolom nem sokan utánoznák, 
vagy  tudnák  utánozni,  amire  lehet  ő  naponta  többször  is  képes,  hiszen  tudja, hogy 
„hogyan”! A tőzsde világa is nagyon hasonló ehhez. Ha nem a kellő szakértelemmel és 
óvatossággal próbálunk valamilyen célt elérni a tőzsdén, akkor könnyen lehet, hogy egy 
„tőzsdecápa beleharap a kezünkbe és a vérszagra csak több jön”... Persze nem akarok 
ilyen elrettentő lenni, egy kis óvatossággal minden megoldható!

A második képről előbb írnék pár sort, utána mutatnám meg. A tanulsága itt is könnyen a 
tőzsdére vetíthető. Mielőtt az ember veszélyes vizekre evez, vagy próbál úszni, nem árt 
előtte megtanulni, hogy „hogyan” kell! A célok kitűzése után, nem biztos a siker, de ha 
növelni  szeretnénk a  valószínűségét annak, hogy sikeresek legyünk,  mindent meg kell 
tenni a kellő felkészülés érdekében és az utána való lépéseket is folyamatosan figyelni 
kell. Úszni és tőzsdézni is lehet hobbiból, de alapvetően mindkettő hivatás is egyben.  Az 
igazán komoly eredményekhez itt  is  tudásra és  gyakorlásra  van szükség és  bizonyos 
szempontból adottságokra is. A tőzsdében főként pszichológiai adottságokra.
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Íme a második kép.

Az is jól látszik, hogy nem kell vízbe ugrani és  felesleges kockázatot vállalni, hogy ha 
nem olyanok a lehetőségek. Nagyon fontos a határozottság és a higgadt mérlegelés.

Remélem  kezd  érződni,  hogy  mire  akarom  felhívni  a  figyelmet  úgy,  hogy  az  nagy 
valószínűséggel  több  évig  is  megmaradjon  a  Kedves  Olvasó  fejében,  aki  a  TŐZSDE 
szóról  asszociál  valamire!  A megfelelő tudás és koncepció nélkül,  NEM lehet  tartósan 
sikereket elérni a tőzsdén. A szükséges tudás alap- és haladószintű elsajátításával, melyet 
később magunk fejleszthetünk profi szintre, kiváló eredményeket lehet elérni!

Sokat lehetne írni még a képek és a tőzsde világával kapcsolatban, de alapvetően nem 
csak hasonlatok alapján lehet a tőzsdét megérteni. Tudom, hogy a legtöbb emberre nagy 
hatással lesznek a képek és így a hozzájuk csatolt legfontosabb információk is!

A harmadik kép is igen tanulságosnak mondható, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy 
a  tőzsde  „országába  való  utazáshoz” szükséges  kellékek  egy  részét  felsoroljam. 
Természetesen az  Ingyenes Alaptanfolyam elvégzésével, -  ami nem áll  másból, mint  
olvasásból  és  új  dolgok  befogadásából   -  a  kellő  nyitottsággal  és  érdeklődéssel 
rendelkezők  felkészültek  lesznek,  hogy  tudják  a  lépéseket,  hogy  hogyan  lehetnek  a 
kezdőkből haladók és később profik. A tőzsdében a profizmus pedig igen kifizetődő.

Nézzük a harmadik képet:
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Milyen utazásra invitálom a kedves olvasókat?

Izgalmas lesz,  de veszélyes  is!  Ismételten mondom, a kellő tudás  nélkül  igen komoly 
veszteségeknek teheti ki magát! 
Tételezzük fel,  hogy a képen „pénzt evő cápák”  vannak és az utazó táskája tele van 
pénzzel! (Nem is kell más egy bőröndbe véleményem szerint, hiszen pénzért általában az 
ember mindent megkap. Ez lehet rossz és jó is, de ilyen világot élünk!)
A példánál maradva az utazó célja, hogy  A-ból  B pontba vigye a csomagot, függetlenül 
attól, hogy lejt vagy emelkedik a tenger alja. 
Vajon mit tett, hogy a veszély ellenére szabad utat kapott?

● Világosan kitűzte a célt!
● Megtanulta az alapokat!
● Rájött, hogy először üres táskával is próbálkozhat!
● Időt és pénzt áldozott a cél elérése érdekében!
● Kitartóan tanult a legmegfelelőbb helyen és oktatótól!
● Elmélyítette az ismereteit és begyakorolta azt!
● A gyakorlással tesztelte és vizsgálta magát és a módszerét!
● A „gyakorlat teszi a mestert” elvet követve haladt tovább, kis táskával!
● Végül a folyamatos tanulás és módszerei finomítása mellett, egyre nagyobb táskával...

A fentiek később konkrét értelmet is nyernek!
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Alapvető kérdések, tévhitek tisztázása következik!
Mi a tőzsde?

A  tőzsde  nyilvános,  központosított  és  szigorú  szabályok  szerint  szervezett  piac,  ahol 
termékekkel kereskednek! Tulajdonképpen az egyetlen hely a piacgazdaságban, ahol a 
termékek árát kizárólag a kereslet és a kínálat határozza meg! 
Ennek az eredménye az árfolyamgörbe!

Termék lehet:

➢ Részvény (Pl.: OTP, MOL, Microsoft)
➢ Árucikk (Pl.: olaj, gabona, búza)
➢ Előző kettő származéka (Pl.: OTP0806, BUX0812)
➢ Egyéb termék (Pl.: Időjárás)

Egy állati kérdés tisztázása

Az árfolyamgörbe mozgása kulcsfontosságú. A görbe pontjai  egy-egy árat jelölnek egy 
adott időpontban. Természetesen lehet a klasszikus ábrázolástól eltérőt is használni. Az 
árfolyamok  legtöbbször  trendszerűen  mozognak.  Amennyiben  a  mozgás  csökkenő, 
szoktuk a piacot „medve piacnak” hívni. Amennyiben emelkedő tendenciát mutat, akkor 
pedig  „bika  piacnak”  nevezni.  Kulcsfontosságú,  hogy  tisztában  legyünk  azzal,  hogy 
alapvetően milyen trendben kereskedünk. „Trend is my friend ” - A trend az én barátom!
Mielőtt a következő oldalt nézné – gondolja át – miből látja, melyik csökken és melyik nő?
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A fenti kérdés igen egyértelmű lehet, mégis az eddigi tapasztalataim alapján sokan nem 
tudták  megmondani,  pedig  NAGYON  fontos,  hogy  az  alapokat  ízekre  szedjük  és 
megértsük! Sokszor ezek igen egyszerű dolgok, mégis kimaradnak.

* * *
Itt  hívnám fel a figyelmet – objektíven – arra, hogy  nagyon veszélyes úgy a tőzsdéről 
tanulni, hogy nem alaposan kidolgozott anyagból tanul az ember! Az interneten is számos 
olyan hely van, ahol ilyen-olyan mélységben vannak információk, már-már azt elhitetve az 
emberrel,  hogy „elég  annyi  tudás”,  de  ez  tévedés!  A tőzsdés könyvek és  az  online 
elérhető anyagok és dokumentumok is sok érdekes és jó információkat tartalmazhatnak, 
de  egyszerűen  kevés  –  inkább  kiegészítő  jellegű.  A  tőzsdét,  mint  egy  tantárgyat  a 
tanórákhoz tudnám hasonlítani. Szükség van könyvekre és egyéb „órán kívül” használt 
eszközökre (pl. internet), amelyekből tovább lehet tájékozódni és bővíteni a tudást, de az 
alapismeretek feldolgozásához és azok elmélyítéséhez szükség van oktatói segítségre, 
hogy  interaktív módon feldolgozható és begyakorolható legyen az információ. Még így 
sem biztos a siker, de a valószínűsége ugrásszerűen megnő és a kitűzött célok elérhetőek 
lesznek!
Ez a fenti információ objektív és ajánlott jó tanács, attól függetlenül, hogy egy plusz érv is, 
amiért érdemes a TőzsdeParkett KOMPLEX tőzsdetanfolyamot elvégezni!

* * *

Térjünk vissza a trendekre és az egészen egyszerű grafikonokra, amelyet az utolsó képen 
láttunk.  Szedjük  ízekre  a  két  grafikont.  Látható,  hogy  nagyjából  a  töréspontok által 
határolt  szakaszokból  áll.  A  grafikon  egy  adott  időperiódusban  lezajlott  árfolyam-
változásokat  mutatja.  Jelen  pillanatban  vonatkoztassunk  el  az  időtől.  A  szakaszokról 
elmondható, csökkenő trend esetén a csökkenő szakaszok a hosszabbak és az emelkedő 
részek (korrekciók) a kisebbek. Emelkedő trendben ez fordítva van. A növekvő szakaszok 
a hosszabbak és a csökkenők kisebbek. - Ezek jellemzőek a két trendre, de előfordulhat 
úgy növekedés és csökkenés is, hogy a szakaszok egyenlő nagyságúak. Erre itt mutatok 
is egy példát:

Látható a trendszerű mozgás, pedig a szakaszok teljesen egyenlők.

Két ellentétes irányban mozgó szakasz (A-B, B-C) meghatároz egy  csúcsot,  vagy egy 
völgyet.  Ez  a  „töréspontokban”  látható.  A  csúcsok  és  a  völgyek  viszonyából  pedig 
egyértelműen látható, hogy milyen trendben vagyunk.

A fenti ábra segítségével a jobb oldalin is berajzolhatja a fontosabb pontokat.
Látható,  hogy  a  csökkenő  trend  esetén  általában  rendre  csökkenő  aljak  és  tetők 
találhatók, míg emelkedő trend esetén egyre magasabb völgyek és csúcsok vannak!
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Tekintettel,  hogy  ez  csak  „alaptanfolyam”,  most  ezt  bővebben  nem  részletezném. 
Természetesen  a  KOMPLEX tanfolyamon  sokat  fogunk  még  ezekkel  a  kérdésekkel 
gyakorlati példákon keresztül is foglalkozni, nem csak sematikus ábrákon.

Hogyan lehetett és lehet kereskedni a tőzsdén?

A tőzsde definíciójából kiindulva a tőzsde az a helyszín, ahol a termékek árát a kereslet és 
a kínálat  határozza meg.  A keresleti  és kínálati  oldalon a vevők és az eladók érdekei 
láthatóak. Ahol adott időben és árban megegyezés van, ott üzlet születik. Teljesen úgy 
működik, mint az alap közgazdaságtan könyvekben bemutatott ún. Marshall kereszt. Egy 
egyszerű koordinátarendszerben két vonallal ábrázolják ezt. Az S a kínálati „görbét” jelöli, 
míg a D a keresletet mutatja. A két tengely:  Q a mennyiség, és P az ár. Látható, hogy a 
vevők egyre többet vennének, ha az ár alacsony; és kevesebbet, ha az egységár magas. 
Az  eladók  pedig  többet  adnának  el  magasabb  áron;  és  kevesebbet,  ha  az  alacsony.
A jelölések egyébként angol eredetűek: (supply, demand, quantity, price)
 

Természetesen  ez  egy  egyszerű  és  klasszikus  ábrázolás, 
megjegyezném, hogy csak a szemléletmód és az analógia miatt 
tettem ide. 
Térjünk rá az alapvetően feltett kérdésre, hogy:

  Hogyan lehetett és lehet kereskedni a tőzsdén?
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Régen az ügyfelek ajánlatait, „érdekeit” a brókerek a tőzsdeteremben „egyeztették”, és a 
megfelelő időben és áron az ajánlatokból tényleges üzlet született.
Napjainkban a kereskedés teljesen elektronikus úton zajlik, bár még mindig megtehetjük 
azt, hogy telefonon felhívjuk a brókercégünket és egy brókeren (személyen) keresztül 
adunk ajánlatot,  vagy  személyesen  megyünk  be a céghez.  A bróker  a  számítógépes 
rendszer segítségével  (Intranettel  ill.  Internettel)  kapcsolódik az adott  tőzsde (a képen: 
Budapesti  Értéktőzsde  (BÉT))  számítógépes  rendszeréhez.  Ennek  egyszerűbb  és 
gyorsabb módja is van. Megtehetjük, hogy egyes brókercégeknél igénybe vesszük azokat 
a szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy személyes kapcsolat nélkül is, önállóan 
az  internet  segítségével  adjunk  vételi  és eladási ajánlatokat  –  egyszóval 
kereskedhetünk a tőzsdén! 
A  fenti  képen  látható,  hogy  a  brókercéggel  és  azon  keresztül  a  tőzsdéhez  való 
kapcsolódás cseppet sem bonyolult. Csak alapvető számítógépes - felhasználói szintű - 
ismeretek szükségesek hozzá.
A legtöbb program biztosítja számunkra, hogy lássunk valamiféle grafikont, és ajánlatot 
tudjunk tenni, az ajánlati  könyv alapján. Természetesen a két dolog külön is állhat, így 
elképzelhető, hogy egy szoftver segítségével megjelenítjük az adatokat és a brókercég 
szoftverének,  vagy webes  felületének használatával,  pedig  ajánlatokat  adunk meg.  Az 
ajánlatok a tőzsde központi rendszerében megjelennek, és az ajánlati könyvben lesznek 
láthatóak.  Később  a   KOMPLEX tanfolyamon  fogjuk  ezt  részletezni,  hiszen  ebből 
vezethető majd le jó pár, igen érdekes dolog. Természetesen az alap tőzsdetanfolyamon 
is, tehát itt is lesz még szó az ajánlati könyvről!

Hogyan kereskedhetünk két irányba?

Alapvető tévhit, hogy csak az a jó, ha az adott termék (pl.: részvény) ára emelkedik. Ez 
egy pszichológiai csapda is egyben. A legtöbb dologban és tényezőben az emelkedés a 
jó.  A virág és a gyermek is növekszik.  A vállalat  profitja nő,  a bevételek növekednek. 
Magasabb értéket, új csúcsot ér el egy sportoló. Sok-sok példán keresztül lehet látni, hogy 
az emelkedés a „jó”.
A tőzsdézésben pártatlanul kell állni mind a két irány lehetőségéhez. Bár a statisztikákból 
az  derül  ki,  hogy  hosszú  távon  (5-10-20  év  alatt)  a  részvények  emelkedő  tendenciát 
mutatnak, de ez nem minden részvényre igaz. A csökkenésekben és az emelkedésekben 
is, nagyon sok pénzt lehet keresni, és bukni is. Legyünk nyitottak mindkét lehetőségre, 
kellő óvatossággal!

Ha valaki emelkedésre spekulál, mert várakozásai szerint az adott árszintről emelkedni 
fog, vagy tovább növekszik az árfolyam, akkor  long pozícióba lép. Adott áron vásárol a 
részvényből  és  ha  magasabb  áron  tudja  zárni  a  pozícióját,  akkor  nyert.  Amennyiben 
alacsonyabban  zárja  a  belépési  pontnál  a  pozíciót,  akkor  veszített.  1000  Ft-os  áron 
„PÉLDA Rt.” részvényt vásárolunk. Ha 1100 Ft-on eladjuk, akkor  (brókerdíjat most nem 
nézve) 10%-os hasznunk van.  Míg ha 950 Ft-on adjuk el,  mert  csökkent az árfolyam, 
akkor 5%-os veszteség keletkezett.

Nézzük az alábbi ábrát és utána megmutatom a kereskedést csökkenésre spekulálva is.
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A fenti képen látható, hogy ha a V betűnél lépünk be LONG pozícióba, és az E betűnél 
adunk el, akkor az emelkedésből profitálhatunk. Itt most szintén nincs sem időtáv, sem 
pedig ár jelölve – jelenleg a szemlélet és a megértés a fontos.

Short pozíciónál a fordítottját kell tenni. Kicsit nehezebb a megértése, de alapvetően nem 
bonyolult. Először eladjuk azt, ami nincs, de kötelezően vállaljuk, hogy visszavásároljuk 
azért, hogy ismét semmink se legyen! - Ez egy kicsit mókás megfogalmazás, de a lényeg 
pontosan ez.
Az  E  betűnél  eladunk,  például  2000  Ft-os  árfolyamon.  Ha  növekszik  az  ár,  akkor 
magasabb  áron  kell  visszavennünk  és  így  veszteségünk  lesz,  de  ha  csökken,  akkor 
alacsonyabban  tudjuk  zárni  a  pozíciót  (jobb  oldali  V-nél),  mint  ahogy  eladtuk,  tehát 
nyertünk azon, hogy az adott termék ára esett!

Az egyes brókercégeknél short pozíciót felvenni, csak bizonyos részvényeknél és napon 
belül lehet, illetve más termékeknél (határidős termékeknél) akár napon túli short pozíció 
tartása is lehetséges.

Érdekes  megfigyelni,  hogy  a  belépéseket  trendfordulókhoz  tettem  és  minden  egyes 
belépésnél  meghatároztam  egy  szintet  (stop  loss)  ahol  „elvágom”  a  lehetséges 
veszteséget, amennyiben kedvezőtlen irányba fordulna az árfolyam mozgása. Ezt piros 
vonallal  jelöltem  és  a  V ill.  E betűből  egy-egy  nyíl  jelzi  a  kedvezőtlen  irányba  való 
elmozdulás lehetőségét.
Röviden és lényegre törően bemutatnám a megadható ajánlatok fajtáit. Itt most főként az 
alapismereteket szeretném átadni, amelyekből később „építkezhetünk” a tanfolyamon.
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…..
Ez  volt  az  Ingyenes  Alap  Tőzsdetanfolyam első  9  oldala.  A  további  oldalak  még 
izgalmasabbak, hiszen további érdekes témák alapismereteit és szemléletét mutatom be.
Tartalom, amiről az olvashat, aki letölti a teljes dokumentumot:

12. Megbízás típusok

13. Mik a kereskedők / befektetők kulcskérdései?

14. Mit, Mikor, Hol? - Venni, vagy Eladni?

15. A Fundamentális és a Technikai elemzés szellemiségének ismertetése

16. Ki tőzsdézhet?

17. Hol zajlik a kereskedés?

18. Mennyi pénzzel lehet tőzsdézni?

19. A tőzsde szerencsejáték?

20. A kereskedés nagymértékű stresszel jár?

21. Ha valaki nyer, akkor valaki más veszít?

22. Ha esnek az árfolyamok, akkor az rossz?

23. Mi van, ha "összeomlik" a tőzsde?

24. A tőzsdézés túl kockázatos?

25. Biztonságos az interneten kereskedni?

26. A tőzsdézés sok időt vesz igénybe?

27. Lehet-e 10 üzletből 3 nyerő esetén is profitot elérni?

28. Az "alján" kell venni és a "tetején" eladni?

29. Miért nem tőzsdézik mindenki?

30. Miért lehet a legjobb munka a tőzsdézés?

31. Mennyi pénzt lehet a tőzsdézéssel keresni?

32. Kinek ajánlom a tőzsdézést és miért?

33. Milyen költségei vannak a tőzsdézésnek?
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34. Milyen tényezők szükségesek a sikerhez?

35. Hogyan vágjunk bele kezdőként?

36. Miért érdemes a TőzsdeParkett KOMPLEX tanfolyamot elvégezni?

37. Mi szükséges a tanfolyamhoz?   38. További információk...

A TELJES tananyag az elábbi oldalon tölthető le: 
http://www.oktatas.tozsdeparkett.hu/page.php?22

Amennyiben  bővebb  információra,  segítségre  van  szüksége,  vagy  véleményét, 
ötletét osztaná meg:

Elérhetőségek:

info@tozsdeparkett.hu
tanfolyam@tozsdeparkett.hu

Mobil: 06 20 3 411 225
Skype:   tozsdeparkett

www.tozsdeparkett.hu
www.oktatas.tozsdeparkett.hu

Ha ehhez a dokumentumhoz nem a  TőzsdeParkett.hu  oldalon  keresztül  jutott,  
kérem jelezze ezt a fenti elérhetőségeken.

Erre a dokumentumra a www.tozsdeparkett.hu oldal jogi nyilatkozata érvényes!
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