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Lehetőségek a tőzsdézésben
Egy kis ízelítő...

Bevezető gondolatok:
Szeretném bemutatni pár kép segítségével, hogy a tőzsdézésben igen nagy lehetőségek vannak. A grafikonokon bemutatott belépési és kilépési
pontok a technikai elemzés eszköztárának haladó szintű felhasználásával is alá van támasztva, indokolva, de csak a legalapvetőbbek látszanak a
képeken. Az indoklások NEM teljes körűek. Lehet tanulni a képekből, de alapvetően nem oktató, hanem bemutató jelleggel készültek az ábrák!
Az elemzéseket valószínűsítésre lehet használni, nem pedig “jóslásra”! Látható lesz, hogy mindegyik üzletkötés nyertes a bemutatottak közül!
Természetesen máshogy is történhetett volna az árfolyamok mozgása – úgy, hogy az számunkra kedvezőtlen legyen! Ebben az esetben sincs gond,
hiszen a kezdő stop (belépés előtti lila vonal) zárta volna a pozíciót.
Csak pár szóban kommentálom a képeket és a belépési-kilépési pontokat! Az élesben történő kereskedéshez az itt megfigyelhető technikák NEM
elegendőek. A felületes tudás sok veszteséget okozhat!
Ha valaki tartósan jövedelmező tevékenységként szeretne tőzsdézni, akkor az alap és haladó ismereteken túl, saját koncepciójának és stratégiáinak
fejlesztésével is törődnie kell! A fokozatosság nagyon fontos! - Érdemes ezt mások hibájából megtanulni...
Javaslom a dokumentum elolvasása előtt az Ingyenes Alap Tőzsdetanfolyamot áttanulmányozni. Természetesen önállóan is érthetőek az ábrák, de az
eltérő (meglévő) tőzsdetudás miatt, könnyen félreérthető lehet 1-2 üzletkötés.
Két célja van ennek az összeállításnak! Az egyik, hogy ösztönözzem az érdeklődést a tőzsde világa iránt! A másik cél, hogy felhívjam a figyelmet
többszörösen arra, hogy a megfelelő tudás nélkül sokkal nagyobb esély van veszíteni, mint nyerni!
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Belépési idő: 2007.04.10
Belépési árfolyam: 8650

Lehetőségek a tőzsdézésben...

Kilépési idő: 2007.04.23
Kilépési árfolyam: 9550

Köztes idő: 9 munkanap !!!
Eredmény: 10,4 % Nyereség!
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// OTP – Napi felbontás//

Belépés (rövid!) indoklása: A megelőző emelkedő trend, csökkenő trendbe ment át, de felfedezhető volt egy fülescsésze áralakzat. Tekintettel, hogy
egyéb kritériumnak is megfelelt a belépés, ezért egy korai belépést lehetett eszközölni. Cél a csésze magassága. Kockázat a csésze fülének törése.
Kilépés (rövid!) indoklása: Két lépésben követtük a pozíciót egy egyszerű stopszabály segítségével, így a belépést követően pár napra már nyerőben
tudhattuk a stop szintet, végül a célárnál zártuk a pozíciót. 9 nap alatt, több mint 10%-os nyereséget sikerült elérni!
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Belépési idő: 2007.04.13
Belépési árfolyam: 21.600

Lehetőségek a tőzsdézésben...

Kilépési idő: 2007.10.01
Kilépési árfolyam: 27.000

Köztes idő: kb. 4 hónap
Eredmény: 25 % Nyereség!
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// MOL – Napi felbontás//

Belépés (rövid!) indoklása: A MOL árfolyama, már az OMV felvásárlási story előtt szűkülésbe kezdett. A technikai elemzésre koncentrálva a kitörési
pontnál pár napos bázis alakult ki, amelyből való kitörés (szint elcsapása) igen kitűnő kockázat/hozam arány melletti pozíció felvételét tette lehetővé.
Kilépés (rövid!) indoklása: A stopszintekkel végig követhető az árfolyam a legegyszerűbb stopszabályt alkalmazva. A nagy rés utáni trend
elbizonytalanodásból (elb. duplacsúcs) és annak törésénél a stop likvidálta a pozíciót. OMV felvásárlás ide v. oda... az elemzés szerint nem jut tovább!
Megjegyzés: A kis képen látható, hogy a MOL-ban számos lehetőség volt/van, amely a megfelelő tudással kiaknázható!
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Belépési idő: 2007.05.18
Belépési árfolyam: 1574

Lehetőségek a tőzsdézésben...

Kilépési idő: 2007.10.01
Kilépési árfolyam: 2599

Köztes idő: kb. 4,5 hónap
Eredmény: 64,55 % Nyereség!
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// RABA – Napi felbontás//

Belépés (rövid!) indoklása: A Rába részvény emelkedő trendben van. Egy korrekció lezárását (kitörését) követően léphettünk piacra a nap végén,
relatíve alacsony kockázattal. A hosszú alsó kanócos gyertya (long-leg doji) (vételi kedv) megerősítését is láthattuk.
Kilépés (rövid!) indoklása: A stop szintekkel folyamatosan követhettük az árfolyamot. Egy szűkülésben új belépési pontot is lehetett találni, de most
az egyszerűség kedvéért ezzel nem foglalkozunk. A zárás oka egy komoly “elnyelő” gyertyaalakzat (bearish engulfing) megjelenése, amely
kulcsforduló is egyben. Ekkor a gyertya alá húztuk a stoppot, megadva a lehetőséget a további emelkedésnek. A pozíciót a stop zárta!
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Belépési idő: 2007.10.15 – 9:15 Kilépési idő: 2007.10.17 – 16:30 Köztes idő: 3 munkanap !!!
// BUX0812 – 15perces felbontás//
Belépési árfolyam: 16.000
Kilépési árfolyam: 13.100
Eredmény: 2900 pont → → 103,57% Nyereség!
Megjegyzés: 1 kontraktus nyitásához (ekkor, ált.) 28.000Ft fedezet kell. 1 pont = 10 Forint //10 kontraktusnál 1 pont = 100 Forint//
Belépés (rövid!) indoklása: Haladó - 2D stratégia. Egy behalt kitörés – alapvetően csökkenő trendben – és egy erős támasz törése. Kerek értéknél
történt a belépés, ahol az első 15 perces gyertya alázárt az előző napi aljnak. Plusz egyéb, további megerősítések és jelek...
Kilépés (rövid!) indoklása: Haladó szintű stop követés. A pozíciót a stop zárta.
Megjegyzés: A későbbiekben – ismét – short irányba, vissza lehetett nyitni a pozíciót. 10.650-nél állt meg a trendszerű esés.
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// EUR/HUF – Napi felbontás//
Leírás:
Ez egy “kakukktojás” lesz. Itt nem egy konkrét üzletkötést szeretnék bemutatni, hanem azt, hogy csupán az áralakzatok és trendvonalak szakszerű
ismeretével is könnyen valószínűsíthetjük egy árfolyam jövőbeni mozgását. Nem elegendő tudás és eszköz, de jól használható egyes esetekben!
A devizával történő kereskedés igen veszélyes! - Főleg a tőkeáttét esetében, amely akár 400-szoros is lehet!
Más a FOREXen történő kereskedés, és teljesen más, ha valaki egy “pénzváltónál” vásárol, vagy ad el devizát.
Nézzünk egy konkrét példát a forexen történő kereskedésre! Hatalmas lehetőségek tárháza, de veszélyekkel teli!
A megfelelő tudással, jövedelmező tud lenni!
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Belépési idő: 2008.10.28 – 19:45 Kilépési idő: 2008.10.28 – 23:45 Köztes idő: 4 óra alatt !!
// EURUSD – 15 perces//
Belépési árfolyam: 1.25960
Kilépési árfolyam: 1.28160
Eredmény: 220 pip
/ 1 standard lot kötés esetén 1 pip elmozdulás kb. 10USD-t jelent, 0,1 lot (1mini lot) elmozdulás kb. 1 USD-t jelent /
Nagyon fontos, hogy a tőkeáttéttel óvatosan bánjunk! Csak akkor használjuk, ha a kisebb kockázatú (tőkeáttét nélküli) kereskedésünk már SIKERES!
Belépés: Dupla alj. + FCS. A nyakvonal fölé záró gyertyában történt a belépés. A “csésze füle” duplázódott is. (Nem klasszikus FCS) / + egyéb jelek. /
Kilépés: Célár elérése! (Egyszerű stop követés, hogy védjük a profitot, de végül a célárnál történik az eladás!)
Egyéb: A %-os nyerőt ki sem írom...
Nagyon csábító a forex, de nagyon veszélyes is!!!
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Egy kis érdekesség:...
Tételezzük fel, hogy van 500.000 Ft összegű olyan pénze, amelyet a tőzsdén kíván forgatni.
Az egyszerűség kedvéért a portfoliótól és egyéb tényezőktől eltekintve.
Ön szerint a kamatos kamat elv alapján, havonta hány % profitot kell elérni, hogy év végére az összeget megduplázhassa?
Nem titok. Nagyjából havi 6%! - a fenti képek alapján nem is tűnik soknak igaz? - nem is az.
Számítás:
1.
2.
3.
4.

hónap vége:
hónap vége:
hónap vége:
.....

500.000*1,06 = 530.000
530.000*1,06 = 561.800
561.800*1,06 = 595.508

Látható, hogy a 12. hónapnál lévő “kamatos kamattal” növelt összeg, egyszerűbben is kiszámolható, ha az 500.000Ft-ot úgy szorozzuk meg 1,06-tal,
hogy azt előbb a 12. hatványra emeljük. 1,06 12 = 2,0121 ---> Látható, hogy így több mint 2-vel szorozzuk az alapösszegünket, ami így év végére
duplázódott!

3 évet nézve ez a szorzó már 1,06 36 = 8,14...
Ha sikerül elérni, hogy a befektetésre szánt összeg ((nem feltétlen a teljes összeg)) havonta mindig legalább 6%-kal gyarapodjon, akkor 10 év múlva az
500.000Ft a kamatos kamat elv szerint: 500.000*1,06 120 = 544.093.873 Ft-on fog állni!
A BIZTONSÁG nagyon fontos! A tőzsdén a pénzünk a legdrágább kincs! A kapzsiság, mohóság és a megfelelő tudás nélküli kereskedés, súlyos
veszteségeket okozhat! Természetesen szükség van önbizalomra és arra, hogy komoly célokat tűzzünk ki!
A példákból is látszik, hogy havi 6%-os gyarapodást el lehet érni a tőzsdén! Többet is, de komoly veszélyek is vannak! - Veszíteni is lehet!
Azon is érdemes elgondolkodni, hogy ha valakinek összesen 500.000Ft-ja van és elveszíti az 50%-át! akkor a maradék pénzzel (250.000Ft) 100%-ot
kell teljesítenie, hogy ott folytathassa, ahol elkezdte....

Nincs más teendője, mint pénzt és időt áldozni arra, hogy minél többet megtudjon a tőzsde és a technikai elemzés világáról!
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JELENTKEZZEN a TőzsdeParkett KOMPLEX tanfolyamára és tanulja meg: “Hogyan!”
A-tól Z-ig átveszünk mindent, ami szükséges ahhoz, hogy Ön kezdő és haladó szinten is megismerje
a technikai elemzés eszköztárát, gyakorlati szinten is!
A KOMPLEX tanfolyam elévégzése után, Ön NEM szorul más tőzsdetanfolyamok elvégzésére,
hiszen egyben megkapja azt a tudásanyagot, amelynek alapján már önállóan fejlődhet
PROFI szintre!
Lépések:
1. Tájékozódjon a honlapon!
2. Jelentkezzen időben a tanfolyamra!
3. Használja a megszerzett tudást!

További információk:

TőzsdeParkett.hu
info@tozsdeparkett.hu
06-20-3-411-225
www.tozsdeparkett.hu
www.oktatas.tozsdeparkett.hu
A felszínes tudás veszélyes! - KOMPLEX tudással Ön nagyon sokat nyerhet!

