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40 Euróval nyitottam egy számlát pontosan azért, hogy motíváljam az érdeklődőket és 
bemutassam,hogy meg lehet csinálni a számla sokszorását nagy befektetés nélkül is.

Itt nem arról szól a kereskedés,hogy tökéletes a találati arány vagy pipre pontosan addig 
mentek a gyertyák stb. Egészen egyszerűen kizárólag a hazautalása a profitnak lenne a cél.

Miért? Mert ebből ki lehet egyenlíteni a havi rezsit vagy a havi étkezésünknek bizonyos 
részét,jobb esetben az egészet. A kockázatom pedig csak 40 euró volt.

Lehet osztani szorozni,mennyi lenne ha 10 x ekkora összeget szánnék rá,stb stb.....

Nos, igen! Mint írtam,ez egy motíváló számla,mindez úgy,hogy egyik brókercégnek sem vagyok
az ügynöke és nem toborzok embereket sem sehova.

A technikáról: M30-tól D1-ig nézegetem a chartokat,de átnézem akár évekre is.Leginkább 
támaszokat,ellenállásokat illetve trendvonalakat nézek. Ha jó szinten lépek be,akkor meg is jön 
a profit viszonylag hamar.Ez nem jelenti azt,hogy nem tévedek soha. Dehogynem!!! Nagyon 
sokszor nem úgy alakul ahogyan azt terveztem.A lényeg,hogy próbálom kivenni a 
profitot.Általában,az esetek 70%-ban egy darab pozíciót veszek fel,ám előfordulhat ,hogy 
bizonyos szinteken ismétlem a nyitás irányát.Ez maximum még 2 pozíció lehet. Ha nagyon nem
jön az irány, akkor elkönyvelem a veszteséget.

PL: SZÁMLAMÉRETHEZ IGAZíTOTT LOT MENNYISÉG

      VESZEK NASDAQ INDEXET. A CÉLÁRAM 100 PONT. STOP SZINTEM CHART 
ALAPJÁN,ELŐZŐ SZINTEK ALATT-FELETT +15 PIP/PONT KB

       A POZíCIÓN VAN PL 30 EURÓ AMI 11000 FORINT,ZÁROM IS VAGY ZÁROM A FELÉT 
ÉS BEVÉDEM A MARADÉKOT A NYITÓ SZINTRE HÚZOTT STOPPAL.

      NEM ÉRDEKEL ,HOGY DE HÁT NEM EZ VOLT A CÉL.OTT A PÉNZ? OTT A PÉNZ. OKÉ 
DE MINDIG BEJÖN?

      ÉRTEM ÉN, EHHEZ NEM ÁRT EGY JÓ TALÁLATI ARÁNY







NEM REKLÁMOZOM EGYIK BRÓKERCÉGET SEM ÉS  NEM IS VAGYOK ÜGYNÖKE 
EGYIKNEK SEM.

🇭🇭A csatorna szolgáltatásainak és tartalmának használatával elfogadta a következő feltételeket:

1. Ez a csatorna csak képzési célokat szolgál  és a csatorna nem vállal felelősséget az Ön 
nyereségéért vagy veszteségéért. By using the channel's services and content, you agree to               
the following terms:

1. This channel is for training purposes only and the channel is not responsible for your profit or 
loss.


