
Interjú: 
Szikra Zoltán tőzsdeoktató, -elemzővel

Az első kérdés, ami felmerült bennem, hogy is indult Nálad ez az egész tőzsdézés?

Először  amikor  a  tőzsdéről  hallottam,  egész  kicsi  voltam.  Talán  9-12  éves 
lehettem, amikor édesapámat faggattam arról, „hogy is van ez a tőzsde?” Beszélt 
nekem  a  részvényekről;  a  tulajdonosi  jogviszonyról,  az  osztalékról,  az 
árfolyamnyereségről,  és  még  sok minden  másról  is.  Alapvetően  egész  pontos 
információkat adott, de egy dologban viszont tévedett: azt mondta, hogy a tőzsde 
szerencsejáték.

Azóta már sok idő eltelt. Közgazdasági középiskolába jártam, ahonnan a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karára nyertem felvételt. 

Igazából ebben az időszakban merült fel bennem az igény, hogy a megspórolt pénzemet egy kicsit 
hatékonyabban  „kamatoztassam”.  Kerestem  a  lehetőségeket.  A  tőzsde  adta  magát.  Azt 
fontolgattam, hogy egy nagyobb cég értékpapírját vásárolom meg. Gondoltam OTP tulajdonosnak 
lenni,  nem lehet  olyan  rossz. Több  napja  zuhant  az  árfolyam,  csak  aznap  emelkedett,  amikor 
vásároltam. Bankon keresztül, stop megbízás nélkül. Nyertem az üzleten 1-2 hónap alatt több mint 
10%-ot. Ennek ellenére ma már biztos nem vásárolnék ott, és ugyanúgy, ahogy akkor. Később még 
vásároltam „ezt-azt”, főként nagyobb papírokat – ekkor már brókercégen keresztül.

Voltak-e nagyobb veszteségeid?
Igen, szerencsére voltak. Több kisebb és egy nagyobb veszteségem is volt. Alapvetően a veszteség 
ugyanúgy hozzátartozik  a  kereskedéshez,  mint  a  nyereség.  Természetesen  a  fő  cél  a  nyerseség 
maximalizálása, a veszteséges üzletek számának és nagyságának, pedig a minimalizálása.
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Szerencsére???
Igen. Bíztam benne, hogy felteszed ezt a kérdést. Ha valaki veszít a tőzsdén, akkor általában három 
választás áll előtte:

1. Kiveszi a maradék pénzét, és nem tőzsdézik többet, „elhagyja a parkettet”.
2. A megfelelő tudás nélkül, makacsul próbálkozik tovább – változó sikerrel.
3. Rájön,  hogy tudás  nélkül  nem megy,  de nem adja fel!  Mindent  megtesz,  hogy a  lehető 

legtöbb forrásból a legtöbb tudásanyagot felhalmozza, ami szükséges ahhoz, hogy kiaknázza 
azokat a fantasztikus lehetőségeket, amelyeket a tőzsde rejt.

Szerencsére én a 3. utat választottam. Szükség van azokra a bizonyos „pofonokra”, hogy ráébredjen 
az  ember,  hogy  a  tőzsdézés  egy  tudomány,  szakma,  hivatás,  nem  pedig  érzelmekkel  és  saját 
pszichológiai  csapdáinkkal  történő  kereskedés,  szurkolva  a  teletext  késleltetett  árfolyamadatait 
nézve, vagy az újságok által közölt adatokat. 

Miért foglalkozol oktatással is, ha a kereskedésben is rengeteg pénzügyi lehetőség van?
Örülök a kérdésnek; sokan felteszik egyébként. Igazából több oka is van. Az egyik legfőbb, hogy 
arról  beszélhetek  és  azt  oktathatom,  ami  az  én  szakmám és  egyben  a  hobbim is.  Az idő nem 
probléma, hiszen intenzív tanfolyamokat tartok. Előfordul, hogy az órákon én is tanulok egy-egy 
résztvevőtől,  aki  érdekes  kérdést  tesz  fel,  vagy  épp  egy  jó  ötlettel  áll  elő.  Természetesen  a 
tanfolyamokból  bevétel  is  keletkezik.  Ez  inkább  egy plusz  stabilitási  tényező,  számomra.  Úgy 
tudnám megfogalmazni, hogy a bevételi források portfoliójának egy része.

Honnan jött az ötlet, hogy ne csak kereskedj, hanem oktasd is a tőzsdézést?
Alapvetően nagyon szeretek oktatni, tanítani – szinte bármit. Szívesen lettem volna akár tanár is, ha 
taníthatok olyat, amit jól tudok és megfizetik. 
A  tőzsdeoktatás  úgy  kezdődött,  hogy  többen  kértek  tőlem  tanácsot,  az  általam  létrehozott 
honlapokon.  Én  több  tanfolyamot  is  elvégeztem,  vagy  ismerem/hallottam  az  oktatásukról, 
színvonalukról,  tematikáikról.  Rájöttem,  hogy  a  megszerzett  tudásommal,  és  értékes 
tapasztalataimmal egy olcsóbb, komplexebb és minőségileg is jobb oktatási színvonalú tanfolyamot 
tudnék nyújtani.

Mi a legfontosabb, ha valaki tőzsdézni kezd?
Ha egy mondatban kéne válaszolnom, azt mondanám: 

Megfelelő szemléletmód, tudás és pszichológia. 

Ez a három tényező kulcsfontosságú. Természetesen fontos betartani a lépcsőfokokat 
is, amelyen “lépkedve” egy kezdőből, profi tőzsdéző válhat!

Megosztod az olvasókkal ezeket a bizonyos lépéseket?
Igen,  bár  az  Ingyenes  Alap  Tőzsdetanfolyamból  kiderül,  amely  letölthető  a 
TőzsdeParkett.hu oldalról, de itt is felsorolnám a főbb pontokat:
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✔ Érdeklődni a téma iránt. 
(Azoknál, akik ezt az interjút hallgatják/olvassák – kipipáltnak vehetjük)!

✔ Megtanulni  az  elemzési  módszereket,  eszközöket  és  elsajátítani  mélységeiben  azokat  a 
dolgokat, amelyeket a KOMPLEX tőzsdetanfolyamon tanítok.

✔ Gyakorolni és fejlődni. Stratégiát építeni, kialakítani a kereskedési stílust.
✔ Papíron / táblázatkezelőben tesztelni.
✔ Élesben (kis pénzzel) kipróbálni az eredményes tesztek stratégiáit.
✔ Élesben (több pénzzel)  kereskedni,  ha már  megadhatjuk a bizalmat a kis pénzzel  történt 

sikerek miatt; természetesen folyamatos odafigyelés mellett.
✔ Tőkeáttét alkalmazása, mely egy kétélű fegyver, de a megfelelő tudással nagy nyereségeket 

lehet ezzel elérni.

A tanfolyamon gyakorlásra is van lehetőség, vagy csak elméleti oktatást nyújtasz?
A  tanfolyam  gyakorlat  orientált,  az  elméleti  oktatáson  túl  a  gyakorlásra  is  van  lehetőség.  De 
ezenfelül szükség van önálló gyakorlásra is, és az önfejlesztésre, de alap és haladó szinten átadom 
azt  a  tudást,  amellyel  később  a  hallgatók  profik  lehetnek  és  saját  kereskedési  stílust  tudnak 
kialakítani.

Miből  gondolod,  hogy  a  TőzsdeParkett  KOMPLEX  tanfolyam  más,  mint  a  többi 
hasonló tőzsdézni oktató tanfolyam?
Nagyon értékesnek tartom a tanfolyamot, amit tartok, még ha ez nagyképűen is hangzik. Ha nekem 
kezdőként  ilyen  segítségem  lett  volna,  ma  máshol  tartanék.  A  kezdeti  veszteségeknél  -  amit 
említettem - a tőkém majdnem 50%-át veszítettem el. Jelenleg pozitív az egyenlegem, amely azt 
jelenti, hogy 100%-ot teljesítettem a tőkére nézve, úgy hogy nem a teljes tőkét kötöttem be 1-1 üzlet 
során és számos biztonsági tényezőt is alkalmaztam. A tőzsdén az ember pénze a legnagyobb kincs.
A jó tőzsdés számlája nem hektikusan ingadozik, hanem lehetőség szerint folyamatosan növekszik, 
kisebb csökkenésekkel. De ettől függetlenül lehet exponenciális. Gondolok itt a kamatos-kamat elv 
hatására.  Én a „lassabb,  de biztosabb” utat  követem.  Természetesen  a portfolióm kialakításánál 
ügyeltem arra, hogy a „tempó” gyorsulhasson.
A  tanfolyamról  elmondhatom,  hogy  remek  ár/érték  aránnyal  rendelkezik,  hiszen  KOMPLEX 
tudásanyagot  adok  át,  amely  a  gyakorlatban  is  használható.  A  megfelelő  szemlélettel  és 
pszichológiával ez komoly profittá konvertálható.
Mélységeiben  tanuljuk  a  technikai  elemzés  eszköztárát  és  használatát.  Felületességgel  komoly 
veszteségeket  okozhatnánk.  Cél  a  helyes  általános,  illetve  stratégiai  szemléletmód  kialakítása.

Gondolom arra nincs garancia, hogy meg is gazdagszom, ha elvégezném az általad 
kínált tanfolyamot!
Sajnos  nincs.  Nem lesz  mindenkiből  sikeres  tőzsdés,  de  garantáltan  nagyobb  (sokkal  nagyobb) 
eséllyel  indul  az,  aki  a  szükséges  tudással  rendelkezik.  Számos  olyan  tényező  van,  amit  bár  a 
tanfolyamon is tanítok és próbálok kialakítani, de nagyon függ az egyéntől. Ilyen a pszichológia és 
a szemlélet. A főbb tőzsdés szabályok betartása is kulcsfontosságú. 
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A gyakorlat azt mutatja, hogy van, aki a tanfolyam elvégzése után sem tartja be minden intelmemet. 
Nem  azt  mondom,  hogy  mindent  „készpénznek  kell  venni”,  sőt  kell  is  bizonyos  dolgokat 
megkérdőjelezni, egyénileg kutatni, tökéletesíteni. Én is sokszor ezt teszem. A technikai elemzők, 
oktatók között is vannak eltérések, de az alapvető szabályok és a szemlélet betartására vonatkozó 
előírások kulcsfontosságúak, és ezek a legtöbb oktatónál megegyeznek.

Tudnál erre példát mondani?
Például az egzisztenciális szabály betartása, vagy a veszteség behatárolása (pl.: stop loss).

Milyen hibákat követnek el a kezdő tőzsdézők?
Többek között a fenti szabályokat nélkülözik. Vannak más szabályok is, amiket ha tud is valaki, 
sokszor félreértelmezi. Ilyen a tőzsdében a türelem. Sokszor ez nem azt jelenti, hogy a veszteségben 
ülőknek türelmesnek  kell  lenni  és  „majd fog  emelkedni”  sóhajjal  csak  várnak.  Bár  tény,  hogy 
hosszabb távon a részvények emelkedő tendenciát  mutatnak,  azért  ezzel óvatosan kell  bánni.  A 
türelem az én szemléletemben azt jelenti, hogy ne legyen „kereskedési kényszerünk”. Lesz máskor 
is megfelelő lehetőség a tőzsdén. Ha egy „hajó” elmegy, lesz másik. 
Az érzelmekkel  történő kereskedés  szintén hiba.  Az is  probléma,  hogy sokan csak egy irányba 
kereskednek. Adott helyen vesznek és azt hiszik, hogy csak akkor jó, ha emelkedik az árfolyam. A 
short  üzleteken  –  amikor  az  árfolyamesésre  spekulálunk  –  ugyanolyan  szépen  lehet  keresni. 
Ráadásul sokszor egy-egy eladási pánik sokkal gyorsabb lefolyású is tud lenni. A „sokat esett, majd 
csak fordul” mondat is több sebből vérzik. Nem az aljak és tetők, mint be- és kiszállási helyek 
keresése  a  cél,  hanem  az,  hogy  nyereséget  érjünk  el.  A  technikai  elemzés  eszköztárának 
használatával jeleket kaphatunk, amelyek megadják, hogy mikor vegyünk és mikor adjunk el úgy, 
hogy az üzletkötéssel nagyobb eséllyel legyünk nyertesek, mint vesztesek.

Hogy érted, hogy jeleket?
Leegyszerűsítve olyan a rendszer, mint egy rendőrlámpa. Ha látjuk a sárgát, akkor fel kell készülni 
valami változásra. Ilyenek a „figyelmeztető jelek”. Ha piros, akkor nem lépünk piacra, vagy épp 
zárjuk a pozíciót. Ha pedig zöld, akkor szabad az út.

Van még valami, amit fontosnak tartasz, és esetleg nem kérdeztem rá?
Jók voltak a kérdések. Igazából nagyon sokat lehetne a tőzsdéről beszélni. A tanfolyam okkal több, 
mint  40  óra.  Javaslom,  hogy az  érdeklődők nézzenek  körül  a  TőzsdeParkett.hu  honlapon,  ahol 
található  még  1-2  érdekes  tartalom.  Akik  pedig  szánnak  egy  kis  időt  és  pénzt  arra,  hogy  a 
KOMPLEX tanfolyamon megszerezhető tudásba befektessenek, azoknak nagy valószínűséggel nem 
csak a  jéghegy csúcsa tárul  a szemük elé,  hanem a tőzsdézés  tengerének felszíne  alatt  rejtőző, 
cseppet sem “misztikus”, de igen csodálatos világ.

Készült: Pécs, 2008. október 27.

Az interjút készítette: Oláh Gabriella
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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 sok pénzt kereshet!!
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