
Hol szálljunk ki, ha vágtat a bika? - Nyereséges pozíciózárási taktikák 
 
Kell célár?  

A legnagyobb dilemmát sokak számára a nyereséges pozíciók zárása jelenti. A befektetők 
többsége sajnos hajlamos túl hamar eladni a nyereséges részvényeket, visszavenni a shortolt 
papírokat. A nyereség túlságosan korai bezsebelésének pszichológiai okai vannak. Az ember 
túljuthat egy problémán, megszabadul egy feszültségtől, és még az ego-ját is növeli a 
győzelem érzése. Pedig a nyerőben lévő pozíciókból minél többet érdemes kihozni, mert 
jócskán ellensúlyozni kell a veszteségeseket. Legyünk őszinték: az utóbbiakból is van bőven.  

Sokan próbálják minél feljebb nyomni a nyereséges ügyletek arányát. Azzal büszkélkednek, 
hogy 10 esetből 8-9 alkalommal nyereséggel zárnak. Valójában azonban a nyereséges 
zárások arányának viszonylag kevés köze van a sikeres kereskedéshez. Van olyan ember aki 
80%-os arány mellett sem képes reálhozamot produkálni, mások 25% mellett is 30% feletti 
éves hozamot produkálnak. Ez függ a stratégiájuktól (stoppok közelsége, időtáv, sávos 
nyitás), és a piactól (más a részvénypiacon, más a devizapiacon, stb.). A lényeg, hogy a 
nyereséges ügyletek átlagban számottevő mértékben meghaladják a veszteségeseket.  

Ha feleslegesen sok időt és energiát szentel valaki a nyereséges pozíciók számának 
növelésén, és nem azok nagyságán fáradozik, szívesen tűz ki magának célárat, lehetőleg 
minél közelebb, hogy minél gyorsabban meglegyen a profit, újabb strigulát húzhasson be. 
Vajon tényleg szükség van a célárra, target-re, előre kijelölt profitcélra, bárhogy is nevezzük?  

Megkérem a kedves olvasót, hogy az alábbi képen lévő részvény árfolyamára határozzon 
meg egy célárat, és mielőtt a következő oldalra lapoz, írja fel magának. A kérdés másképpen 
megfogalmazva: ha vásárolt a grafikonon látható részvényből, milyen áron adná el, ha 
tovább emelkedik? Az árfolyam (függőleges tengely) skálázása lineáris, nem látható viszont 
az idő, de annyit elárulhatok, hogy egy nem túl régi chartról van szó, a grafikon napi bontású, 
tehát egy gyertya egy napot takar.  



 

Trendkövető zárási technikák 1.  

Az alábbi grafikon a feladvány „megfejtése”. Ha valaki alaposan megvizsgálja, akkor talál egy 
apró kék vonalat a bal alsó részen, az idősor elején. Ez a kék vonal volt az az ellenállási szint, 
amelyet az előző oldal grafikonján átlépett az árfolyam. Azóta 420%-os árfolyam növekedést 
ért el, és továbbra is egyértelmű trendben erősödik. Most érdemes ránézni az előző oldal 
végén felírt célárra…  



 

Az út persze nem volt könnyű idáig, több mint 2 évig tartott, és közben nagyon durva 
korrekciókat kellett volna végigülni nyugodtan. Az is lehet, hogy a céláron kiszálló befektető, 
később vissza tudott szállni. De a tapasztalatok sokkal inkább szólnak az elszalasztott 
lehetőségekről, mint a sikeres ki-be ugrálásokról szólnak, a target-et kedvelőket vizsgálva. A 
fenti cég egyébként a ValueClick, online hirdetésekkel foglalkozó vállalat. (a chart heti 
bontású, az árfolyam a tegnapi záróig abszolút aktuális, a dátum a hét kezdő időpontját 
jelöli)  

A tanulság az lehet, hogy az esetek többségében nincs értelme előre nyereség esetén lévő 
kiszállási árat megjelölni, hiszen nem tudhatjuk egy-egy hosszú távú árfolyammozgás, trend 
mennyi ideig és ami még lényegesebb: milyen szintű árfolyamig fog tartani. Természetesen, 
mint mindig, itt is van kivétel. Főleg a rövid távú stratégiáknál, ahol az ember időben 
korlátozva van, érdemes megjelölni target-et, és ott a pozíció egy részét vagy egészét zárni.  

Milyen taktikát érdemes alkalmazni akkor a nyereséges pozíciók zárását tekintve, ha 
trendkövetők vagyunk?  

Trailing Stop – Csúszó küszöb: Ez a legelterjedtebb módszer, mind a szakmai publikációkban, 
mind az oktató anyagokban gyakran találkozhatunk vele. A lényege, hogy az árfolyam 
megfelelő irányú mozgásával, a nyereségünk növekedésével a stop-ot folyamatosan visszük 
feljebb, így egy idő után már a megszerzett profitot védjük. Vannak olyan befektetési 

http://www.bwm.hu/elemzesek/cegadatlap_vclk.pdf�


szolgáltatók, akiknél lehet olyan megbízást adni, amely centre pontosan követi az 
árfolyammozgást felfelé. Mégis érdemesebb inkább az aktuális piaci szituáció, illetve a 
technikai képen felfedezhető alakzat alapján elhelyezni, csúsztatni a stoppot – manuálisan. A 
leggyakoribb az, hogy támaszok, lokális mélypontok (vagy csúcspontok), hosszú nagy 
forgalmú fehér gyertyák aljához (tetejéhez), mozgóátlagokhoz teszik a küszöböt. Ha kisebb 
forgalmú részvényről van szó, érdemes ezt mindig tágabban hagyni, mert gyakoriak lehetnek 
a napon belüli leszúrások. A pozíció méretét érdemes rendszeres felülvizsgálni és 
módosítani, az egy ügyletben kockáztatott összeg és az aktuális árfolyam stop szint közötti 
különbség függvényében. Pár hete mutattuk be a Hochtief példáját. Az építőipari vállalat 
stabil trendben mozgott, mi három időtávra három stop szintet helyeztünk el. Az árfolyam 
tovább emelkedett, a legfelső stoppon kiüthette a rövid távú pozíciókat, a többit megtartva 
az emelkedéssel, és új támaszok megjelenésével feljebb csúsztattuk a szaggatott vonal 
mentén. Ha hamarabb lezárjuk kizárólag az emelkedés miatt, sokkal kevesebbet nyerünk, 
mint ha most még is valamelyik stop szinten zárjuk a pozíciót. A csúcson lezárni úgyis csak 
szerencsével lehet. Akik azt mondják, hogy lehetetlen optimálisan meghatározni azt a 
pontot, ahol a profit védve van, de az árfolyam nem megy le, mielőtt folytatja útját, azok 
számára vár egy idézet a cikk legvégén.  

 

3. Trendkövető zárási technikák 2.  
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Time Stop – Idő küszöb: Inkább rövid távú stratégiáknál alkalmazzák. A pozíció zárása 
nemcsak aszerint történik hogy miként mozog az árfolyam, hanem az idő múlásával is nő a 
zárás lehetősége. Más szóval: ha egy darabig nem mozdul el az árfolyam lényegesen, 
mindenképpen lezárásra kerül a pozíció. Türelmetlenségnek tűnhet, de sokkal racionálisabb 
okai vannak: a részvényben lévő pénz máshol valószínűleg nagyobb profitot tudna termelni, 
az így „kieső” nyereség tulajdonképpen haszonáldozat költségnek tekintendő. A múlt heti 
Top Trader Day konferencián ezt remekül prezentálta az egyik előadó, Edoardo Ciotti. 
Szintén aktuális példa az IVG árfolyamának alakulása. Sokáig szépen emelkedett, majd beállt 
a 17 és 18 Euró közötti sávba. Egy darabig konszolidációnak tűnt, de a bekarikázott felső 
árnyékok, és a tovább menő piac jelezte, hogy valami nincs rendben. Szeptember közepén 
sokan már alkalmazták volna a time stop-ot, minden joggal. Sajnos mi nem ezt tettük, és a 
nyereség egy részéről le kellett mondanunk, éppen a cikk írásának időpontjában, amikor is az 
IVG kiugró forgalom mellett esett be 17 Eurós támasza alá.  

 

Vételi (short esetén eladási) klimax idején való zárás: a legtapasztaltabb spekulánsok gyakran 
mesterien alkalmazzák ezt a módszert. A lényege, hogy akkor zárják a pozíciót, amikor a 
piacon az adott részvény kapcsán eluralkodik a vételi hisztéria, és gyakran órákon belül 
elképesztő árfolyam emelkedés és forgalom zajlik le. A logika kiindulópontja valahogy így 
hangzik: ha ma már mindenki vásárol, akkor holnap ki fog? Az adott nap közben vagy végén a 
megjelenő eladók miatt már kifullad az emelkedés. A dolog érdekessége, hogy a módszert 
alkalmazók éppen akkor adnak el, amikor Mari néni vásárol. Szép példák sorát szállítja 



rendszeresen a Solarworld napenergiával foglalkozó társaság árfolyama. A magas energiárak 
idején különösen trendinek számító (és valljuk be: ténylegesen szép jövő előtt álló) 
tevékenység elképesztő árfolyam emelkedést indukált. A papírra özönlő számos vásárló 
azonban időnként nyeresége realizálása miatt 10-20-30%-okkal lenyomja az árfolyamot. 
Előtte rendszerint vételi klimax tapasztalható, hasonlóan történt március elején is. Ekkor 
utolsó erővel a vevők 110 Euróig nyomták fel az árfolyamot, magas forgalom mellett. A jó 
intuícióval és nagy tapasztalattal rendelkező spekuláns számára ez eladási jelzés volt. Ha 
korábbra visszatekintünk január elején is láthattunk hasonló történéseket.  

 

Természetesen az itt jelzett technikák nem fogják át a nyereséges pozíciók zárásának teljes 
spektrumát, de a leghatékonyabbakat igen. Sokszor érdemes őket együtt, kombinálva 
használni, akár azonos pozíción belül is, rész-zárásokat is megengedve.  

Mindezek módszerek mind tapasztalatot, és az intuíció felhasználását igénylik, pontos recept 
rájuk nem adható. Nem kedvelem az idézeteket, gyakran a szövegkörnyezetből önkényesen 
kiragadva, más szituációban más-más igazságot erőltetve próbálják felhasználni ezeket. Most 
azonban szándékosan én is elkövetem ezt a hibát. Az alábbi idézet azonban nagyon találó, ha 
a stop-loss-ról és akár általában a pozíció zárásról beszélünk:  

„A stop első – profit védelme érdekében történő - elhelyezése legalább annyira művészetnek 
tekinthető, mint tudománynak” Dave Landry.  



Nincs ez másképpen a csúszó küszöb esetén sem.  

Faluvégi Balázs 

Bridge Wealth Management 

További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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