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Előszó

Pár éve jöttek divatba a piacokon a brókerek által csak tőzsdei 

háziasszonyoknak csúfolt kisbefektetők. A parkettszleng ugyan ko

rábban is megkülönböztette a profi menedzserek által kezelt okos 

pénzt az amatőrök kezében lévő buta bankóktól. De a részvény

pia cok 2008–2009es nagy összeomlása olyannyira olcsóvá tette 

a vállalati és bankpapírokat, hogy világszerte tömegesen jelentkez

tek a tőzsdéken új játékosok. Szinte szűz kézzel nyúltak a pakliba 

és úgy vásároltak, mintha plazában lennének. Mindent vittek, amin 

rajta volt a leértékelt cédula. A szó szoros értelmében zsákolták 

a részvényeket. Ráadásul tényleg jókor jöttek. Nagyon olcsón vettek, 

és akkor nyertek a tőzsdén, amikor a régi motorosok sorra kicsúsz

tak a pályáról.

A tőzsdék sokat köszönhetnek a kezdetben lenézett háziasszo

nyoknak. Nemcsak friss pénzt hoztak, de az árfolyamok emelke

désébe vetett töretlen hitüket is. Azóta ugyan kicsit alábbhagyott 

a lelkesedésük. Sokan közülük hátat fordítottak a parkettnek. Ám 
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a maradók olyannyira beletanultak a kereskedésbe, hogy a tenge

rentúlon, ahol mindenre van statisztika, már az is előfordul néha, 

hogy egyegy negyedévben a hozamokat tekintve a háziasszonyok 

rávernek néhány percentet a hivatásos alapkezelőkre. Ám hiába 

tipegnek közöttünk immár évek óta, a hazai piaci hírszolgáltatást 

csak nem tudták kizökkenteni a régi kerékvágásból. Tőzsdei újság

íróként reggelente a brókercégek ügyfeleinek készített értesítőket, 

hírleveleket szoktam bogarászni. Mint mondjak? Vannak üdítő kivé

telek, de még mindig uralja a piaci kommunikációt a rejtélyes bróker

nyelv, s az agyonfirkált grafikonok sem segítik a tisztánlátást.   

Régóta terveztem egy tőzsdei „szakácskönyvet”, amiben a kez

dők éppúgy találnak egyszerű kereskedési ötleteket, ahogy a ru

tinos kisbefektetők is utánanézhetnek valamely instrumentum 

legalkalmasabb fűszerezésének. Mégsem receptgyűjteményt tart 

kezében az olvasó, inkább olyan rendhagyó tőzsdesulit, melyben az 

alapműveletnek tekinthető szelvényvagdosástól a jegybanki boszor

kánykonyhákon alkalmazott trükkökig terjed a tananyag. És ezúttal 

nem csak a sikeres fogások kerülnek terítékre, de az elmúlt évek 

nagy odakozmálásait is szemügyre vesszük. Pletykákkal, sztorikkal 

körítve, természetesen. Elvégre a piac nem csupán kereskedőtér, 

de legalább ennyire fontos találkozóhely, s ugye kezdetektől fogva 

a világ mindenkori legrafináltabb játszótere is egyben.
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