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Pogoji uporabe in Opozorilo o tveganju: 
 
Namen te knjige je izključno izobraževalni. Avtorja ne sprejemata nobene odgovornosti 
za vaše trgovalne rezultate. Borzno trgovanje je primerno le za izkušene investitorje in 
trgovalce. Pri tem lahko izgubite vse svoje premoženje. Ta knjiga ne ponuja nikakršnih 
investicijskih ali trgovalnih nasvetov glede delnic, valut, terminskih pogodb, opcij in 
ostalih finančnih instrumentov. Posvetujte se s svojim finančnim svetovalcem preden 
storite kakršnokoli borzno potezo. Avtorja niti ne dajeta nobenih garancij, da bodo 
tehnike, ki za avtorja delujejo, delovale tudi za vas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z veseljem lahko izdelate več kopij te knjige pod naslednjimi pogoji: da se navede vir 
www.BorzniTrgovec.si in www.FinancniTrgi.com, da se distribuira brezplačno in da se 
ne spreminja vsebine. Spodbujamo vas, da knjigo delite z vašimi prijatelji, znanci, 
družino in tistimi, ki jih zanima svet borznega trgovanja in bi jim ti nasveti lahko koristili.  
 
Vse ostale pravice pridržane. 

www.borznitrgovec.si
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Dobrodošli trgovalci! 

  

Ta knjiga je namenjena vsem, ki jih zanima vpogled v fascinanten in včasih nerazumljiv 

svet trgovanja.  

 

Borzno trgovanje je lahko zelo razburljiv in dobičkonosen posel, ki ga lahko izvajamo od 

praktično kjerkoli.  

 

Najpomembnejše prednosti borznega trgovanja: 

 

1. ste sam svoj šef, nihče vam ne ukazuje ali vas nadzoruje; 

 

2. neodvisnost od lokacije trgovanja. Trgujete lahko uspešno tako na Karibskih 

otokih, v zasneženi Norveški, romantičnem Parizu ali orientalskem Tokiu. Vse 

kar potrebujete je internetna povezava in vaše znanje; 

 

3. razmeroma majhen začetni kapital (v primerjavi s kapitalom potrebnim za 

zagon uspešnega podjetja); 

 

4. prilagodljiv delovni čas. Sami si lahko izberete kdaj in kako pogosto boste 

trgovali; 

 

5. praktično vsak je lahko uspešen v trgovanju. Ne glede na to ali ste stari ali mladi, 

moški ali ženska, izobraženi ali ne, uspeh je teoretično dosegljiv vsakomur. 

 
 

 

www.financnitrgi.com
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Seveda pa obstajajo tudi pomanjkljivosti: 

 

1. ni zagotovljenega uspeha, večina začetnikov namreč denar izgublja; 

 

2. delo je lahko zelo stresno in čustveno obremenjujoče. Ko je v igri vaš težko 

zasluženi denar, je to praktično neizogibno; 

 

3. pri trgovanju gre redko za timsko delo in je lahko občasno zelo samotarsko. 

 

Očitno je glavni in najpomembnejši motiv trgovcev ustvarjanje dobička. Nek finančni 

produkt poceni kupimo z namenom, da ga bomo dražje prodali. Med take finančne 

produkte spadajo: delnice, terminske pogodbe (futures), ETF-ji, valutni pari, opcije, 

obveznice in še kakšni drugi.  

 

Je Trgovanje Investiranje? 

 

Investiranje na splošno pomeni kupovanje delnic z namenom dolgoročne naložbe. 

Večina ljudi, (tudi tisti, ki niso v življenju niso še nikoli kupili nobene delnice) pozna  ta 

investicijski pristop.  

 

  

Nasvet „kupi in drži” je še vedno zelo popularen 

pri večini investitorjev na delniških trgih.  

 

Po opravljeni analizi podjetja smo se odločili za 

nakup delnic in jih držali več let in to je za nas 

predstavljalo neko obliko dolgoročne naložbe.  

 

Mogoče se sliši smešno, ampak podobno kot pri 

poroki, smo se odločili za lastništvo delnic tako v 

dobrih kot tudi v slabih časih.  Včasih smo deležni 

rednega. izplačila dividend, če pa je naša delnica 

pridobila na vrednosti pa smo zaslužili še s 

kapitalskim dobičkom. 

www.financnitrgi.com
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Trgovanje na drugi strani pomeni kupovanje in prodajo finančnih instrumentov na 

bistveno višji frekvenci. To pomeni trgovanje na dnevnem nivoju, ko gre za iskanje 

manjših, a pogostejših in bolj konstantnih dobičkov. Nekateri trgovalci že dolga leta 

uspešno trgujejo in dosegajo izjemno konstantne ter bistveno večje dobičke z manjšo 

izpostavljenostjo dogajanjem na globalnih trgih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redko se zgodi, da trgovalci začnejo konstantno služiti denar že v svojem prvem letu. 

Dobičkonosni trgovalci so izjemno izobraženi v vseh veščinah trgovanja, z obilico 

izkušenj, ki so jih pridobili z učenjem in potrpežljivostjo. In seveda tudi z mnogimi 

neuspešnimi posli! V svetu trgovanju  namreč velja pregovor: »Samo izkušeni  

trgovalci preživijo!« 

 

Upamo, da vam bo knjiga v pomoč pri vaših prvih korakih. Vsebina predstavlja 

profesionalne in preizkušene borzne lekcije in bo pametnemu začetniku privarčevala 

marsikakšen Evro. 

 

 

Gregor Cotman in Klemen Furlan 

 

 

Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na 

dejstvo, da izpostavljanje večjim dobičkom 

pomeni tudi izpostavljanje večjim izgubam. 

Tveganje je tako bistveno višje in zato lasten 

kapital z nespametno uporabo finančnih 

vzvodov izgubimo lahko celo v nekaj minutah ali 

sekundah.  

www.financnitrgi.com
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1 
 

Trgovanje  

Ni Igra Na Srečo  
  

 

 

Mnogi menijo, da na borzi ni mogoče redno delati dobrih donosov, drugi so mnenja, da 

zaslužijo le tisti, ki imajo srečo. V resnici pa je borzno trgovanje le posel, tako kot vsak 

drug. Potrebno je imeti določeno znanje, konkurenčno prednost, poznati svojo "tržno 

nišo" in vse svoje moči usmeriti v razvoj novega posla. 

  

 

 

Obstaja mnogo ljudi, ki so celotno življenje posvetili trgovanju in preučevali borzne 

zakonitosti. Njihovo znanje in izkušnje so vam lahko v veliko pomoč pri vaših začetkih. 

Napake na borzi lahko namreč stanejo veliko več kot začetne napake v drugih 

dejavnostih.  

 

 

 

www.financnitrgi.com
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Zato je še toliko bolj pomembno, da svoje delo zastavite strateško in pametno. 

 

Potem, ko boste izbrali svoj borzni pristop oziroma svojo trgovalno strategijo, boste 

ugotovili, da so borzni zaslužki igra verjetnosti. Zakaj?  

 

 

 

Razlika je le ta, da je verjetnost na borzni naklonjena nam, v kazinoju pa v prid lastniku. 

 

Od kod potem pridejo borzni dobički? Poenostavljeno povedano, zaslužki 

profesionalcev prihajajo od izgub amaterjev. Ravno zaradi tega borze privabijo tako 

veliko število profesionalnih špekulantov, medtem ko kazino v večini primerov privablja 

nedisciplinirane hazarderje.  

 

To še ne pomeni, da so borzni zaslužki lahki, so  pa vsekakor možni in dosegljivi tistim, 

ki so se trgovanju pripravljeni profesionalno posvetiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker so premiki cene 

finančnih produktov na 

vseh borzah posledica 

določenih dejavnikov, ki se 

redno ponavljajo (kot je 

ponudba in povpraševanje, 

obnašanje množice ipd.). 

Tudi igre v kazinojih 

temeljijo na verjetnostnih 

izračunih. 

 

www.financnitrgi.com
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2 
 

Lahko Traja Leta  

Preden Boste 

Profitabilni 
  

 

 

Profesionalen borzni uspeh zahteva določen osebnostni profil trgovalca. Naivno bi bilo 

trditi, da na borzi lahko uspeh čisto vsak. Določena stopnja splošne življenjske zrelosti, 

sposobnost sprejemati odgovornost, močna samodisciplina, motivacija in neustavljiva 

želja po uspehu so skupaj z vztrajnostjo le nekatere osebnostne značilnosti, ki so nujno 

potrebne za dolgoročni uspeh na borzi.  

 

 

  

 

 

In tu ne govorimo o tem, da na dnu 

medvedjega trenda (trend padanja cen) kupite 

določene delnice in jih držite 10 let, medtem ko 

ste ujeli idealen trenutek novega bikovskega 

trenda (trend naraščanja cen) in tako mastno 

zaslužili.  

 

Če vam je sicer uspelo kaj takega, vse čestitke. 

Toda v tej knjigi govorimo o tem, da denar 

služimo vsako leto, ne glede na to ali borze 

padajo ali rastejo. Prav tako dejansko ni 

pomembno ali trgujete z delnicami, valutami, 

terminskimi pogodbami ali opcijami. Temu se 

reče profesionalno trgovanje. 

 

www.financnitrgi.com
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Imeti morate dovolj časa na razpolago - nekomu, ki se lahko  borzi posveti le 2 uri na 

dan, bo do znanja in izkušenj prišel mnogo počasneje kot tisti, ki bo trgovanju posvetil 12 

ur na dan.  

 

Eden najuspešnejših trgovalcev v zadnjih 30 letih, Lewis Borsellino, je novincem rekel: 

»Če vam v prvem letu dnevnega borznega trgovanja uspe preživeti brez izgub, imate 

možnost uspeti v tem poslu." To je resnica, ki jo začetniki ne želijo slišati. Dokler seveda 

tega sami ne spoznajo.  

 

 

 

On je namreč vedel, da profesionalni trgovalci redno služijo na napakah amaterjev. 

 

V svetu trgovanja velja, da se posameznik 

nauči borznega trgovanja v povprečno 3 

letih. Nekateri dojamejo stvari hitreje kot 

drugi, nekaterim pa, kot smo že omenili, 

enostavno ni usojeno.  

 

In tu ne gre samo za intelektualni izziv, češ 

da "niste ravno pametni.” Sploh ne. 

Razpolagati morate z dovolj kapitala, ki ga 

boste lahko namenili učenju in izgubam. 

 

Dobro je imeti tudi pomoč bolj izkušenih 

trgovalcev ali še bolje osebnega mentorja.  

  

 

Lewis Borsellino je "na parketu" trgoval 

terminske pogodbe na najlikvidnejši delniški 

indeks SP&500 in je želel, da je vsak 

novinec stal in trgoval poleg njega. "Želim, 

da stojiš tukaj, ker bo tvoj denar postal moj 

denar.” so bile njegove besede.  

 

www.financnitrgi.com
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3 
 

Bistvo Je V  

Trgovalnem Planu  
  

 

 

Borza je en velik kaos. Cene rastejo in padajo na videz brez pravega razloga in po 

naključju. Izgleda kot bi trg želel škodovati začetniku, saj cene padejo, ko on delnico kupi 

in začnejo rasti takoj po tem, ko jo on proda. Ali pa recimo pobere svoje dobičke hitro, 

potem pa opazuje nadaljnjo rast cen. Prevzame ga frustracija, ko pomisli, koliko 

dobička bi lahko še pobral.  

 

Druga skrajnost pa se zgodi, ko gre trg proti trgovalcu, le ta pa upa na boljše čase. 

Zaradi čustvene komponente pride do točke, ko se mu zdi, da je izguba prevelika, zato 

svoje pozicije proda. Zatem se trg obrne nazaj v smer, ki jo je trgovalec prvotno 

predvidel – vendar žal ni več udeležen pri dobičku. 

  

  

  

 

Vse to otežuje borzno trgovanje 

začetniku in ga bliža njegovemu 

kariernemu koncu. Obstaja pa 

ena enostavna rešitev, ki zmanjša 

veliko tovrstnih problemov. Za njo 

ne ve ali pa se je ne poslužuje 

vsaj 90% novih borznih 

udeležencev. Rešitev se imenuje 

Trgovalni Plan. 

www.financnitrgi.com
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"Trgovalni plan" vam naredi strukturo, skozi katero vidite borzni kaos, ki potem iz 

logičnega vidika ne izgleda več kot kaos. Borzne premike prepoznate kot določene 

vzorce, ki se ponavljajo in ki vam ponujajo preverjene nakupne in prodajne signale. In ne 

samo to! V Trgovalnem Planu imate navedeno, kje boste pobrali svoje dobičke in kdaj si 

boste priznali, da ste naredili napako in boste zmanjšali svoje izgube in podobno. To je 

eden ključnih elementov, ki loči uspešne trgovalce od tistih, ki o tem lahko le sanjajo.  

 

»Obstaja pa ena enostavna rešitev, ki zmanjša veliko tovrstnih problemov. Za njo 

ne ve ali pa se je ne poslužuje vsaj 90% novih borznih udeležencev. Rešitev se 

imenuje Trgovalni Plan.« 

 

 

 

Če želite resno zastaviti svojo trgovalno kariero, nujno potrebujete profesionalno izdelan 

trgovalni plan, ki se ga boste potem seveda tudi morali držati. 

 

 

 

 

 

 

Borza je igra denarja in denar je eden 

naših najbolj čustvenih življenjskih 

področij. Cene se spreminjajo iz 

minute v minuto in potencialni dobički 

začetnikom ustvarjajo velike upe in 

iluzije.  

 

Vse to povzroča čustveno in 

prenagljeno sprejemanje odločitev, kar 

je smrtni greh v tem poslu.  

www.financnitrgi.com
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4 
 

Demo  

Je Zakon 
  

 

  

Prepričan sem, da bi se mnogi slovenski podjetniki želeli preizkusiti na Simulatorju, ki bi 

100% resnično odražal bodoči scenarij njihovega novega podjetja. Denarne izgube, 

časovni in čustveni vložek v novo nastalo podjetje je tako velik, da bi Simulator zagotovo 

uporabljala večina podjetnikov, če bi le bil na voljo. A žal kaj takega v resničnem svetu 

ne obstaja. Dobre borzno posredniške hiše, preko katerih boste trgovali, vam nudijo 

Virtualno borzno okolje.  

 

 

 

Ne glede na to koliko neumnih borznih potez boste storili, vas ne bodo stale nič. Mar ni 

to fantastično? Kljub temu še vedno ogromno novincev odpre pravi trgovalni račun takoj, 

da se lahko njihova divja "igra na srečo" končno prične. 

  

 

Simulator ali Demo trgovalni račun 

odraža realne borzne razmere v 

realnem času, a z virtualnim denarjem!  

Ne glede na to koliko neumnih borznih 

potez boste storili, vas ne bodo stale 

nič. Simulator ali Demo trgovalni račun 

odraža realne borzne razmere v 

realnem času, a z virtualnim denarjem!  

www.financnitrgi.com
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Na svetovnih borzah lahko v nekaj sekundah izgubite vse svoje premoženje in nihče 

tega ne bo niti opazil! Trgu in drugim udeležencem namreč ni mar za vaše napake in 

dogajanje bo teklo naprej nemoteno, preprosto kot da se ni nič zgodilo.  

 

Osebni mentor top trgovalcev Jeff Quinto je o Simulatorju rekel: "Dobili boste 90% 

resnične izkušnje za NIČ denarnega vložka." Ostalih 10% je seveda povezano s 

čustvenimi odzivi, ki se začnejo porajati, ko pričnemo trgovati s pravim denarjem, a to 

je že druga tema.  

 

Začetniki bi morali obvezno začeti s Simulatorjem, saj je to eden najboljših pokazateljev 

resnosti in čustvene zrelosti trgovalca, prav tako pa je tudi najboljše učno orodje. 

  

In koliko časa bi morali trgovati na Simulatorju? Dokler redno ne zaslužite denarja. 

To lahko pomeni le nekaj mesecev, če ste zelo aktiven dnevni trgovalec, ali pa nekaj let, 

če trgovanju posvečate manj časa.  

 

Celo nekateri profesionalni trgovalci se občasno vrnejo na Simulatorsko okolje, če 

zapadejo v neko trgovalno obdobje, ki jim ne prinaša želenih rezultatov. Profesionalci 

namreč že vedo, da je v takih časih nujno potrebno zmanjšati tveganje in denarno 

izpostavljenost. 

 

 

www.financnitrgi.com
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5 
 

Ena Poteza  

Ne Pomeni Nič 
  

 

 

Aleksander Elder je v eni od svojih knjig napisal: “Veliko ljudi lahko naredi eno dobro 

borzno potezo ali celo malo serijo dobrih potez, ampak le peščica ljudi lahko 

konsistentno zasluži in redno veča svoj kapital.” Ena posamezna poteza v resnici 

pomeni zelo malo, če se  s trgovanjem nameravate 

preživljati.  

 

To je dobra in hkrati slaba novica. Če dobro zaslužite, 

ne pozabite, da je to le ena od mnogih, mogoče nekaj 

tisoč potez, ki jih boste storili v svoji karieri. Zato nima  

 

 

smisla počivati na lovorikah, saj vas že čakajo nove priložnosti in izpostavljenost 

novemu tveganju.  

 

Po drugi strani pa lahko izguba denarja ni tako slaba novica. Dokler seveda upoštevate 

določena omejitvena pravila glede tveganja, vas rezultat ene slabe borzne poteze ne bi 

smel prizadeti. Jutri je nov dan in nove priložnosti. 
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6 
 

Ne Gre Za  

Magični Indikator 
  

 

 

Danes je na borzah zelo popularna tehnična analiza. Poenostavljeno le ta predstavlja 

vse premike cene, ki so grafično  predstavljene na grafih. Iz teh grafov je v preteklosti 

nastalo na stotine tehničnih indikatorjev, ki so sestavljeni na podlagi različnih formul in 

so izpeljani iz osnovnega gibanja cene. 

 

Trgovalec ima na razpolago tako ogromno število pripomočkov in orodij, da vse 

skupaj lahko postane izredno moteče. Vsak indikator ima namreč svoje prednosti in 

slabosti. V trgovalni izobraževalni industriji vam bodo mnogi skušali prodati svoj magični 

indikator, češ da je le ta pravi in vam lahko edini predvidi gibanje cene. Se vam morda 

pri tem ne zdi čudno, da sploh komu ponujajo skrivnost neomejenega bogastva in je raje 

ne uporabljajo zase? 

 

 

www.financnitrgi.com
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Ljudje po naravi stremimo k zunanjim zagotovilom, ki nam jih predstavi nekdo drug, saj 

sami vse prevečkrat dvomimo v svoje sposobnosti in način razmišljanja. Slednje je 

ustvarilo veliko tržno nišo v izobraževalnem svetu in ogromen posel od prodajanja razno 

raznih indikatorjev, signalov, nakupno prodajnih naročil, knjig in podobno, ki vam bodo 

prinašali denar na račun, medtem ko boste vi spali. 

 

Ne nasedajte tem ponudbam in si zapomnite sledeče: tehnični indikatorji so zelo 

uporabna orodja, če veste kaj z njimi početi in poznate njihove dobre in slabe strani. Vsi 

najboljši so danes bolj ali manj na voljo brezplačno v osnovnih grafikonskih paketih. 

Vendar pa je na borzah možno služiti tudi brez njih.  

 

 

 

Predstavljajte si delavca, ki potrebuje določeno orodje za svoje delo. Sodelavec mu 

ponudi magično orodje, ki bo vso delo opravilo samo. Nesmiselno, mar ne? Orodje ti 

lahko delo le olajša, a še vedno je tu beseda delo.   

 

Seznanite se torej s svojim “orodjem”, da boste z njim čim uspešnejši. Izberite tistega, ki 

vam je najbolj všeč in vam pokaže stvari, ki jih vi želite videti. Potem pa le zavihajte 

rokave in študirajte. Učenje se namreč šele začenja. 
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7 
 

Držite  

Trgovalne Stroške 

Na Minimum 
  

 

 

Dejstvo je, da boste za vaš napredek potrebovali novo znanje in pomoč izkušenih 

trgovalcev. To vas bo verjetno stalo kar nekaj denarja, še posebej če bo učenje trajalo 

več let. Zato bodite previdni in izbirčni pri kupovanju izobraževalnega gradiva.  

 

Knjige so danes večinoma poceni ali celo brezplačne. Prav tako na internetu lahko 

najdete ogromno izobraževalnih portalov, ki vam lahko ponudijo kvalitetno izobraževalno 

vsebino po ugodnih cenah ali celo brezplačno.  

 

Največji stroški se lahko ustvarijo predvsem iz vaših borznih izgub. Bodite pametnejši 

od drugih in si zagotovite profesionalen zagon vašega novega posla na Simulatorju. Le 

tako lahko omejite izgube na minimum. 

 

Dnevni trgovalec, ki opravi 10 borznih 

potez v enem dnevu, mora premagati 

stroške transakcij, ki se občutno 

nabirajo skozi mesec. Zato mora biti 

izbira vašega brokerja preudarna in 

ekonomična. 

 

Če osebno poznate kakšnega 

izkušenega trgovalca, vas bo sedenje  

 

poleg njega in opazovanje njegovega trgovalnega stila verjetno stalo kar nekaj denarja, 

kar pa bo kljub vsemu lahko ena vaših najboljših izkušenj.  
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Na začetku niti ne veste kako ločiti dobro od slabega, zato naj vam bo v vodilo 

enostavno pravilo: poiščite najugodnejše ponudbe, ki ne izgledajo, kot da gre zgolj za 

prodajo s strani netrgovalcev. Pozanimajte se torej o prodajalcu. Ali je na spletni strani 

sploh naveden, kdo je in kaj dela? Kako veste, da na borzi resnično trguje? Ste pomislili, 

da morda le izkorišča tržno nišo – veliko potrebo začetnikov po “jasnem vodstvu”?   

 

Poleg tega, da še ne ločite dobro od slabega 

izobraževalnega gradiva, ne veste niti, kaj vi 

kot trgovalec sploh potrebujete! Vsak 

začetnik kmalu spozna, da njegov prvi 

kupljen trgovalni sistem ne bo verjetno nekaj, 

na čemer bo vztrajal skozi svojo celotno 

kariero. Zakaj?  

 

Ker bo moral v svoje trgovanje vnesti svojo 

osebno noto in pristop, saj bo le tako čutil, da 

je to (vsaj delno) njegovo in to mu bo 

pomagalo vztrajati v težkih časih … a to je 

zopet že druga tema.  

 

 

Skratka, potrebovali boste kar nekaj časa, da boste našli SVOJ stil. Poskušajte do tega 

priti čim ceneje. 
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8 
 

"Preprosto"  

Je Boljše 
  

 

 

“Najboljše stvari v življenju so najbolj preproste,” pravi ljudska modrost. Čeprav se to sliši 

še tako enostavno, pa do tega priti in pri tem vztrajati ni ravno lahka naloga. Na svoji 

učni poti se boste srečali z mnogo idejami in načini dela. To je dobro, ker boste spoznali, 

kako delajo drugi in to bo povečalo vašo širino in znanje o tem poslu. 

 

Kljub temu pa boste končno oblikovali nek svoj stil 

in pristop, ki bo verjetno nastal iz najboljših idej in 

vaših lastnih izkušenj. Pomembno je, da si ideje 

niso nasprotujoče, saj boste sicer vedno v 

dvomih, kako se odločiti. Prav tako je zelo 

pomembno, da vaš trgovalni pristop ne vsebuje 

preveč “balasta”. Zakaj? 

 

V hitrem borznem dogajanju velikokrat ni časa za dvome in težke odločitve! Okno 

priložnosti je pogosto tako majhno, da zahteva takojšnjo akcijo. Edini sistem, ki vam bo 

omogočal hitro odločitev, pa mora biti ENOSTAVEN oziroma preprost. Če si boste 

morali namreč postaviti milijon vprašanj in se ubadati z vašimi strahovi in dvomi, bo 

priložnost že mimo, saj jo bodo izkoristili tisti, ki nimajo tovrstnih problemov. 

 

»V hitrem borznem dogajanju velikokrat ni časa za dvome in težke odločitve! Okno 

priložnosti je pogosto tako majhno, da zahteva takojšnjo akcijo.« 
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9 
 

Vedno Uporabljajte  

"Stop Loss" Naročilo 
  

 

 

“Stop loss” naročilo pomeni način omejevanja izgub. Ko tečaj doseže neko določeno 

vrednost, se zaprtje posla avtomatično aktivira. Na ta način omejite izgubo in zato se to 

naročilo lahko imenuje tudi “naročilo za ustavitev izgub”. 

 

Obstaja veliko načinov, kako to naročilo najbolje postaviti in noben izmed njih ni popoln. 

Najpomembnejše pri tem pa je, da ga sploh postavite oziroma aktivirate! 

 

Predstavljajte si nogometno tekmo, kjer domača 

ekipa zabije 3 gole nasprotniku. Kaj jim to pomaga, 

če jih pa prejmejo v svojo mrežo 5? Kdo torej 

zmaga? 

 

Izgube so torej tiste, ki uničujejo trgovalne 

rezultate. Ne glede na to, koliko zaslužite in kako 

dobri ste, če ne boste zmanjšali svojih izgub, 

nimate možnosti za uspeh. Zato vedno na začetku enostavno nastavite stop loss 

naročilo. 

 

Najboljši borzni trgovalci na svetu uporabljajo stop loss naročilo, ker preprosto vedo, da 

nihče ne more predvideti, kaj bo trg storil vsakič, ko bodo vstopili nanj. Preberite ta 

stavek še enkrat. Pogosto LAHKO predvidimo obnašanje trga in tam preži naša 

priložnost za zaslužek, ampak, če bomo prejeli več golov kot jih bomo zabili, nismo 

naredili nič.   

 

www.financnitrgi.com
www.borznitrgovec.si


  OSNOVE TRGOVANJA 

   21    
WWW.FINANCNITRGI.COM  WWW.BORZNITRGOVEC.SI 

10 
 

Ko Ne Gre,  

Znižajte Velikost  

Posla In  

Ne Obratno 
  

 

 

 

Najboljši trgovalci se vedno držijo zlatega pravila:  »Ko ti 

ne gre, zmanjšaj velikost posla na minimum oziroma 

prestavi trgovanje na demo trgovalno platformo.« Zakaj bi 

nadaljevali z izgubami pri 5 terminskih pogodbah, če si 

lahko prihranimo ogromno denarja, ko trgujemo s samo 1 

pogodbo?  

 

Če ste torej izgubili nekaj poslov zaporedoma, se ustavite in se vprašajte ali trgujete v 

skladu s svojim trgovalnim planom. Čisto možno je doživeti pet ali več zaporednih izgub, 

pa še vedno ne pomeni, da delate karkoli narobe.  

 

 

 

Skratka, zmanjšajte 

tveganje, ko vam ne gre in 

ga ponovno povečajte, ko 

stvari delujejo dobro!  

V človeški naravi je, da 

delamo ravno obratno. In 

zaradi takih dejavnikov 

večina ljudi denar stalno 

izgublja.  
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Podobna logika velja v športu. Če vam pri igri v tenisu nekaj udarcev zapored ne uspe, 

je veliko možnosti, da tudi naslednji ne bodo najboljši. Postanemo »zategnjeni« in brez 

koncentracije.  

 

 

 

 

Zato »zmanjšajmo pritisk« in se vrnimo k manjšim poslom, ko lahko delujemo bolj 

sproščeno in razumsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zato je pomembno, da najprej osvojimo 

tehniko udarcev v sproščenem okolju in 

se šele nato vrnemo nazaj v pravo igro, 

kjer štejejo točke.  

 

Popolnoma enako je v trgovanju. Nekaj 

zaporednih izgub lahko načne 

samozaupanje ter disciplino in naše 

trgovanje lahko kaj hitro postane 

neučinkovito.  
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11 
 

Ne Dovolite,  

Da Se Dobiček  

Spremeni V Izgubo 
  

 

 

To pravilo je zelo lahko prekršiti. Če pustimo naš trgovalni pristop ta trenutek na strani, 

je pohlep tisti, ki uniči mnogo potencialno dobrih borznih priložnosti.  

 

»Seveda pa bi vam moral že vaš profesionalno izdelan trgovalni plan točno 

povedati, kdaj in kje boste pobrali dobiček ali zaprli izgubo. To je najenostavneje 

in edino pravilno. Poleg denarja pa vam prihrani tudi ogromno čustvene energije.« 

 

Praviloma gre scenarij nekako takole: trg nas je 

nagradil in se premaknil v smer naših pričakovanj. 

Ker pa nismo zadovoljni z majhnim dobičkom, 

obdržimo posel v upanju na še boljši rezultat. A trg 

se kmalu zatem obrne v nasprotno stran. Upamo in 

vztrajamo v poslu, ki se spremeni v opazno izgubo.  

 

Tak scenarij se na trgu pogosto ponavlja. Pohlep je torej lahko velika psihološka ovira 

trgovalca, ki jo je potrebno zaobiti. Stalno se pojavljajo priložnosti za zaslužek in če ne 

zaslužite v sedanjem poslu, boste pa v naslednjem. Potrpežljivo torej in brez 

požrešnosti!  

 

Seveda pa bi vam moral že vaš profesionalno izdelan trgovalni plan točno povedati, kdaj 

in kje boste pobrali dobiček ali zaprli izgubo. To je najenostavneje in edino pravilno. 

Poleg denarja pa vam prihrani tudi ogromno čustvene energije. 
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12 
 

Ne Upajte  

In Ne Molite 
  

 

 

Začetniki se velikokrat zatečejo k »molitvi« in naivno upajo na čudeže. Ko njihov odprt 

posel kaže izgubo, je niso sposobni zmanjšati s tem, da posel čim prej zaključijo. 

 

 

 

Res, da je to na začetku stvar neznanja, 

kasneje pa lahko vztrajajo v slabem poslu, kljub 

temu, da jim njihov trgovalni plan narekuje, da 

ga morajo zaključiti.  

 

Upanje je eden največjih sovražnikov uspešne 

špekulacije in ga ne boste našli v miselni 

naravnanosti uspešnih borznih trgovcev.   

 

Trg na katerem trgujete vas ne pozna in mu ni 

mar kdo ste, koliko premoženja imate in s kako 

velikimi pozicijami trgujete. 
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Torej, če vam vaša borzna strategija narekuje, da posel zaprite z izgubo, posel zaprite z 

izgubo in to čim hitreje, da bo izguba čim manjša! 

 

Naslednja in boljša borzna priložnost je verjetno že za ovinkom. Da pa jo boste lahko 

izkoristili potrebujete kapital in osredotočenje, ki ga nimate na voljo dokler se ubadate s 

prejšnjim poslom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena se bo premaknila kamor se bo želela in 

edina stvar, ki jo lahko kontrolirate so vaše 

poteze. Nobene nadnaravne sile ali podobni 

dejavniki vam ne bodo pomagali, če ne veste 

kaj delate.  

 

Upanje bo le pospešilo vašo pot do bankrota. 

Nobene nadnaravne sile ali podobni dejavniki 

vam ne bodo pomagali, če ne veste kaj delate. 

Upanje bo le pospešilo vašo pot do bankrota. 
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13 
 

Previdno  

Pred Novico  
  

 

 

Obstaja mnogo ekonomskih novic, ki so objavljene v enem trgovalnem dnevu. Na srečo 

obstajajo koledarji, ki napovejo točen dan in uro objave, zato se lahko nanje ustrezno 

pripravimo. Toda zakaj so te objave sploh pomembne in kako se lahko nanje 

pripravimo? 

 

Primer ekonomske objave je število nezaposlenih v zadnjem mesecu v ZDA. Mnogim 

borznim udeležencem so ti podatki  zelo pomembni. Ponavadi so to velika podjetja in 

institucije, ki upravljajo z ogromnimi količinami denarja in dejansko močno vplivajo na 

premike cen na borzah. Ker so ti podatki tajni (ali pa naj bi vsaj bili) vse do uradne 

objave, je to čas velike negotovosti in povečanega tveganja na borzi. 

 

Vaš broker vam bo še dodatno poudaril, da je 

verjetnost izvršitve vašega stop loss naročila (in 

tukaj sploh ne predpostavljamo več, da ga ne 

uporabljate) veliko manjša kot v normalnih 

trgovalnih razmerah.  

 

Kaj to pomeni? To pomeni povečano tveganje. Kot 

smo omenili v prejšnji lekciji, je to podobno, kot da bi naš nogometni vratar štel ptiče na 

nebu, medtem ko bi nasprotna ekipa ognjevito napadala naš gol. 

 

Če pogledate graf kakšnega trgovalnega instrumenta, na katerega ima določena novica 

velik vpliv, boste opazili velike poskoke cene v času objave. Začetnikom se to zdi silno 
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privlačno, saj si hitro izračunajo potencialne dobičke. Pozabljajo pa na ključno 

sestavino: zmanjševanja tveganja. 

 

 

 

Vse ekonomske objave si tudi niso enake po pomembnosti in tveganju, kar boste hitro 

znali razločiti. Prav tako se v večini primerov trgovalne razmere normalizirajo že kakšno 

minuto po novici. 

 

Za začetek si zapomnite le, da bodo nenadni poskoki cene (volatilnost) ponavadi veliko 

večji ob novicah kot sicer in da vedno uporabljajte stop loss naročilo, če že imate odprte 

posle v tistem trenutku. 
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14 
 

Ali Naj  

Poberem Dobiček? 
  

 

 

Mnogi vas bodo učili, da je potrebno na vsak tvegani evro zaslužiti vsaj dva, da se vam 

splača iti v posel. V tujini temu rečejo “risk reward 1:2”. To sicer ni slaba ideja in ste 

vsekakor na dobri poti, če so vaši trgovalni rezultati resnično takšni. Tu bodite pozorni na 

“trgovalni rezultati resnično takšni” in ne na nekaj, kar si vi želite, da vam trg ponudi. 

 

»Trg vam v večini primerov (70%) ne bo ponudil velikih dobičkov, ampak male in 

hitre dobičke. Le v redkih primerih (30%) pa vam bodo na voljo tudi večji dobički.« 

 

 

Ko vstopimo v borzno potezo si ponavadi rečemo: “Tukaj 

bom postavil stop loss naročilo in dobiček bom pobral 

tukaj, kar je dvakrat več kot tvegam.” Problem nastane ker 

trga ne zanima, kaj si vi mislite in kje bi vi radi pobrali 

dobiček. Trg bo enostavno naredil kar želi in to lahko 

pomeni, da vam bo ponudil samo 30 centov na vaš 

tvegani 1 evro ali pa kar  10 evrov na vaš tvegani 1 evro. 

 

Vaša naloga je torej, da čim bolje prepoznate, kdaj se bo 

zgodil katerikoli od teh dveh scenarijev in da poberete teh 

30 centov, ker bo to pač vse, kar boste dobili, preden se bo trg obrnil proti vam. In druga 

pomembna stvar je, da ne poberete 2 evra dobička, če vam jih trg lahko ponudi celo 10 

evrov! S tem boste namreč zmanjševali svojo udeležbo pri dobičkih, ki jih boste nujno 

potrebovali, da boste krili neizogibne izgube. 

 

www.financnitrgi.com
www.borznitrgovec.si


  OSNOVE TRGOVANJA 

   29    
WWW.FINANCNITRGI.COM  WWW.BORZNITRGOVEC.SI 

 

V praksi je to vse prej kot lahko delo in obstajajo različne tehnike, kako to izpeljati na čim 

lažji način. Možno je prepoznati okoliščine, ki namigujejo večji premik od pričakovanega. 

Trg vam v večini primerov (70%) ne bo ponudil velikih dobičkov, ampak male in hitre 

dobičke. Le v redkih primerih (30%) pa vam bodo na voljo tudi večji dobički. 

 

 

 

Ključ je torej v tem, da zmanjšate tveganje (s premikom stop loss naročila v vaš prid ali 

pa poberete del pozicije v malem dobičku ipd.) in da v določenih situacijah ne postavljate 

izhodnega naročila preblizu, ko vam trg lahko ponudi bistveno več. 
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15 
 

Ali Je Trgovalni Uspeh  

Res Med  

Našima Ušesoma? 
  

 

 

Veliko je bilo napisanega o trgovalni psihologiji, češ da je nekaj pomembnega. V resnici 

je nekaj ZELO  pomembnega. Zakaj in kaj sploh pomeni “trgovalna psihologija”?  

 

Naj vam opišem s primerom: od izkušenega trgovalca ste dobili preverjen in dolgoročno 

profitabilen trgovalni sistem. Vsak trgovalni pristop, ne glede na to kako dober je, bo 

prišel v obdobje slabših rezultatov. To je pač narava posla in prej ko to sprejmete, 

lažje vam bo. Začnete dvomiti v svoj sistem in ga začnete spreminjati po nepotrebnem. 

Znajdete se v začaranem krogu, saj se ista situacija kmalu zopet ponovi. To vam ne 

prinaša želenih rezultatov, s tem pa izgubljate motivacijo. Mogoče celo vržete puško v 

koruzo. 

 

Ali pa drug primer: zaslužili ste z desetimi borznimi posli 

zaporedoma. Prevzame vas evforija in pri naslednjih 

odločitvah postanete površni. Tako kaj hitro pozabite na 

stop loss naročilo in v enem poslu realizirate ogromno 

izgubo ali pa ne vzamete dobička, kjer bi ga morali. Tako 

izgubite celoten zaslužek zadnjih 10 potez ali pa še malo 

več.  

 

Postanete jezni ali depresivni in po nepotrebnem povečate svoje pozicije pri naslednji 

potezi, ki slučajno spet ne deluje (zdaj že veste, da ena ali mala serija potez ne pomeni 

nič) in vi izpraznite svoj trgovalni račun. 
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V borznem svetu vam bo set zmagovalnih prepričanj, 

vaš profesionalni odnos, izkušnje in neomajna 

samodisciplina, pomagali vztrajati v težkih časih, hkrati 

pa vas ne bo odneslo v višave v zmagovalnih časih.  

 

Sčasoma boste spoznali vaše osebnostne odzive, ki 

vam pri trgovanju koristijo, kot tudi tiste, ki vam škodijo. Takrat jih boste lahko začeli 

odpravljati ali bolje rečeno obvladovati, s tem pa se bo izboljšalo tudi vaše trgovanje. 
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Vodenje  

Evidenc  
  

 

 

Do zdaj ste verjetno že dobili občutek, da na borzi lahko uspete le na podlagi svojih 

izkušenj, trdega dela in vztrajnosti. Vsak uspešen športnik vam bo povedal, da je 

učenje iz napak osnovni pogoj za napredovanje. Toda včasih svojih napak niti ne 

opazimo, pa četudi jih ponavljamo vedno znova in znova. 

 

Prav zato je priporočljivo, da delate obsežne 

zapiske vsakič, ko na borzi naredite kakšno 

potezo. Zakaj ste vstopili, zakaj izstopili? Kako ste 

se počutili med odprto pozicijo? Je šel trg proti 

vam, vam pa so se tresle hlače? Ste slabo izbrali 

vstopno lokacijo ali mogoče postavili stop loss 

naročilo preblizu? Ali je bila poteza prvotno 

predvidena v vašem trgovalnem planu ali ste se odločili kar tako, impulzivno? Ste 

spregledali kakšno ekonomsko objavo ali mogoče odprli preveliko pozicijo glede na 

tveganje, ki ste ga pripravljeni sprejeti? Zakaj? 

 

Opazujte tudi svoj izbrani trg. Kdaj je največ aktivnosti in kdaj je trg miren? Kolikšen je 

povprečni dnevni premik v zadnjih 14 dneh? Kdo vse sodeluje na tem trgu in s kom 

tekmujete? Zakaj mislite, da na tem trgu lahko zaslužite denar? Kje je vaša konkurenčna 

prednost (v čem je vaš trgovalni sistem tako dober)? Ali ima vaš trg kakšno tendenco ob 

določenem času v dnevu, ko ustvari kakšen nenavaden premik? To je le nekaj vprašanj, 

s katerimi se morate ubadati. 
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Zapisujte si tudi vse opravljene borzne poteze. Koliko je 

uspešnih in koliko neuspešnih poslov? Kako velik je povprečno 

uspešen posel v primerjavi z neuspešnim? Koliko časa 

povprečno ste preživeli v slabi poziciji in koliko v dobri? 

 

Vsa ta kvalitetna vprašanja vam bodo razkrila napake, ki jih 

delate in vam zmanjšujejo vaše možnosti za uspeh.  

 

Že Einstein je rekel: “Dajte mi 60 minut za odkrivanje problema in 5 minut za rešitev.”  

 

Naslednji korak je napredovati, saj vam zapiski sami po sebi še ne rešijo problema. 

Skratka, zapisujte si svoje napake in ko jih boste zmanjšali na minimum, vam bo tudi 

ostalo več dobičkov. 
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Resnično Tveganje  

In Resnični Donosi  
  

 

 

Tveganje? Dokaj nezanimiva tema, mar ne? Če smo na borzo prišli zaradi zaslužkov, 

kdo bo sploh razmišljal o tveganju? Pa kljub temu se vse premalo vlagateljev zaveda, 

da na trgovalnem računu ne smemo imeti denarja, ki ga nismo pripravljeni izgubiti. 

 

Če odprete trgovalni račun na valutnem trgu oz. forexu, vam večina brokerjev garantira, 

da ne morete izgubiti več denarja kot ga imate na trgovalnem računu. Situacija pa je 

drugačna pri trgovanju z drugimi finančnimi instrumenti, kjer lahko izgubite več kot ste 

položili na vaš trgovalni račun. 

 

Ta scenarij je sicer malo verjeten, pa kljub temu 

navedimo dve potencialno nevarni okoliščini:  

 

a) odprto puščanje velikih pozicij preko noči na 

določenih borzah, ko so tamkajšnji trgi zaprti. To vas 

izpostavlja prekonočnem tveganju. Trg se namreč 

lahko odpre daleč od vašega stop loss naročila.  

 

b) Naslednji že omenjeni primer je trgovanje velikih pozicij ob novicah ali nenapovedanih 

ekonomskih, političnih in drugih objavah. Takrat trgi lahko ponorijo in postanejo zelo 

nepredvidljivi.   

 

Borzno posredniške hiše se tega dobro zavedajo, zato bodo na vas prenesle vso 

možno tveganje. Res je, da uporabljajo več avtomatskih mehanizmov, ki bodo ustavili 
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vaše trgovanje ob velikih izgubah (med njimi lahko izpostavimo tako imenovani “Margin 

Call”), pa kljub temu odgovornost prenašajo na vas in to vam je tudi pojasnjeno v 

priloženih borznih pogodbah ob odprtju trgovalnega računa. 

 

Ravno zaradi tega se profesionalni trgovalci in upravljavci premoženja raje poslužujejo 

manj tveganih pozicij, kar posledično prinaša manjše, a realne donose (za razliko od 

pohlepnih naivnežev).  

 

 

 

 

 

 

 

Enkrat mi je trgovalec na Wall 

Streetu v ZDA omenil, da ga bo 

njegovo podjetje nagradilo z novim 

Ferrarijem, če bo vsako leto naredil 

+30% donos.  

  

Vsekakor so možni tudi +2000% 

letni donosi, a le na račun 

določenega števila “uničenih” 

trgovalnih računov in ponavadi z le 

majhnimi zneski. Ko potegneš črto, 

se stvari na dolgi rok naravno 

uravnotežijo. 

 

Imejte to v mislih, ko si boste 

postavljali svoje cilje in izbirali 

velikost naslednje trgovalne pozicije.  
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Kaj Je Za  

Vas Najboljše?  
  

 

 

 

Trgovalni posel je tako široko področje, da lahko leta in leta porabite le za učenje o tem, 

kaj vse vam ponuja. Obstaja nešteto privlačnih trgov, trgovalnih sistemov, pravil in 

načinov dela.  

 

  

 

Iščite tako dolgo, dokler ne najdete nekaj, kar 

vam je všeč in odgovarja vaši osebnosti.  

 

Obstajajo namreč trgovalci, ki naredijo 20 borznih 

potez na dan in obstajajo trgovci, ki jih naredijo 

toliko v celem letu. Nič ni narobe ne s prvim in ne z 

drugim pristopom, vse dokler vam ostane dobiček. 

Ključ je namreč v tem, da spoznate, kaj odgovarja 

vaši osebnosti.  

 

Prvi trgovalec, ki naredi 20 poslov dnevno, se 

verjetno ukvarja z veliko večjim stresom in večjo 

možnostjo napak. Poleg tega mora premagati 

kopico transakcijskih stroškov (v primerjavi s tistim, 

ki trguje le 20 krat letno).  
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»Obstajajo namreč trgovalci, ki naredijo 20 borznih potez na dan in obstajajo 

trgovci, ki jih naredijo toliko v celem letu. Nič ni narobe ne s prvim in ne z drugim 

pristopom, vse dokler vam ostane dobiček.« 

 

Prav iz tega razloga je težko posnemati nekega že uspešnega trgovalca. Tudi če 

sedite poleg njega in ponovite vse njegove poteze, bodo vaši rezultati na koncu verjetno 

zelo različni. Zakaj? Ker bodo nekatere njegove poteze v nasprotju z vašimi prepričanji 

in čustvi. Primer: uspešen trgovalec vztraja v svoji poziciji, kjer izgublja denar, vam pa se 

že „obrača želodec” in svojo pozicijo zaprete, saj  tolikšne izgube ne morete tolerirati. To 

ste pač vi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Raschke, edina ženska 

intervjuvana v knjigi New Market 

Wizards (knjiga, kjer so objavljeni 

intervjuji z najboljšimi trgovalci na 

svetu) je dejala: “Učenje trgovanja 

vam bo verjetno vzelo več let in 

večino tega časa boste porabili zato, 

da sploh ugotovite, kakšen trgovalni 

stil vam odgovarja. Šele potem se 

začne resno delo.” 

 

www.financnitrgi.com
www.borznitrgovec.si


  OSNOVE TRGOVANJA 

   38    
WWW.FINANCNITRGI.COM  WWW.BORZNITRGOVEC.SI 

19 
 

Spoznajte  

Svoje Omejitve  
  

 

Douglas Zalesky, 20-letni član borze Chicago Board of Trade, pravi:   

 

 

 

 »V vseh letih kot trgovalec nisem nikoli trgoval z več kot 50 loti (lot je standardna 

velikost pogodbe, katere vrednost se na grobo giblje okoli 100.000 evrov)  na 

posamezen posel. Ostali kolegi so redno trgovali z 100 ali 200 loti in seveda včasih 

dosegli tudi večje dobičke. 

 

A na žalost nisem imel emocionalne ali psihološke moči,potrebne za trgovanje s tako 

velikimi zneski. S tem ni bilo nič narobe, vedel sem, da je moja »komfortna cona« 

trgovanje od 10 do 20 lotov na posel. Če sem trgoval z več kot 20 loti, sem  ponavadi 

izgubljal, saj čustveno nisem bil sposoben trgovati tako visokih zneskov.« 
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Kje so vaše meje? 

 

Ponavadi vsak začne trgovati z 1 lotom, a ko boste postali uspešnejši, boste verjetno 

želeli povečati velikost svojih pozicij.  

 

Odločitev je seveda močno odvisna od ciljev, ki jih želite doseči in pa od vaše 

»čustvene zmogljivosti«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nič ni narobe, če naslednjih 10 let 

trgujete »samo« s 5 loti na posel. 

Odvisno od vašega trgovalnega stila, 

ampak če boste dobri, vam tudi 

relativno majhne pozicije lahko 

prinašajo lepe dobičke. 

 

Ne ujemite se tudi v past Ega, ki nam 

stalno govori, da moramo zaslužiti več, 

da bomo boljši (ali izgledali boljši). 

Ženske se ponavadi redkeje ujamejo v 

to past in zato je to ena njihovih 

prednosti. Ko boste našli svojo 

»komfortno cono«, vam predlagamo, da 

nekaj časa trgujete z nespremenjeno 

velikostjo pozicije. Sčasoma pa le 

poskušajte raztegniti svoje območje 

udobja in opazujte do kam lahko greste. 
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Pridobite  

Si Pomoč 
  

 

 

In končno, če je le mogoče, si pridobite pomoč. Vsekakor se lahko marsikaj naučite sami 

s prebiranjem knjig in obsežnega gradiva na internetu. Ampak enkrat boste verjetno 

prišli do točke, ko se bo vaš napredek ustavil in boste potrebovali nekoga, da vam 

pokaže nadaljnjo pot. 

 

 

 

Ne samo, da na borzi lahko izgubite veliko denarja, lahko se tudi “čustveno 

poškodujete”, saj si lahko po pomoti ustvarite napačen set prepričanj. 

 

Le ta vam bodo oteževala delo in mogoče celo uničila trgovalsko kariero. 

 

Že na samem začetku je dobro imeti 

zastavljene določene principe in 

navodila, ki vam bodo olajšala 

trgovalni zagon.  

 

S tem se boste lahko izognili mnogim 

napakam in pastem, ki bi vas drugače 

lahko drago stale. 
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Splošno znano je, da imajo vsi profesionalci (zdravniki, odvetniki, menedžerji, športniki 

ipd.) svoje vzornike, učitelje in mentorje. 

vašega novega posla! 

 

 

Upamo, da vam bo ta knjiga prihranila marsikakšno borzno izgubo in vam spodbudila 

zanimanje za učenje in strokovno vodstvo. 

 

Za dodatne informacije o borznih pravilih, trgovalnih sistemih, tehni

trgovalnih planih, mentorstvu in ostalih i

 

www.BorzniTrgovec.si in www.FinancniTrgi.com

 

 

Vsakemu bralcu te knjige, ki je naro

pripada 15% popust na izobraževalne storitve

lahko brezplačno vpišete na email listo na 

 

Vsakemu, ki je naročen na »email newsletter« portala BorzniTr

za 10 € za vse storitve in produkte v vrednosti nad 100 €

prijavljeni, se lahko brezplač

 

Želimo Vam Veliko Uspeha 
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Splošno znano je, da imajo vsi profesionalci (zdravniki, odvetniki, menedžerji, športniki 

čitelje in mentorje. Pridobite si jih tudi vi in pospešite za

Zaključek 

Upamo, da vam bo ta knjiga prihranila marsikakšno borzno izgubo in vam spodbudila 

enje in strokovno vodstvo.  

Za dodatne informacije o borznih pravilih, trgovalnih sistemih, tehni

trgovalnih planih, mentorstvu in ostalih izobraževanjih kliknite na: 

www.FinancniTrgi.com  

 

VAŠE DARILO 

Vsakemu bralcu te knjige, ki je naročnik »email newsletterja« portala Finan

pripada 15% popust na izobraževalne storitve do konca 2010. Če še niste prijavljeni, se 

no vpišete na email listo na www.FinancniTrgi.com 

en na »email newsletter« portala BorzniTrgovec pa pripada kupon 

€ za vse storitve in produkte v vrednosti nad 100 € do konca 2010

prijavljeni, se lahko brezplačno vpišete na email listo na www.BorzniTrgovec.si

Želimo Vam Veliko Uspeha V Vašem Novem Poslu! 
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Splošno znano je, da imajo vsi profesionalci (zdravniki, odvetniki, menedžerji, športniki 

Pridobite si jih tudi vi in pospešite začetek 

Upamo, da vam bo ta knjiga prihranila marsikakšno borzno izgubo in vam spodbudila 

Za dodatne informacije o borznih pravilih, trgovalnih sistemih, tehničnih indikatorjih, 

nik »email newsletterja« portala FinančniTrgi 

e še niste prijavljeni, se 

govec pa pripada kupon 

do konca 2010. Če še niste 

www.BorzniTrgovec.si 
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