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Riskide haldamine 

Riskijuhtimine1 on vajalik kahjude vähendamiseks ja kauplemiskontode kaitsmiseks kogu 

raha kaotamise eest. Risk tekib üldiselt siis, kui kauplejad eiravad reegleid ja muutuvad 

emotsionaalseks. Seejaoks tuleb riske hallata, et teenida kasumeid. See on eduka aktiivse 

kauplemise oluline, kuid sageli tähelepanuta jäetud eeltingimus. Ilma riskide haldamiseta võib 

küll teenida hästi kasumeid kuid kaotada selle paari halvema tehingu tõttu.  

 

Kuidas olla edukas kaupleja? 

Vali õige maakler 

Kõigepealt otsustage ära, kas te olete aktiivne kaupleja või mitte, selle alusel saate valida 

maakleri. Mõned maaklerid teenindavad kliente, kes kauplevad harva. Nende maaklerite all 

kaubeldes on kõrged komisjonitasud, mis võtavad suure osa kasumist. Lisaks ei pruugi need 

maaklerid pakkude õigeid analüütilisi tööriistu kauplemiseks.  

Planeeri tehinguid 

Peata kaotus2 ja võta kasum3 on kaks peamist viisi, kuidas kauplejad saavad ette planeerida oma 

tehinguid.  Edukad kauplejad teavad alati, millises vahekorras oma tehinguid võtta, kui suur 

peaks olema nende tõenäoline võit ja kaotus. Seeläbi on võimalik arvutada potentsiaalne saadav 

tulu või kaotus ning tuleviku tootlus.  

Ebaõnnestunud kauplejad asuvad sageli tehingusse ilma, et neil oleks aimugi, millise hinna 

juures nad kasumi või kahjumi võtavad. Seetõttu tulevad mängu ka emotsioonid, mis võtavad 

võimust nende tehingute teostamise üle. Kahjumid provotseerivad sageli inimesi kinni hoidma 

ja lootma kaotatud raha tagasi teenimisele. Sama emotsioon tekib ka kasumitega, mis panevad 

kauplejaid kauem tehingut sees hoidma, et suuremaid summasid teenida.  
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1% reegel 

1% reegel viitab sellele, et ühe tehinguga ei tohiks riskida üle 1% oma kauplemiskontost. Seega, 

kui teie kauplemiskonto suurus on 10 000€, ei tohiks teie positsioon olla suurem, kui 100€. See 

strateegia on tavaline kauplejatele, kelle kontod on alla 100 000€.  

Konto suurenedes riskitakse tavaliselt 1%+ olemasolev kasum, kuid see oleneb inimesest 

endast. Sellegipoolest võiks tehingu suurus jääda väiksem kui 2%, et olla kasumlik kaupleja.  

Näide 1: Kui oled teeninud 10 000€ kontoga  500€ kasumit. Võid mängu panna 1% + kuni 1% 

veel ehk kokku 2%. 2% mängu panemisega on teil võimalik 2 korda kaotada ja teil on ikka 

100€ kasumit ehk teie konto väärtus jääb 10 100€.  

Näide 2: 10 000€ konto. Võetud on tehing 1/5’le. Risk kontost 1%.  

1% = 0.01 

Kuidas saada 1% kontost:  

10 000€ * 0.01= 100€  

Kaotuse puhul riskid 1% ehk kaotad 1% kontost:  

10 000€ - 100€ = 9 900€  

Vastus: konto suuruseks jääb kaotuse puhul 9 900€ 

Kui tehing on võetud 1/5’le ja tuleb võit: 

1/5’le tähendus on see, et 1% riskite, et võita 5%.  

5% = 0.05 

10 000€’st on 5%:  

10 000€ * 0.05 = 500€ 

Saab arvutada ka nii:  

1% on 100€ 10 000€ suurusest kontost.  

See tähendab, et 5% on 100€*5 =500€ 

Konto suurus 5% võidu puhul:  

10 000€ + 500€ = 10 500€ 
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Vastus: Võidu puhul saite 500€ kasumit ja konto suurus on nüüd 10 500€  

Näide 3: Tehingu võidu korral on konto suurus nüüd 10 500€. Kaupleja otsustab, et soovib 

riskida rohkem, et võita rohkem. Selleks paneb ta mängu 2% oma algsest kontost ehk 10 

000€’st. Tehingu võtab seekord kaupleja 1/3’le. 

2% suuruse arvutamine esialgsest kontost:  

2% = 0.02 

10 000€ * 0.02 = 200€  

Kaotuse puhul kaotab kaupleja 2% oma kontost:  

2% = 200€ 

10 500€ - 200€ = 10 300€  

Kui mitu korda saaks kaupleja kaotada, et konto jääks kasumisse endiselt:  

Konto suurus on 10 500€ konto kasum on hetkel 500€  

200€ mahub 500€’se kasumi sisse 2 korda.  

2*200€ = 400€  

500-400€ = 100€ kasum ehk konto suurus jääks 10 100€ 

Kolmas kord enam ei mahu, siis me jääksime juba kahjumisse.  

Vastus: Kaotuse puhul jääb kontole alles 10 300€, kaotuse suurus oleks 2% riski puhul 200€. 

Võidu puhul võidab kaupleja:  

Kuna tehing on 1/3’le, siis 1 osa kaotuse puhul kaotab kaupleja 2 %, 3 osa võidu puhul 

võidab kaupleja 3 * 2%:  

2% = 200€ 10 000€ suurusest kontost.  

Kuna meie konto suurus oli 10 500€, siis kasum tuleb:  

3 * 200€ = 600 € 

Konto suurus:  

10 500€ + 600€ = 11 100€  
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Vastus: Võidu puhul saab kaupleja 600€ kasumit ja tema konto suurus on 11 100 €. 

Näide 4:  Näite 2 jätkuks. Kui konto suurus on 10 500€ ja kaupleja otsustab riskida järgmise 

tehinguga 2% kogu konto suurusest. Võttes tehingu 1/3’le.  

2% kogu konto suurusest:  

2% = 0.02 

10 500€ * 0.02 = 210€  

Vastus: 2% kogu konto suurusest oleks 210€ 

1 tehingu kaotamisel, mis on 1/3 võetud kaotaksime:  

1 osa on kaotust ja 3 osa on võitu tähendab 1/3’le tehing. Kui me riskime 2% see oleks  

1*2% kontost ehk 1*210€ = 210€ 

Konto suurus kaotuse puhul: 

10 500€ - 210€ = 10 290€  

Vastus: Kui me võtame 1/3’le tehingu ja kaotame, siis kaotuse suurus oleks 210€ ja konto 

suuruseks jääks 10 290€  

Riskitud raha erinevus arvestades 10 000€ kontost 2% ja 10 500€ kontost 2%:  

10 000€ konto puhul 2% riskides oleks riski suurus 200€  

10 500€ konto puhul 2% riskides oleks riski suurus 210€ 

1 tehingu, mis on 1/3’le võetud, võidu puhul saaksime kasumit täis kontost 2% riskides 

puhul:  

2% = 210€  10 500€ kontost.  

Kuna tehing võeti 1/3 ’le, siis 1 osa võrdub 210€, mis me riskiksime ja 3 osa võitu on 3*210€ 

ehk 630€.  

Võidu summa erinevus riskidest 10 000€ kontost 2% ja 10 500€ kontost 2%:  

10 000€ konto puhul 2% riskides, võidaksime 1/3’le tehinguga 600€. 

10 500€ konto puhul 2% riskides, võidaksime 1/3’le tehinguga 630€.  
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Pane paika peata kahjum ja võta kasum hinnad 

Peata kahjumi piir on hind, millega kaupleja võtab välja tehingu, kus on tekkinud kahjum. See 

juhtub kui tehing ei kulge nii nagu kaupleja lootis. Kahjumi piir on loodud selleks, et vältida 

,,See tuleb tagasi ja läheb kasumisse’’ mentaliteeti ja piirata kaotusi enne nende eskaleerumist.  

Võta kasumi piir on hind, millega kaupleja võtab tehingu välja kasumlikult. See määratakse 

riskide alandamiseks ja emotsioonide eemaldamiseks turult. Kui kaupleja ei määraks kasumi 

võtmise piiri, siis tekiks ahnus läbi mille võib kaotada. Arvatakse, et turg läheb lõputult üles, 

kuni see teeb hoopis tugeva vastuliikumise ja kaotatakse kogu kasum.  

Näide 1: Oletame, et määrame ära tehingu- Peata kahjum (SL-stop loss) on 10 PIP ja võta 

kasum (TP- take profit) on 30 PIP. Tehing on 1/3’le nagu me näeme PIP’ide arvust. Kontost 

riskitakse 1%. Konto suuruseks on 10 000€.  

Kuidas arvutada 1% kontost:  

1% = 0.01  

10 000€ * 0.01 = 100€  

Mis on kaotuse ja võidu väärtus? 

Tehing on 1/3’le. See tähendab, et 1 osa on kaotust, kus me riskime 1% ehk 1 osa väärtuseks 

oleks 100€. 3 osa on võitu ehk 3* 1 osa ehk 3* 100€ = 300€. 

Kokkuvõtvalt 1/3’le tehing tähendab, et riskime hetkel 100€, et võita 300€. 

Kuidas ma tean PIP’ide väärtust kokku ja mis oleks 1 PIP hind?  

Ka PIP’ide arvu järgi näeme, et tehing on 1/3’le. 10PIP peata kahjum ja 30 PIP võta kasum ehk 

10/30 = 1/3.  

Tõlgituna tähendab see seda, et 10 PIP kaotus = 100€ kaotus. 30 PIP võit tähendab 300€ võitu.  

1 PIP arvutamine: 10PIP = 100€ st. 100€/10 PIP’iga= 10€ PIP’i kohta võidame või kaotame.  
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Emotsioonide haldamine kauplemisel 

Teadmine, kuidas kauplemise ajal emotsioone kontrollide võib osutuda edu ja ebaõnnestumise 

erinevuseks. Vaimne seisund mõjutab oluliselt tehtud otsuseid eriti kui olla kauplemisse alles 

tulnud. Järgnevalt tuuakse välja kauplejate psühholoogia tähtsus nii algajale kui edasijõudnule 

koos näpunäidetega emotsioonideta kauplemiseks.  

Emotsioonide haldamise olulisus kauplemisel 

Mõelge, et olete teinud analüüsi ja leidnud kõik põhjused, miks EUR/USD peaks tõusma - 

mõtlemise ja vaatlemise käigus hind langeb tugevalt, seda enam teil tekib tunne, et nüüd peaks 

olema see hetk kui hind tõuseb.  

Kui kaupleja näeb punaseid kahjumi numbreid Metatraderis (kauplemisplatvorm) jooksmas 

hakkavad emotsioonid võimust võtma – see on ,,Võitle või põgene’’ instinkt. See impulss võib 

sageli takistada eesmärkide saavutamist ja kauplejate jaoks võib see olla problemaatiline 

situatsioon, mis põhjustab asjatut tõmblemist.  

Professionaalsed kauplejad ei taha riskida, et tormakas otsus nende kontot kahjustab – nad 

tahavad olla kindlad, et ei tekiks asjatut tõmblemist, mis rikuks kogu nende karjääri.  

Emotsionaalse kauplemise minimeerimise õppimiseks tuleb palju harjutada ja ilmselt kulub 

selleks omajagu tehinguid.   

3 enim levinud emotsiooni, mida kauplejad kogevad 

Hirm ja närvipinge – Üldine hirmu põhjus on suur risk. Vale tehingu suurusega kauplemine 

suurendab tarbetult tehingu volatiilsust (Kiiret tehingu summa muutumist) ja põhjustab vigu, 

mida tavaliselt kaupleja ei teeks, kui ei oleks stressi all. Närvipinge tekitajaks on vales tehingus 

olemine. Vale tehing tähendab kauplemisstiiliga mitte kokku käivat tehingut.  

Veendumus ja põnevus – On peamised emotsioonid, mida toita tehingusse minnes. Kui need 

tehingust puuduvad, siis kaupleja ei ole ilmselt enda jaoks ,,õiges’’ tehingus. ,,Õige’’ all on 

silmas peetud õiget tehingu võtmist vastavalt kauplemisplaanile.  

Veendumuse mõttetera: Head tehingud võivad olla kaotajad, nii nagu halvad tehingud võivad 

olla võitjad. Idee on hoida end võitmas ja kaotamas ainult headel tehingutel. Veendumus, et 

olete tehingus veendunud, aitab tagada võitmise ja kaotamise heades tehingutes.  



 

9 

 

Ahnus ja enesekindlus 

Kaupleja, kes soovib teha vaid võidutehinguid muutub ahneks. Ahnus tuleneb üldiselt mitmete 

tehingute järjest võitmisel, kuid see on libe tee. Ahnuse puhul ei olda enam ettevaatlik ning 

võidakse libiseda valusalt ning kaotada raha.  Sellisel juhul tuleb silm peal olla riskide 

haldamisel – kas määratud on SL ja TP, kas tehingus riskitakse piisavalt väikeste summadega, 

kas kõik kinnitused tehingusse minemiseks on olemas jne.  

Emotsioonide haldamine kauplemisel - trikid ja strateegiad 

Loo personaalsed reeglid 

Reeglite kehtestamine, mida kauplemisel jälgida, aitab emotsioone kontrollida. Reeglid võiksid 

hõlmata riski/kasu taluvuse taseme määramist tehingute alustamiseks ja sealt väljumiseks 

kasumi võtmise või kahjumi peatamise kaudu.  

Kauple õigete turutingimustega 

Kaubelda tuleb õigete turutingimustega. Kui kaupleja ei näe turul midagi, võib kõige 

mõistlikum otsus olla kauplemine pigem tol päeval vahele jätta. 

Reguleeri oma tehingu suurust 

Lihtsaim viis oma tehingute emotsionaalse mõju vähendamiseks on tehingu suuruse 

vähendamine.  

Turgudel kaupleja peab koostama kauplemisplaani ja kauplemispäeviku 

Kauplemisplaani ja kauplemispäeviku loomisega koostate endale kauplemisstrateegia, millega 

suudate muuta oma konto kasumlikuks ning vähendab turul emotsiooni. Tulemused kauplejate 

vahel, kes kasutavad kauplemise plaani ja nende vahel, kes seda ei tee võivad olla 

märkimisväärsed.  

Ole rahulik, lõõgastu 

Kui kaupleja tunneb ennast rahulikult ja naudib kauplemist, siis näeb ta turul kordades rohkem 

informatsiooni ja teeb edukamaid tehinguid. Selleks on hea kui kaupleja teeb iga mingi aja 

tagant (vastavalt emotsiooni kestvusele), midagi mida ta naudib (lemmiktegevused). Enne 
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turgudele minemist peaks kaupleja tegema harjutusi, mis suurendavad fookust ja rahustavad. 

Näiteks: mediteerima, kuulama lemmik muusikat, lugema raamatut, kirjutama emotsioonid 

välja, osalema treeningus jne.  

Kauplemisstrateegia koostamine 

Emotsioonide plaan 

Emotsioonide plaanis tuleks välja tuua, milliste mõtete ja tunnetega te kauplema lähete. Kui 

antud tingimused pole täidetud võib lugeda antud päeva kauplemises vabaks päevaks. Sellisel 

juhul on keelatud minna kauplema. 

 

Emotsiooni plaani näide:  

Tabel 1. Emotsiooniplaan 

1 reegel Olen enesekindel 

2 reegel Lähen graafikule hea tujuga 

3 reegel Olen rahulik 

4 reegel Olen põnevil, mida tehingud mulle toovad 

5 reegel Olen mõtestatud võitudele  

 

Turul kauplemise emotsiooni plaani näide:  

Tabel 2. Turul kauplemise emotsiooniplaan 

1 reegel Jälgin kaplemisplaani ja kauplemispäevikus välja toodud punke 

2 reegel Olen valmis vastu võtma kaotusi, nendest õppima ja neid analüüsima – ei võta 

südamesse ja jätkan kauplemist positiivselt 

3 reegel Kauplen emotsioonivabalt – kui tunnen segavaid emotsioone lahkun graafikutelt 

4 reegel Võtan PIP’e mitte raha 

 

Välja toodud näiteid võib muuta ja asendada. Iga kaupleja peab koostama enda tunnetele ja 

tõekspidamistele vastava emotsiooniplaani.  

 

 

Riskide haldamise plaan 

1) Pane paika kui palju oled nõus kontost riskima tehingu kohta.  
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Seda, kui palju kaupleja on nõus tehingu kohta kaotama määrab ta ise vastavalt enda 

emotsioonidele. Risk peab olema piisavalt väike, et mitte tekitada emotsioone. Üldreegel on 1 

% kontost. Algajad võivad alustada 0.25%-0.5% kasvatades seda järk järgult kauplemistaseme 

tõustes.  

Näide tehingu suuruse arvutamisest:  

10 000€ konto puhul näiteks 1 % kontost / tehingu kohta.  

EUR/USD paaril kauplemise näide:  

Kui olen nõus 1% kontost kaotama, siis minu risk konto suurusest oleks 100€ 

Tabel 3. Eeldatav risk 

Stop loss suurus (Peata kahjum piiri suurus) LOT size (Tehingu suurus)  

5 PIP  2 LOT 

10 PIP 1 LOT 

15 PIP 0.67 LOT 

20 PIP  0.5 LOT 

 

Kuidas LOT size on saadud?  

Tabel 4. Tehingu suurused 

Tehingu nimetus Ühikud Volüüm €/PIP 

Standard LOT 100 000 1 10€ / PIP 

Mini LOT 10 000 0.1 1€ / PIP 

Micro LOT 1 000 0.01 0.1 € / PIP 

 

Konto suurus 10 000€ 

1% kontost on 10 000€ * 0.01 = 100€ 

Kogu riski suurus on 100 €  

Stop loss 5 Pip  

100€/ 5 PIP = 20€ / PIP kohta riskime.  

20 €/PIP * 10 000€ = 200 000 ühikut 

Standard LOT on 100 000 ühikut nagu me tabelist näeme. Seega 200 000/ 100 000 = 2 LOT 

GBPJPY näide: 

Konto suurus 10 000€ 
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1% kontost on 10 000€ * 0.01 = 100€ ehk 130.26 JPY 

Kogu riski suurus on 100 € ehk 130.26 JPY 

Stop loss 5 Pip  

130.26JPY/ 5 PIP = 26 JPY / PIP kohta riskime.  

26 JPY/PIP * 10 000€ = 260 000 ühikut  

Standard LOT on 100 000 ühikut nagu tabelist näha. Seega 260 000/100 000 = 2.6 LOT 

 

2) Pane paika, kui palju oled päevas ja nädalas nõus riskima. 

Kaupleja peab ära määrama, kui palju ta on nõus päevas ja nädalas kaotama. Kaotusprotsendi 

täitudes tuleb lõpetada kauplemine või üle minna demo kontole.  

Üldiseks soovituseks on 2% päevas ja 5% nädalas. Ehk 10 000€ konto puhul 200€ päevas ja 

500€ nädalas. 

3) Pane paika võitmise piir 

Võidu piiri paika panemine aitab vähendada turul tekkivat ahnust. Võidu piiriks võiks jääda 2% 

päevas, 5% nädalas. See on eriti oluline alustavale kauplejale. Edasijõudnute puhul võib 

suurendada protsente.  

Kuupõhiselt võitu paika ei panda, aga eesmärk oleks vajalik. Eesmärgi valib iga kaupleja ise 

vastavalt soovidele. Soovitatav protsent võiks jääda 8-10% vahele. Oskuste ja konto kasvades 

võib jällegi kuu eesmärki suurendada.  

Koosta kauplemisplaan 

Kinnituslisti plaan peab koosnema 4’st etapist: Ideaalne tehing, kinnitused, kauplemise stiil ja 

väljumisstrateegia.  

Tabel 5. Ideaalne tehing 

Kinnitus 1:  Üles trend 

Kinnitus 2:  M15 BOS 

Kinnitus 3: M15 madalikust näha tugevat impulssi üles 

Kinnitus 4:  Selge nõudluse ala 

 

Ideaalse tehingu loob iga kaupleja endale ise vastavalt sellele, millist tehingut ta loodab saada.  
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Tabel 6. Kinnituste list 

Kinnitus 1:  Toimus varasemalt M15 struktuuri lõhkumine ja tekkis uus HH. Uue 

HL’na tuleb ta katsetama just minu entry ala.  

Kinnitus 2: Hind käis M1 graafikul alas ja katsetas ala uuesti moodustades uue HH 

ja HL.  (Break and retest) 

Kinnitus 3:  M15 HH tekkides ei ole märke, mis viitaks üldise trendi vahetamisele. 

H1 ja H4 alas ei ole M15 HH reaktsiooni alas ehk nt. tellimuste blokis 

(orderblockis) 

 

Kinnituslisti loob iga kaupleja endale ise vastavalt strateegia põhjal. Kinnituslist on 

lisakinnituseks või abivahendiks parima tehingu võtmiseks.  

Kauplemise stiil – Kauplemise stiili alusel saab kaupleja kinnitust, mis liiki kaupleja ta on. 

Selleks peab kaupleja tundma oma emotsioone – Kas ta tunneb, et suudab analüüsida suuremat 

pilti, kas suudab tehinguid hoida mitmeid päevi/ tunde sees või pigem suudab teha vaid kiireid 

tehinguid (Kähku sisse, kähku välja).  

 

 

 

 

Tabel 7. Väljumisstrateegia 

Samm 1:  Esimese osa kasumist võtan välja, kui tehing jõuab 50%’le TP’st. Panen 

tehingu BE. 

Samm 2:  Teise osa kasumist võtan välja, kui tehing jõuab 75%’le TP’st.  

Samm 3:  Kolmanda osa kasumist võtan välja, kui tehing jõuab 95%’le TP’st 

Samm 4: Neljandal osal lasen joosta lõputult pannes BE 75% peale TP’st. Kui tehing 

ületab 110%, panen BE 100% peale TP’st 

Samm 5:  Kui turul tekivad märgid, et tehing vahetab trendi võtan kogu kasumi välja 

või panen BE.  

Samm 6:  Kui turg on läbinud minu entry ala ja jätkab tugevalt vastu trendi võtan 

tehingu välja enne kui see SL läheb.  
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Kauplemispäevik ja selle täitmine 

Tabel 8. Goldenroadi kauplejate päevik 

Nr. Nimetus Buy/sell LOT Kasum 

(1/0) 

Ostuhind Müügihind PIP 

arv 

Kasumi 

summa 

Kommentaar 

1 EUR/USD Buy 1 1 1.13 1.14 100  1000€ Minu 

confirmationid 

olid: M15 BOS, 

Nõudluse ala, Üld 

trend üles, Tugev 

impuls pärast LH 

tegemist. 

Tehingusse läksin 

ideaalsetes 

tingimustes. 

Tundsin, et olen 

rahulik, rõõmus 

ja ootan huviga, 

mis sellest 

tehingust saab.  

Olin valmis 

õppima veast, kui 

peaksin kaotama, 

kuid tunne oli, et 

pigem läheb 

võidu suunas. 

Väljusin 

tehingust 

väljumisstrateegia 

alusel. Tehingut 

edasi jooksma ei 

jätnud kuna 

päevane TP oli 

täis.  

Antud näites on välja toodud Goldenroadi õpilaste kauplemispäevik. Kauplemispäeviku 

täitmine on igale kauplejale oluline ja arendav ülesanne, mis viib õpilase kiiremini soovitud 

tulemusteni ja kasumlike tehinguteni. Kauplemispäeviku abil on ka juhendajatel kergem anda 

tagasisidet ja näha kaupleja vigu, mida saab edaspidiselt aidata parandada. Kauplemispäeviku 

mitte täitmisel jääb kaupleja areng kesiseks või peatub üldse. Seeläbi võib kauplemise karjäär 

saada ootamatu lõpu mitte soovitud tulemuste tõttu. Kaotused, üleliigsed emotsioonid ja 

kauplemise karjääri lõpp tulevad vaid kaupleja enda laiskusest kauplemispäeviku täitmata 

jätmisest (Lisaks plaanide mitte koostamisest)  

Kuidas täita kauplemispäevikut? 

Kauplemispäeviku ,,Nr.’’ lahtrisse tuleb kirjutada tehingu number. Seeläbi näed mitu tehingut 

oled teinud. Statistika koostamiseks, tegelike tulemuste nägemiseks ja arengu kiirendamiseks 

oleks vaja vähemalt 100 + tehingut.  
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Kauplemispäeviku ,,Nimetus’’ lahtrisse tuleb kirjutada paari nimi, millega kaupled. Näiteks: 

EUR/USD, XAU/USD, US30, GBP/JPY. 

Kauplemispäeviku ,,Buy/sell) lahtrisse tuleb kirjutada, kas müüsid või ostsid.  

Kauplemispäeviku ,,LOT’’ lahtrisse tuleb kirjutada, millise tehingusuuruse võtsid.  

Kauplemispäeviku ,,Kasum (1/0)’’ lahtrisse tuleb kirjutada kas 0 või 1. 1 kirjutatakse juhul, kui 

tehing oli võit ja 0 kui tehing oli kaotus.  

Kauplemispäeviku ,,Ostu hind’’ lahtrisse tuleb kirjutada, mis hinna juures tehingusse läksid ja 

lahtrisse ,,Müügihind’’, mis hinna juures tehingust väljusid.  

Kauplemispäeviku ,,PIP’’ lahtrisse tuleb kirjutada, mitu PIP kaotasid või võitsid.  

Kauplemispäeviku ,,Kasumi summa’’  lahtrisse tuleb kirjutada, millise summa võitsid või 

kaotasid vastavalt siis, kas miinus märk ees või mitte. (Kaotus: -100€ või võit: 100€) 

Kauplemispäeviku ,,Kommentaar’’ lahtrisse tuleb kirjutada:  

1) Milliste kinnituste alusel läksid tehingusse?  

2) Millise emotsiooniga läksid tehingusse? 

3) Kas võitsid või kaotasid?  

4) Kui võitsid, kas see oli ideaalne sisenemine ja väljumine, kas tekkis emotsioone tehingu 

ajal? 

5) Kui kaotasid, miks kaotasid, mis läks valesti, mis jäi nägemata, mis emotsioon tekkis? 
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Sõnastik 

1) Riskijuhtimine/ riskide haldamine - Risk management 

2) Peata kaotus - Stop loss  

3) Võta kasum - Take profit 
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Tähelepanu 

Tegemist ei ole finantsalase nõustamise või soovitustega. Kõik, mida te videos või 

materjalides näete on puhtalt hariduslik. Ei kõne läbiviija, materjalide koostaja, GoldenRoadi 

juhid või tiimiliikmed ei paku teile finantsalast nõu ega finantsalast teenust.  

Kõnes või materjalides ette näidatud tehinguid võtab iga Goldenroadi liige või muu isik omal 

vastutusel.  

Minevikus saadud tulemused ei garanteeri edaspidiseid tulemusi.  

Forexi turul kauplemine hõlmab riske seega käituge vastutustundlikult. Ärge kasutage turul 

kauplemiseks raha, mida te pole valmis kaotama.  

Õppematerjalide, kõnede või teiste Goldenroadi koostatud materjalide jagamine on keelatud 

ning karistatav rahalise trahviga kuni 10 000€.  

 

 


