FOREX sąskaitų valdymas – pelningiausia priemonė mano portfelyje

Tai paskutinis straipsnis apie FOREX sandorių kopijavimą. Šį straipsnį pasilikau pabaigai,
kadangi privatus FOREX sąskaitos valdymas yra ta investavimo priemonė, kuriai skiriu
didžiąją investicinio portfelio dalį ir kuri generuoja didžiausią / stabiliausią grąžą.
Nenorėdamas nuvilti savo skaitytojų iškarto pasakysiu, kad sąskaitos valdytojo prašymu
šiame straipsnyje neatskelsiu pelningumo (norintiems, atsiųsiu privačiai). Priežastis
paprasta:
1. per dideli lūkesčiai sukelia nepagrįstai didelius reikalavimus sąskaitos valdytojui;
2. praeities rezultatai negarantuoja ateities pelno.
Galiu pateikti tik pelningumo kreivę, kuri manau nemažai pasako apie sąskaitos valdytojo
gebėjimą valdyti riziką ir uždirbti pelną:

Bet apie viską iš pradžių…
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Kaip viskas prasidėjo?
Kadangi pinigai ir investavimas yra mano mėgstama pokalbio tema, įvairių investavimo
galimybių sužinau ir iš kitų žmonių. 2012 m. susipažinau su Rolandu, kuris supratęs, kad
domiuosi investavimu papasakojo savo istoriją:
2012 metais Rolandas patikėjo valdyti 10 000 USD (minimali investuojama suma)
spekuliantui, kuris nuolat generavo stabilų pelną. Bet kuriuo metu Rolandas
galėjo prisijungti prie savo sąskaitos ir matyti kaip sąskaitos valdytojas prekiauja,
o kartą per 3 mėnesius galėjo nusiimti pelną.
Išgirdęs apie kokį pelną Rolandas kalba, pagalvojau, kad tai apgaulė, mat pelningumas
gerokai lenkė investavimą į akcijas, tačiau, kai Rolandas užsiminė, kad tai yra FOREX
sąskaita pelnas pradėjo rodytis normalus – ne per didelis, kad atrodytų visiška apgaulė ir ne
per mažas, kad nevertėtų rizikuoti.
Tad susisiekiau su sąskaitos valdytoju, kuris man atsiuntė 2009 – 2012m. sąskaitos išrašą –
daugiau nei 700 sandorių sąskaitos istoriją. Ataskaitos detalumas (sandoriai pateikti
sekundės tikslumu) neleido suabejoti, kad duomenys tikri, nes tokį išrašą supildyti užtruktu
savaitę
ar
mėnesį:

Po sandorių analizės nusprendžiau susimatyti su pačiu sąskaitos valdytoju ir pasiteirauti
apie prekybos istoriją, jo patirtį, riziką ir spekuliavimo strategiją. Nebuvau pradedantysis
investuotojas, todėl puikiai supratau, kad toks FOREX sąskaitų valdymas yra labai
rizikingas: čia daug apgavysčių, sukčiavimų ir finansinių piramidžių.
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Man svarbu buvo pamatyti patį sąskaitos valdytoją– t.y. patį žmogų, nes tai suteikia daugiau
pasitikėjimo. 10 000 USD man buvo (ir yra) dideli pinigai, todėl „paleisti juos vėjais“
nesinorėtų – per daug brangi klaida.
Pirmas dalykas, kuris mane nustebino – tai, kad sąskaitos valdytojas nebuvo koks jaunuolis,
veikiau vyresnio amžiaus žmogus, spekuliuojantis valiutomis nuo 1997 m. turintis Wall
street‘o patirties. Kadangi patirties patikrinti negalėjau, šio teiginio nepriėmiau už gryną
pinigą, tačiau žinios neleido suabejoti sąskaitos valdytojo kompetencija valiutų rinkoje – šią
sritį jis išmanė daug geriau už mane.

Kodėl aš nusprendžiau sudaryti FOREX sąskaitos
valdymo sutartį?
Nepaisant to, kad Forex sąskaitų valdymas yra ypatingai rizikingas investavimo būdas, vis
dėl to nusprendžiau sudaryti valdymo sutartį. Taip pasielgiau dėl kelių priežasčių:
1. Mano draugas Rolandas be problemų galėjo, kas tris mėnesius nusiimti pelną.
Sąskaitos valdytojas pats kreipdavosi į investuotoją, klausdamas ar nėra poreikio
nusiimti pelną. Visa tai prieštarauja sukčiavimo logikai. Paprastai sukčiai ir finansinių
piramidžių statytojai stengiasi investuotojus atkalbėti nuo pelno nuėmimo (skatina
reinvestuoti pelną), specialiai sudaro tam dirbtinas kliūtis ir nepatogumus.
2. Nors deklaruojamos keliolikos metų patirties nepriėmiau už gryną pinigą, tačiau
spekulianto žinios neleido suabejoti jo kompetencija. Svarbu paminėti ir tai, kad
pirmasis susitikimas įvyko laiku ir sklandžiai – paprastai sukčiai stengiasi išsisukti nuo
„gyvo“ susitikimo, siūlo susisiekti internetu/telefonu.
3. 3 metų FOREX prekybinės sąskaitos išrašas rodė, kad spekuliantas moka ne tik
pakalbėti, bet žino kaip ir uždirbti pinigus. Pelnas buvo stabilus. O sandorių kiekis
rodė, kad uždirbtas pelnas nėra atsitiktinumas.
4. Norint pradėti naudotis spekulianto paslaugomis reikėjo pasirašyti FOREX sąskaitos
valdymo sutartį: tai nebuvo tik draugiškas rankos paspaudimas, – mano ir sąskaitos
valdytojo santykius reguliavo profesionaliai parengta sutartis.
5. Aš turėjau atskirą Forex sąskaitą su atskiru prisijungimu. Kitaip tariant – tai nebuvo
kažkoks ofšorinis fondas, kur nežinai kas, kada ir kuo prekiauja. Aš turėjau savo
atskirą sąskaitą, savo slaptažodį ir gyvai mačiau (matau) kada sąskaitos valdytojas
sandorius atidaro ir kada uždaro.
6. Sąskaitos valdytojas yra atskirtas nuo mano pinigų – t.y. depozitas yra pervedamas į
Forex brokerio sąskaitą, o ne į sąskaitos valdytojo asmeninę sąskaitą. Pinigai iš Forex
brokerio gali išvesti tik į tą sąskaitą iš kurios buvo gauti (t.y. brokeris pinigus gali
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pervesti tik į mano asmeninę sąskaitą).
7. Galiausiai man įstrigo tai, kad sąskaitos valdytojas griežtai uždraudė pačiam
spekuliuoti savo sąskaitoje esančiais pinigais, mat žinojo, kad tai paprastai (visada)
baigiasi nuostoliu. Tai rodo, kad sąskaitos valdytojas yra suinteresuotas uždirbti pelną
investuotojui.
Taip 2013 m. prasidėjo mano rimtas investavimas FOREX.

2016 m.: kas pasikeitė?
Per trejus metus pasikėtė tik vienas dalykas – padidėjo sąskaita. Per tą laiką įgavau daugiau
patirties ir žinių, tačiau ir toliau pasitikiu Forex sąskaitos valdytoju, kuris spekuliuoja lygiai
taip pat stabiliai kaip siųstame 2009 – 2012 m. sąskaitos išraše. Na tiesą sakant net šiek tiek
geriau – pelnas liko panašus, tačiau rizika sumažėjo beveik dvigubai. Per paskutinius 3
metus tik vienas einamasis mėnesis buvo nuostolingas. Mėnesio nuostolis siekė 0,96 proc.
depozito dydžio – su tokia rizika aš galiu susitaikyti.

Sąskaitops valdymo strategija
Sąskaitos valdytojas naudoja dvi strategijas. 0,1 loto sandorius laiko atidaręs nuo kelių
valandų iki poros dienų. Didžiausias pelnas yra uždirbamas prekiaujant 1-3 lotais skalpingo
būdu, sandorį išlaikant nuo keliolikos sekundžių iki kelių minučių.
Spekuliavimo strategija nepasikeitė visus 3 metus. Didėjant sąskaitai atitinkamai buvo
didinamas ir loto dydis.

Rizikos valdymas
Forex sąskaitos valdymo sutartyje numatyta maksimali nuostolio riba. Depozitui
nuvertėjus iki nurodytos sumos automatiškai stabdoma FOREX prekyba. Paprastai
sąskaitos valdytojas rekomenduoja nurodyti iki 10 proc. maksimalaus nuostolio ribą.
2009-2012 m. periodo buvo atvejis, kad sąskaita buvo nuvertėjusi 5,3 proc.
2012-2016 m. nuostolis niekada neviršijo 2 proc. depozito dydžio.
Nepaisant to, kad rizikos statistika yra ganėtinai įspūdinga, suprantu, kad rizika iš esmės
yra daug didesnė nei vien tik istoriniai skaičiai. Visų prima, kainų šuolis gali sudeginti net ir
milijonines sąskaitas, ką jau kalbėti apie 10 000 USD. Kita vertus, graži prekybinės sąskaitos
istorija negarantuoja pelno ateityje – visuomet yra rizika, kad pasikeitus aplinkybėms
investicinė sąskaita pradės tirpti.
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Forex sąskaitos valdymo sąlygos
Minimali investuojama suma – 10 000 USD.
Atsidarote prekybinę sąskaitą pas sąskaitos valdytojo nurodytą brokerį ir pervedate 10
000 USD depozitą
Sudarote sutartį dėl FOREX sąskaitos valdymo su sąskaitos valdytoju.
Kartą per tris mėnesius nusiimate pelną. 30 proc. pelno tenka sąskaitos valdytojui,
kaip atlygis už teikiamas paslaugas. Likę 70 proc. pelno pervedami į jūsų banko
sąskaitą.

Alternatyvų paieškos
Tęsiant mano istoriją tolau, pasakysiu, kad prisirišimas prie vieno pelningo spekulianto man
atrodė rizikingas. Pamaniau, kad jeigu yra vienas gabus FOREX spekuliantas, turėtų būti ir
daugiau talentų. Norėdamas „diversifikuoti“ FOREX sąskaitų valdytojus, pradėjau ieškoti
kitų būdų, kaip pasyviai investuoti valiutų rinkoje.
Greitai netruko išgirsti, kad Lietuvoje veikiantis brokeris Teletrade irgi bando teikti
spekuliavimo FOREX rinkoje paslaugą. Nuvykus į kompaniją, paaiškėjo, kad kompanija jau
kelis mėnesius valdo FOREX fondą ir netrukus planuoja pardavinėti šį produktą klientams.
Paprašiau fondo prekybos sąskaitos išrašo. Pastarasis buvo vos kelių mėnesių, tad apie
prekybos stabilumą išvadų iš jo nebuvo galima daryti. Nusprendžiau palaukti dar keletą
mėnesių, kuriems praėjus sužinojau, kad Teletrade nepavyko įgyvendinti Forex fondo idėjos.
Manau, kad fondo rezultatai po kelių mėnesių nebuvo toki geri (greičiau blogi) kaip planavo
Teletrade kompanija.
Tada pabandžiau socialinio investavimo platformą ZuluTrade. Kaip man sekėsi galite
sužinoti perskaitę straipsnį „Sinchroninė prekyba su ZuluTrade“ ir Tradeo“ „Socialinis
investavimas su TRADEO“.
Kadangi neradau geresnio būdo investuoti, didžiąją dalį pinigų ir toliau investuoju per
FOREX sąskaitos valdytoją.

Per gerai, kad būtų tiesa?
Kartais pagalvoju, galbūt tai per gerai, kad būtų tiesa, tačiau sąskaitos valdytojas niekur
nedingo, niekuomet neatsisako susitikti ir aptarti sąskaitos valdymo klausimų, toliau seku
sandorius realiu laiku ir toliau matau kaip investicijos Forex stabiliai auga.
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