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AJÁNLÁS

Bátor, türelmes és nagylelkű asszony. Jó ember.

Ő szolgálta�a az utolsó hozzávalót, a szeretetet.

Richard Smi�en

A könyvet édesanyámnak, Frankie Smi�ennek ajánlom.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönöm Patricia és Paul Livermore szíves segítségét és hozzájárulásukat a 

könyv megírásához. Köszönet illeti édesapámat, Louis Smi�ent szakértő se-

gítségéért, és legjobb barátomat, Gordon Badgert, aki mindig bölcs tanácsot 

ado�, minden témában.

Teresa Darty Alligoodot illeti a legerősebb köszönet, hiszen egyedül szerkesz-

te�e és ellenőrizte a könyv teljes kéziratát.

Mindenekelő� pedig köszönöm Jesse Livermore-nak, hogy megírta az eredeti 

könyvet 1940-ben, mivel  ma is pontosan olyan érvényes, mint akkor.

„A Wall Street soha nem változik. A tétek, a részvények igen, de a Wall Street 

soha, mert az emberi természet sem változik soha.”

 – Jesse Livermore

Köszönöm Jesse Livermore-nak a hagyatékát, kemény munkáját és 

intelligenciáját.  És soha nem lankadó vágyát a tőzsde működésének teljes 

megértése iránt.

Richard Smi�en

®
Óriási köszönet illeti Edward Dobsont, a Traders Press  vállalat elnökét Jesse 

Livermore-ba és az ő kereskedési rendszerébe vete� megingathatatlan hitéért. 

Mindke�en valljuk, hogy Jesse Livermore igazi MESTER volt, aki ma is sokat 

taníthat nekünk a piacokról.
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BEVEZETŐ

Ezt a klasszikus művet Jesse Livermore a maga sajátos stílusában írta, 

amit Richard Smi�en aktualizált és láto� el megjegyzésekkel.

„Találkozás” a legendás Jesse Livermore-al

Jesse Livermore ilyen ember volt: területének kiemelkedő egyénisége. 

Miért nem ismerik őt mégis többen a tőzsde világán túl? Talán azért 

mert magányos, csendes és titokzatos ember volt. Megtanulta a hallga-

tás és a diszkréció hatalmát. Karrierje során többször kelle� elkönyvel-

nie veszteségeket, amikor megnyílt, és feladta önként vállalt hallgatását. 

A fiainak bevallo�a, hogy kizárólag akkor szenvede� érzékeny anyagi 

veszteséget,  amikor másokra hallgato�.

Ebben a könyvben számos olyan titkos részletre derül fény Livermore 

kereskedési rendszerével kapcsolatban, ami korábban ismeretlen volt. 

Ezek az adalékok a Livermore családdal folytato� számos interjúból, 

Livermore feljegyzéseinek tanulmányozásából és Livermore fiával, 

Paullal (aki elő�e soha nem beszélt apjáról) folytato� bensőséges 

beszélgetésekből származnak. Ezek a személyes részletek elengedhetet-

lenül szükségesek voltak Jesse Livermore, az ember és a kereskedő meg-

ismeréséhez.

Wall Street-szerte legendás volt titokzatossága és hallgatagsága, amivel 

csak egyre jobban tüzelte a médiát, hogy megpróbáljon kicsikarni belőle 

valamilyen útmutatást a tevékenységére vonatkozóan. Ennek ellenére 

médiakedvenc volt. Gyakran visszautasíto�a, hogy a piaci eseményeket 

elemezze, de a sajtó így is írt róla, még annak árán is, hogy a sztorikat 

pletykákból és szóbeszédekből tákolták össze.

Az emberiség újkori történetében mindössze néhány egyéniség emel-

kede� saját területén magasan a többiek fölé, például Albert Einstein, 

Henry Ford, Thomas Edison, Louis Pasteur, Madame Curie, a sportban 

Babe Ruth, Michael Jordan, Tiger Woods. Vajon miért van az, hogy iga-

zán átütő felfedezéseket, eredményeket gyakorta inkább egyének érnek 

el csoportok helye�? Máig nem derült fény ennek a kérdésnek a pontos 

válaszára.
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Richard Smi�en

Teljes árupiaci szegmenseket uralt: a gyapot, a kukorica, a búza piacán 

gyakran minden egyes tőzsdei kereskedelmi tétel rajta futo� keresztül 

az Egyesült Államokban.

Amikor a piacok volatilissá (=változékony, nem kiszámítható) váltak, min-

denki Livermore véleményére volt kíváncsi.  Élő legendának tekinte�ék 

a Wall Streeten. Első akcióját 15 évesen 3,12 dollárral kezdte, és 30 éves 

kora elő� már milliomos volt. Ráérze� az 1907-es nagy piaci össze-

omlásra, amikoris egy nap ala� 3 millió dollárt kerese�. A krach idején 

J. P. Morgan, aki sok brókert finanszírozo�, hogy megóvja őket a teljes 

csődtől, külön úton fordult könyörögve hozzá, hagyja abba a piac 

shortolását.

Könyvéről így beszélt fiának: „Ha olvasol a hibáimról és következet-

lenségeimről, akkor elkerülheted azokat a csapdákat, amikbe bármelyik 

kereskedő és spekuláns beleeshet. Tanulj a hibáimból és a győzel-

meimből, s  meglátod, működni fog.”

Képes volt megérezni és kihasználni a piaci csúcsokat: az 1929-es válság 

kezdetén short pozíciókat ve� fel, és 100 millió dollár profitot kasszí-

rozo�. Ugyanakkor nagyon keményen megdolgozo� a szerencséjéért: 

14 évesen ceruzával írt noteszában több ezer kereskedés adatát rög-

zíte�e. Trendeket és kapcsolódásokat fedeze� fel, és sokszor tesztelte 

mások és a saját elképzelését.

„Az idők során az emberek a piaci történésekre mindig ugyanúgy 

reagáltak és cselekedtek. Ennek alapja a kapzsiság, a félelem, a kép-

mutatás és a remény, így ezek kombinációja mindig ugyanazokat a 

számokat és formákat eredményezi.”       

A könyvében megjelenő, egymást ismétlő szám- és ábraformátumokat 

Livermore az emberi természet sajátosságaival magyarázza:

Bevezető
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LIVERMORE ÚJÉVI RITUÁLÉJA

– Jó napot, Mr. Livermore.

– Magának is, Alfred.

A 1923-as év szilveszterét megelőző pénteken, késő délután Livermore 

besétált a Chase Manha�an bankba. Alfred Pierce, a fiókvezető  melegen 

üdvözölte. Livermore a bank egyik legjobb ügyfele volt, aki legalább 

kétmillió dollárt tarto� i� tartalékban, hogy megjátszhassa a maga 

speciális „piaci szituációit”, ami lehete� akár felvásárlási támadásban 

való részvétel, árupiaci pool tagság vagy nagy volumenű részvény-

vásárlás.

– Persze. Az 1923-as évben folytato� kereskedéseim minden adata. 

Minden kereskedési ügyletemet átnézem, elemzem a feljegyzéseimet és 

az adatokat. Részletesen feljegyzek minden információt az ügyleteimről, 

így később is mindig megtalálom a magyarázatot , miért vásároltam, 

miért shortoltam vagy épp miért zártam le egy pozíciót.”

– Szóval nem nyer minden alkalommal – mondta Alfred kissé 

tudálékosan.

– Mindent előkészíte�ünk, J. L.! – mondta Alfred.

– Értem, J. L., akkor tényleg nincs i� senki.

– Látja, Alfred, ebben biztos vagyok – mondta Livermore. Volt nála 

egy bőr aktatáska.

Livermore az órájára néze�, negyed hat felé járt, és a bank már zárva 

volt. Ő már az alkalmazo�aknak fenntarto� bejáraton érkeze�.

A tágas előtéren komótosan átsétáltva beléptek azon az ajtón, ami 

elválaszto�a a banki ügyintézőket az ügyféltértől. Megérkeztek a 

hivatali részlegre.

– Rendben, csak biztos akartam lenni – te�e hozzá Livermore.

– Hétfőn pontban nyolckor nyitja a zárat az időzítő, ahogy mindig.

– Igen, J. L., a banki értéktár most is fél hatkor zár, ahogy mindig.

– És hétfő reggel? – kérdezte Livermore.

Alfréd meglá�a, és rámutato�. 

– Megkérdezhetem, mi van benne?
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Livermore a pénzzel teli ládákhoz sétált, és olvasni kezdte a rájuk 

rögzíte� cédulákat.

A két férfi átlépte a küszöböt, és bejuto� a tágas belső térbe. Óriási 

mennyiségű készpénzt tároltak i�, különböző méretű faládákban. 

A címletek többsége százdolláros volt, de volt o� láda tele húszasokkal és 

ötvenesekkel is. A készpénzes ládák közepén volt egy asztal, egy szék, egy 

könnyű ágy és egy kényelmes fotel. Az asztalon egy speciális lámpa állt, 

egy másik a fotel fele�.

Bólinto�ak az érkező Alfred és Jesse Livermore felé. Tudták, mi 

következik.

– Ez nem az egész. Néhány esetben a piac nem le� volna elég erős 

fogadni a megbízásokat, így azokat majd a következő hetekben intézzük, 

néhány kivételtől eltekintve. Az a pénz is ide kerül megőrzésre.

– Én beérném az ügyleti jutalékkal is, J. L. – mondta Alfred.

– Maga is tudja, mennyi ostoba pletyka kering rólam, és maga is 

pontosan tudja, hogy mivel én is csak ember vagyok, igenis veszíthetek. 

A lényeg: ha egy szituáció ellened fordul, nagyon gyorsan szabadulj ki a 

pozíciódból. Gyakran vesztek én is, és pontosan azért szeretném elemezni 

a szituációkat, hogy rájöjjek az okára.

– Mikor tér vissza ismét a kereskedéshez?

 Livermore lezárta majdnem minden egyes részvény- és árupiaci 

pozícióját, ahogy te�e ezt minden új év kezdete elő�. Körbenéze� a 

pénzen.

A mennyezeten lévő piros lámpa villogni kezde�, és megszólalt a kezdő 

hangerőn 20 másodpercenkénti riasztásra állíto� csengő. Alfred az órájára 

pillanto�.

– J. L., majdnem ötven millió van most i�. A pontos összeg az asztalon 

lévő papíron van. Az utolsó adag ma délután érkeze� E. F. Hu�ontól.

– Valószínűleg februárban, már Palm Beach-ről.

– I� van minden, amit az irodavezetője, Harry Dache megrendelt  önnek. 

Ő maga hozo� át mindent egy órával ezelő�, a jeget meg délben 

szállíto�ák. Kenyér, felvágo�, zöldségek, víz, tej, gyümölcslevek és néhány

Öt perc múlva zár az értéktár, J. L ... Az étel i� van –  lépe� a sarokban 

álló jégszekrényhez Alfred. 

Megérkeztek az értéktár bejáratához. Hatalmas helyiség volt, amit egy 

óriási páncélajtó zárt el. Két fegyveres őr állt az ajtó két oldalán.

Livermore újévi rituáléja
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– Köszönöm, az old fashioned jól  jön majd, azt hiszem.

Amikor eljön a távozás ideje, hétfő reggel majd beletúrhat a húszasok-

kal és ötvenesekkel teli ládákba, teletömheti velük az összes zsebét, és a 

következő két hétben elköltheti az egészet.

Az év vége felé már hiányzo� neki a készpénz. Szüksége volt az érin-

tésére, ezáltal újra tapinthatóan érzékelhe�e a pénz kínálta lehetőségeket. 

Így képessé vált újraértékelni a lezárt részvény- és árupiaci pozícióit. 

Vajon újra és újra így cselekedne, vagy van jobb választás is?

– A különös igazán kedves megfogalmazás, Alfred – felelte Livermore 

mosolyogva, miközben a két őr rácsukta a hatalmas páncélajtót. 

Livermore megvárta, amíg rázárják. Az asztali lámpa fényében a fotel 

most ijesztő benyomást kelte�. Livermore-ban felötlö�, hogy valószínű-

leg még senki nem lá�a ezeket a tárgyakat így, belülről akkor, amikor az 

ajtó bezáródik, és talán senki nem jelentkezne önként, hogy rázárják az 

értéktárat egy éjszakára. Megfordult, és odasétált az asztalhoz, amit 

kishíján ötvenmillió dollárnyi készpénz ve� körül. A következő két 

napban és három éjszakán ez lesz az o�hona. A tágas értéktárban, teljes 

magányban lesz alkalma részletesen elmélyülni és tanulmányozni az 

elmúlt üzleti évet, minden szempontból, ahogy te�e ezt immár minden 

évben, mióta gazdag le�.

Amikor hétfőn kisétált az ajtón, megkezdte szokásos bevásárló körútját, 

ami általában egy hétig tarto�.

szükséges hozzávaló az old fashioned (a világ legrégibb alapkoktélja – 

a ford.) elkészítéséhez – mondta Alfred a jégszekrényre mutatva.

Livermore elkísérte a fiókvezetőt az ajtóig.  Kezet fogtak.  

– J. L., ha bárki tudomást szerezne erről, biztosan azt gondolná, hogy 

Ön fele�ébb különös figura.

Az ő önkéntes rabsága persze nem hasonlítható a klasszikus fösvény-

figura bezártságához, aki egyfolytában a pénzén ülve szakadatlanul csak 

számolja azt.  Nem, mivel Livermore egész évben a pénzzel kapcsolatos 

tevékenységét erről szóló papírokon végezte. Viszont arra kezde� rájön-

ni, hogy nem látván soha a  pénzt a maga fizikai valójában, lassan, észre-

vétlenül szem elől téveszti a készpénz és a vele járó hatalom jelentőségét 

és valódiságát.

– Akkor rendben is lennénk, J. L. Én most megyek, mert klausztrofóbiás 

vagyok, és megre�ent ez a rengeteg pénz.

Hogyan kereskedjünk részvényekkel
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