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"Engedd meg szakértő kollégámnak, Ben Steinnek, hogy kellőképpen 

felvilágosítson engem és a médiát. Ezután nagyon rád tudunk ijeszteni. De ne 

hagyd, hogy így legyen! Ben és Phil DeMuth ugyanis ad néhány olyan 

örökérvényű befektetési tanácsot, hogy többé nem fogsz megijedni.”

Neil Cavuto, vezető alelnök és műsorvezető

Fox News, Fox Business News
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Bejelentkezés az 

irányítótoronynál

11



a golyóálló befektetés kiskönyve
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Összetört pénzügyi rendszerünk 

Bejelentkezés az irányítótoronynál
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a golyóálló befektetés kiskönyve

Ha elég jól ismernéd a családot, talán odalépnél hozzájuk és azt 

mondanád: "Hagyjátok abba ezt az őrültséget! Miért éltek így?” Erre 

azt válaszolnák: "Jövőre minden jobb lesz. Mindent vissza fogunk 

csinálni." 
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a golyóálló befektetés kiskönyve
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Igazán rossz forgatókönyvek

Bejelentkezés az irányítótoronynál

I� van tehát a befektető paradoxona: a lehető legnagyobb hozamot 

kell elérnünk a befektete� dollárjainkból, hogy felhalmozzuk a 

nyugdíjas éveinkre szükséges óriási összeget. Ha azonban a nagy 

hozamra törekszünk, akkor elkerülhetetlenül azt kockáztatjuk, hogy 

egy nagy csapás lényegében eltörölheti a megtakarításainkat. Másrészt 

viszont, ha lemondunk a magas hozamról, elkerülve a részvényeket, a 

kosarunk soha nem lesz tele. Jobb módot kell tehát találnunk arra, hogy 

a szükséges hozamokat olyan kockázat nélkül érjük el, amellyel még 

azelő� elvesztenénk a megtakarításainkat, hogy elérnénk a nyugdíjig. 

Ez könyvünk egyik fontos célja.
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Egy ember, egy terv, egy csatorna: Panama

a golyóálló befektetés kiskönyve

Oké, felejtsük el Panamát, és nincs szükségünk csatornára se, de 

szükségünk van egy tervre: egy életre szóló pénzügyi tervre. A korábbi 

generációknak ilyen nem volt, mert dohányoztak, i�ak és fiatalon 

haltak meg, anélkül, hogy 35 évnyi nyugdíjas életet kelle� volna 

leélniük. Ma azonban tovább élünk. Ha figyelembe vesszük a másik 

alternatívát, akkor a hosszú élet nem lenne nagy probléma, ugyanakkor 

nem olcsó. Ahelye�, hogy egy élet munkája során felhalmozo� 

megtakarításnak 10-15 évig kellene kitartania, ma inkább 30 vagy 40 

évig kell bírnia. Ez a könyv arról szól, hogy mit tegyünk (és mit ne 

tegyünk) befektetőként, hogy golyóállóvá tegyük a befektetéseinket és 

megvédjük a megtakarításainkat. A könyv szerzői most úgy látják, 

hogy bárcsak olvasha�ak volna egy ilyen könyvet, mikor elkezdték
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Bejelentkezés az irányítótoronynál
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