
 
 

Yleinen tapahtumaketju varoittavana esimerkkinä siitä, kuinka käy kun aloittaa treidaamisen perusteisiin perehtymättä. 

Aloittelija lataa treidausohjelmiston ja nopeasti omaksuu sen helpon käyttöliittymän. Into tienaamisesta vain 

kasvaa. Hän alkaa tutustumaan internetin laajaan tarjontaan: kymmeniä keskustelupalstoja ja 

ilmaissivustoja, joissa tuhannet "helpot ja tuottavat" strategiat. Kun aloittelija ei tiedä, mitä pitäisi oikeasti 

etsiä ja mitä mikäkin indikaattori tekee, hän valitsee jonkun strategian sen kuvauksen ja tuottolupausten 

johdattelemana. Aloittelijan ei periaatteessa tarvitse tehdä muuta, kuin painaa tuttua "buy" tai "sell" nappia, 

kun indikaattorit näyttävät vastaavaa nuolta, mieli on edelleen korkealla. 

Satunnaisella viikon tai jopa päivän demo kokeiluna strategia näyttää jokseenkin toimivan. Tappioitakin 

kuitenkin tulee ja niitä välttääkseen, aloittelija saattaa nopean google-haun tuloksena lisätä muutaman 

"muka" luotettavan indikaattorin ja lisäehdon. Kokeillaan lisää. Kaikkien ehtojen täyttymistä ei enää jakseta 

odottaa ja aloittelija selailee kuvaajia historiassa taaksepäin ja näkee vain ne ehtojen tuottoisat täyttymiset. 

Pian demoaminen alkaa käymään tylsäksi ja treidaajasta tuntuu, että hän on valmis tienaamaan oikeaa 

rahaa; paljon, helposti ja säännöllisesti. 

Hän vihdoin tekee tilisiirron meklarille. Mutta nyt, kun kyseessä onkin oma raha, buy/sell napin painallus ei 

olekaan enää niin helppoa. Epävarmuus ja pelko tulevatkin tutuksi vasta tässä vaiheessa. Virheitä ja 

sekaannuksia alkaa tulemaan. Muutaman häviön jälkeen tuleekin pari voittoa. Itsevarmuus on palannut, 

tuntuu että kyllähän tämä oli sittenkin niin helppoa kuin olettikin. Näin treidaaja avaa seuraavan 

toimeksiannon suuremmalla panoksella saadakseen hävityt rahat takaisin ja ”kostaakseen” markkinoille. Ja 

taas tulee häviö ja pääomasta on jäljellä enää alle puolet. Seuraavan tuottoisan signaalin treidaaja ohittaa 

toistuvan häviön pelossa. Jälkeenpäin harmittaa vielä enemmän. 

Tässä vaiheessa moni syyttää huonoa strategiaa ja valuuttamarkkinoita yleisestikin, muttei tietenkään 

itseään eikä omaa malttamattomuutta. Uuden strategian tai luotettavimpien lisäindikaattoreiden 

etsintä/kokeilu jatkuu. Ja sama toistuu uudestaan ja uudestaan. Jotkut epätoivoiset yrittävät jopa turvautua 

”luotettaviin” (usein maksullisiin) treidausrobotteihin, tarkoituksenaan vähentää treidauksen pelkoa ja 

epävarmuutta. Lopputulos on pidemmän päälle aina sama. Tähän stressaavaan kierteeseen kuluu suuri 

määrä aikaa eikä treidaaja etene käytännössä mihinkään. Tästä tietoisena, lienee ehkä kannattavampaa 

käyttää aikaa treidauksen periaatteiden omaksumiseen tällä sivustolla... 


