
Tartalomjegyzék
Bevezetés ........................................................................................................ 1

A könyvről ....................................................................................................... 2
Néhány feltételezés rólad .............................................................................. 2
A könyvben használt ikonok ......................................................................... 3
Hol is kezdjük? ................................................................................................ 3

1. rész: ISMERKEDJÜNK MEG A KRIPTOVALUTA- 
BEFEKTETÉSSEL .............................................................................. 5

1. fejezet: Mik azok a kriptovaluták? ......................................................... 7
Kezdjük a kriptovaluták alapjaival ............................................................... 8

A pénz definíciója .................................................................................. 8
Egy kis kriptovaluta-történelem .......................................................... 9
A kriptovaluták legfőbb előnyei .......................................................... 9
Gyakori mítoszok a kriptovalutákkal és a blokkláncokkal 

kapcsolatban .................................................................................... 11
Kockázatok .......................................................................................... 12

Szerelkezzünk fel tranzakciók végrehajtásához ........................................ 12
Pénztárcák ........................................................................................... 13
Tőzsdék ................................................................................................ 13
Közösségek .......................................................................................... 14

Készítsünk tervet, mielőtt belevágnánk .................................................... 14
Válasszunk kriptovalutákat ................................................................ 15
Végezzünk elemzést, fektessünk be, és arassuk le a hasznot ........ 16

2. fejezet: Miért érdemes kriptovalutákba fektetni? ............................. 17
Diverzifikáljunk a hagyományos befektetésekhez képest ....................... 18

Részvények .......................................................................................... 18
Kötvények ............................................................................................ 20
Forex ..................................................................................................... 21
Nemesfémek ........................................................................................ 23
Nézzünk egy kicsit a dolgok mögé .................................................... 23
Vessük össze a nemesfémeket és a kriptovalutákat ....................... 24
Érjünk el tőkefelértékelődést ............................................................ 25
Történelmi hozamok .......................................................................... 25
Hatalmas növekedési potenciál ........................................................ 27

Növeljük a lehetséges nyereséget .............................................................. 28
Röviden a hagyományos osztalékról ................................................ 28

Crypto.indd   7Crypto.indd   7 2022.03.02.   15:24:222022.03.02.   15:24:22



viii KRIPTOVALUTÁKRÓL MINDENKINEK 

A kriptobefektetési osztalék alapjai ................................................. 29
Segítsük elő a lehetőségek bővítését ideológiailag .................................. 29

A jövő gazdasága................................................................................. 30
Megszabadulás a valuták állami ellenőrzésétől .............................. 31
Segítség azoknak, akiknek nincs vagy korlátozott a banki 

hozzáférése ...................................................................................... 32

3. fejezet: Ismerjük fel a kripto valuták kockázatait .............................. 33
Tekintsük át a kriptovaluták hozamát ........................................................ 34

Tőkenyereség (vagy -veszteség) ....................................................... 34
Bevétel .................................................................................................. 34

A kockázat: nézzük meg az érme másik oldalát ........................................ 35
Vessünk egy pillantást a kriptovaluták jutalmaira és kockázataira ....... 36
Ássuk bele magunkat a kockázatok különböző típusaiba ....................... 37

A kriptoőrület kockázata.................................................................... 37
Biztonsági kockázat ............................................................................ 38
Ingadozási kockázat ............................................................................ 40
Likviditási kockázat ............................................................................ 41
Az eltűnés kockázata .......................................................................... 42
Szabályozási kockázat ........................................................................ 42
Adókockázat ........................................................................................ 43

Ismerjük meg a kockázatkezelés módszereit ............................................ 44
Először halmozzunk fel vésztartalékot ............................................ 44
Legyél türelmes ................................................................................... 46
Diverzifikáljunk a kriptovaluta-portfólión kívül és belül ................ 48

4. fejezet: Nézzünk a színfalak mögé: a blokklánc-technológia ........ 51
Vegyük át egyenként a blokklánc-technológia alapjait ............................ 52

Mi az a blokklánc, és hogyan működik? ........................................... 52
Hogyan biztosítja egy blokklánc a saját védelmét? ........................ 54
Miért forradalmi a blokklánc-technológia? ...................................... 55

Tekintsük át a blokkláncok problémáit ...................................................... 58
Skálázhatósági problémák ................................................................. 58
Környezetvédelmi problémák ........................................................... 59
Csalással kapcsolatos problémák ..................................................... 60
Politikai problémák ............................................................................. 60

Mire lehet használni a blokkláncokat? ....................................................... 61
Fizetések............................................................................................... 61
Választás............................................................................................... 61
Ellátási láncok felügyelete ................................................................. 62
Személyazonosság-ellenőrzés ........................................................... 62
Cuccok tulajdonjoga ........................................................................... 62
Egészségügy ......................................................................................... 63
Szórakozás ........................................................................................... 63

Crypto.indd   8Crypto.indd   8 2022.03.02.   15:24:222022.03.02.   15:24:22



ix   Összefoglaló tartalomjegyzék 

Energia .................................................................................................. 64
Az eszközök internetes hálózata (IoT) ............................................. 64

5. fejezet: Hogyan működnek a kriptovaluták? ...................................... 67
Fejtsük ki a kriptovaluták folyamatának alapvető fogalmait ................... 67

Kriptográfia .......................................................................................... 69
Csomópontok ...................................................................................... 70
Bányászat ............................................................................................. 70
Proof-of-work ....................................................................................... 71
Proof-of-stake ....................................................................................... 71
Proof-of-importance ............................................................................ 72
Tranzakciók: illesszük össze a darabokat ........................................ 73

Tekintsük át a kriptovaluták egyéb fontos fogalmait ............................... 73
Adaptív skálázás ................................................................................. 74
Decentralizáció.................................................................................... 74
Kitermelés ............................................................................................ 74
Nyílt forráskód .................................................................................... 75
Nyilvános főkönyv .............................................................................. 75
Okosszerződések ................................................................................ 75

Kanyarodjunk egy másik irányba: ássuk bele magunkat a kriptovaluták 
elágazásaiba ............................................................................................... 76

Mi az az elágazás, és miért történnek elágazások? ......................... 76
Kemény és lágy elágazások................................................................ 77
Ingyen pénz elágazásokból ................................................................ 78

2. rész: A KRIPTOVALUTÁKBA VALÓ BEFEKTETÉS ALAPJAI ........ 81

6. fejezet: Kriptovaluta-tőzsdék és -brókerek ................................................. 83
Különböztessük meg a kriptotőzsdéket .................................................... 84

Központosított tőzsdék ...................................................................... 85
Decentralizált tőzsdék ........................................................................ 87
Hibrid tőzsdék ..................................................................................... 90
Hogyan válasszunk tőzsdét? .............................................................. 90

Fontoljuk meg a brókerek alkalmazását..................................................... 94
Hogyan működnek a brókerek? ......................................................... 95
A bróker alkalmazásának előnyei és hátrányai ............................... 95
Hogyan válasszunk brókert? ............................................................. 97

Nézzük meg a kriptovaluták vásárlásának egyéb módszereit ................ 98
Pénzügyi alapok .................................................................................. 98
Bankkártya ........................................................................................... 98
PayPal ................................................................................................... 99
Készpénz .............................................................................................. 99
Kriptovaluta-automaták ................................................................... 100

Crypto.indd   9Crypto.indd   9 2022.03.02.   15:24:232022.03.02.   15:24:23



x KRIPTOVALUTÁKRÓL MINDENKINEK 

7. fejezet: Használjunk kriptovaluta-tárcákat ...................................... 103
Határozzuk meg, hogy mi az a kriptovaluta-tárca .................................. 103

Néhány fontos fogalom .................................................................... 104
Hogyan működnek a tárcák?............................................................ 104

Tekintsük át a tárcák különböző típusait ................................................ 105
Online tárca ....................................................................................... 106
Mobiltárca .......................................................................................... 107
Asztali tárca ....................................................................................... 108
Hardveres tárca ................................................................................. 108
Papíralapú tárca ................................................................................ 109

Válasszunk kriptotárcát ............................................................................. 110
Biztonság alapján .............................................................................. 110
A birtokodban lévő kriptovaluták alapján ..................................... 111
Tranzakciós díjak alapján ................................................................ 112
Anonimitás alapján ........................................................................... 112

Tartsuk biztonságban a tárcádat .............................................................. 112
Készítsünk biztonsági mentést a tárcádról ................................... 113
Használjunk több tárcát ................................................................... 113
Adjunk hozzá további biztonsági szinteket ................................... 114
Frissítsük a szoftvered ..................................................................... 114
Ne felejtsük el a rejtekhelyet! .......................................................... 115

8. fejezet: A kriptovaluták különböző típusai ....................................... 117
Népszerűsítsük a népszerű kripto valutákat piaci  

kapitalizáció szerint ................................................................................ 117
Bitcoin ................................................................................................ 118
Ethereum ............................................................................................ 120
Ripple ................................................................................................. 122
Litecoin............................................................................................... 124
További jelentős kriptovaluták a top tízben ................................. 126
Jelentős kriptovaluták a top százban ............................................. 127

Kriptovaluták kategória szerint ................................................................ 128
Fizetési kriptovaluták ....................................................................... 129
Adatvédelmi kriptovaluták .............................................................. 130
Platform-kriptovaluták ..................................................................... 130
Tőzsdéhez kapcsolódó kriptovaluták ............................................ 131
Pénzügyi/pénzügyi technológiai kriptovaluták ............................. 132
Jogi és ingatlanpiaci kriptovaluták ................................................. 133

9. fejezet: Határozzuk meg a legjobban teljesítő kriptovalutákat .... 135
Ismerkedjünk meg az Invest Diva Diamond Analysis elemzéssel ......... 136
Válasszunk kriptovalutákat fundamentális elemzéssel .......................... 137

Csináld azt, amihez értesz ............................................................... 138
Válasszuk a megfelelő kategóriákat ................................................ 138

Crypto.indd   10Crypto.indd   10 2022.03.02.   15:24:232022.03.02.   15:24:23



xi   Összefoglaló tartalomjegyzék 

Nézzük meg a kriptovaluták weboldalait ....................................... 139
Válasszunk kriptovalutákat hangulatelemzéssel .................................... 141

A hangulatot meghatározó főbb elemek ........................................ 142
Próbáljunk meg technikai elemzéssel kriptovalutákat választani ........ 147

10. fejezet: A kriptovaluták diverzifikálása .......................................... 149
Vegyük át egyenként a diverzifikálás néhány alapfogalmát .................. 149

Mi a hagyományos diverzifikálás? .................................................. 149
Hogyan csökkenti a diverzifikálás a kockázatokat? ...................... 150

Használjunk kriptovalutákat hosszú távú diverzifikáláshoz ................. 152
Diverzifikálás nem kriptovalutákkal ............................................... 153
Diverzifikálás kriptovalutákkal ........................................................ 155

Oldjuk meg a diverzifikálást rövid távú kereskedésnél ......................... 160

3. rész: A KRIPTOVALUTÁK ALTERNATÍVÁI .................................... 163

11. fejezet: Előzzük meg a tömeget: fektessünk be ICO-kba ............. 165
Ismerkedjünk meg a kezdeti érmekibocsátások alapjaival ................... 165

Hogyan működnek az ICO-k, és hogyan indíthatunk el egyet? .... 166
Az ICO-k és az IPO-k összevetése .................................................... 167

Fektessünk be egy ICO-ba .......................................................................... 169
Keressünk ICO-listákat ..................................................................... 170
Elemezzünk egy ICO-listát ................................................................ 170
Vázoljuk fel az ICO-befektetés folyamatát ...................................... 173
Tartsuk meg a tokeneket a vásárlás után....................................... 174

Szóval ICO-t szeretnél indítani: indítsunk saját ICO-t ............................. 174
Ismerjük meg a kihívásokat ............................................................. 175
Tegyünk meg néhány lépést indulás előtt ..................................... 175

12. fejezet: Kriptovaluta-bányászat ........................................................ 179
Ismerkedjünk meg a bányászat működésével dióhéjban ...................... 179
Derítsük ki, mit érdemes bányásznod ...................................................... 181
Mielőtt belevágnánk: a különböző kriptovaluták bányászatának 

jövedelmezősége ..................................................................................... 182
Bányászhardverek ............................................................................ 183
Bányászati szoftverek ....................................................................... 184
Bányászpoolok .................................................................................. 185
Példa egy bányászkonfigurációra ................................................... 186
Fogjunk bele, és ügyeljünk arra, hogy megérje a bányászattal 

foglalkozni ...................................................................................... 186

13. fejezet: Részvények és tőzsdén kereskedett alapok  
kriptovaluta-kitettséggel ................................................................ 189
Keressünk kriptovaluta-kitettséggel rendelkező részvényeket ............ 190

Crypto.indd   11Crypto.indd   11 2022.03.02.   15:24:232022.03.02.   15:24:23



xii KRIPTOVALUTÁKRÓL MINDENKINEK 

A fundamentumok............................................................................. 190
A piaci hangulattal kapcsolatos tényezők ..................................... 193
További szempontok ........................................................................ 194

Fontoljuk meg a kriptovalutás és blokkláncos ETF-ek használatát ...... 195
Tekintsük át a blokkláncos ETF-eket .............................................. 195
Tartsunk szemmel más indexeket is ............................................... 197

14. fejezet: Határidős kriptovaluta-ügyletek és  
kriptovaluta-opciók ......................................................................... 199
Nézzük meg közelebbről a határidős ügyletek alapjait ......................... 200

A határidős ügyletek sajátosságai .................................................. 200
Határidős pénzügyi ügyletek ........................................................... 201

Ismerkedjünk meg az opciók alapjaival ................................................... 202
A határidős ügyletek és az opciók összevetése ............................ 202
Eladási és vételi opciók .................................................................... 203
Kockázatok ........................................................................................ 203

Ismerjük meg a kriptovaluta-alapú származtatott termékekkel  
való kereskedést ..................................................................................... 204

A kriptovaluta-alapú származtatott termékekkel való  
kereskedés előnyei ........................................................................ 204

A kriptovaluta-alapú származtatott termékek előnyei  
az iparág számára .......................................................................... 205

Kereskedési források ........................................................................ 205

15. fejezet: Kereskedjünk dollárral és más fiat valutákkal ............... 207
Vegyük szemügyre a világ tartalékvalutáját: az amerikai dollárt ......... 208

Nézzük meg közelebbről az USA-dollárt befolyásoló tényezőket . 208
Vessük össze a Bitcoint és az USA-dollárt ..................................... 211

Vegyük szemügyre az eurót és más jelentős valutákat .......................... 212
Az euró és az angol font ................................................................... 213
A biztos menedékek: a svájci frank és a japán jen ........................ 214
Az ausztrál, az új-zélandi és a kanadai dollár ................................ 215

Vessük össze a devizapiacot és a kriptopiacot ....................................... 215
A hasonlóságok ................................................................................. 216
A különbségek ................................................................................... 216
Devizakereskedési források ............................................................. 217

4. rész: ALAPVETŐ STRATÉGIÁK ÉS TAKTIKÁK KRIPTO-
VALUTÁKHOZ ............................................................................... 219

16. fejezet: Használjunk technikai elemzést ........................................ 221
Kezdjük a technikai elemzés alapjaival .................................................... 222

A diagramok művészete ................................................................... 222
Az időtényező .................................................................................... 225

Crypto.indd   12Crypto.indd   12 2022.03.02.   15:24:232022.03.02.   15:24:23



xiii   Összefoglaló tartalomjegyzék 

A lélektani tényező: trendek ............................................................ 225
Vegyük észre a fő szinteket ........................................................................ 226

Támogatási szintek ........................................................................... 226
Ellenállási szintek .............................................................................. 227
Trendek és csatornák ....................................................................... 228
Amikor a trend már nem is olyan jó barátod ................................ 229

Ismerjük fel a mintázatokat egy diagramon ............................................ 229
A bikás fordulatok mintázatai ......................................................... 230
A medvés fordulatok mintázatai ..................................................... 230

Simítsuk ki a diagramokat mozgóátlagokkal ........................................... 231
Egyszerű mozgóátlagok.................................................................... 232
Kifinomult mozgóátlagok ................................................................. 232

17. fejezet: Rövid távú kereskedési stratégiák .................................... 233
Különböztessünk meg három rövid időtávot .......................................... 233

Hogyan termeljünk nyereséget órák alatt? .................................... 234
Hogyan termeljünk nyereséget napok alatt? ................................. 237
Hogyan termeljünk nyereséget hetek alatt? .................................. 238

Próbáljunk ki rövid távú elemzési módszereket ..................................... 239
Fejtsük meg a diagrammintázatokat ............................................... 240
Használjunk mutatókat..................................................................... 243
Kerüljük el az illegális pump-and-dump típusú dolgokat ............. 244

Kezeljük a rövid távú kereskedés kockázatait ........................................ 245

18. fejezet: Hosszú távú kereskedési stratégiák ................................. 247
Az idő nekünk dolgozik: tegyük meg az első lépéseket a hosszú  

távú befektetéshez .................................................................................. 247
A személyes céljaid és a jelenlegi helyzeted ................................. 248
A portfóliód célkitűzései .................................................................. 249

Készítsünk hosszú távú stratégiákat ........................................................ 250
Figyeljük meg a lélektani szinteket ................................................. 250
Adjunk el a cél elérésekor ................................................................ 251
Tartsuk észben az adózási következményeket ............................. 252

Fontoljuk meg a limitáras és a veszteségkorlátozó megbízások 
alkalmazását ............................................................................................ 252

Limitáras megbízások ....................................................................... 253
Veszteségkorlátozó megbízások ..................................................... 254

19. fejezet: Hogyan érjünk el minimális veszteséget és  
maximális hozamot?  ....................................................................... 255
Szorítsuk le a veszteségeket ...................................................................... 256

Mérjük meg a hozamokat ................................................................. 256
Kövessük nyomon a tőzsdei díjakat ............................................... 258
Tanuljuk meg, hogyan kell kiszállni ................................................ 258

Hagyjuk nőni a hozamokat ........................................................................ 260

Crypto.indd   13Crypto.indd   13 2022.03.02.   15:24:232022.03.02.   15:24:23



xiv KRIPTOVALUTÁKRÓL MINDENKINEK 

Vásároljunk a mélyponton ............................................................... 260
Tartsuk szem előtt, hogy a türelem jövedelmező erény .............. 261
Azonosítsuk a csúcsokat .................................................................. 262
Keressünk csúcsokat és mélypontokat néhány kereskedési 

eszközzel ........................................................................................ 264

20. fejezet: Használjunk Ichimoku- és Fibonacci-módszereket  ...... 265
Ismerkedjünk meg az Ichimoku Kinko Hyo mutatóval ........................... 265

Az Ichimoku Kinko Hyo komponensei............................................ 266
Az Ichimoku értelmezései ................................................................ 267

Ismerkedjünk meg a Fibonacci-visszatérési szintekkel ......................... 268
Vessünk egy pillantást a Fibonacci hátterére ................................ 269
Hogyan helyezzük el a Fibonacci-visszatérési szinteket 

a diagramunkon? ........................................................................... 269
Kombináljuk az Ichimoku- és a Fibonacci-módszereket ........................ 270

21. fejezet: Az adók és a kriptovaluták .................................................. 273
A kriptovaluták adózási rendszere ........................................................... 274

Jövedelemadók.................................................................................. 274
Csökkentsük minimálisra a kriptovaluták adóját ................................... 275

Csökkentsük a bányászat utáni jövedelemadót ............................ 275
Csökkentsük a kereskedés adóját ................................................... 276

Becsüljük meg a kriptovaluta-tranzakciókból származó adóköteles 
bevételt..................................................................................................... 277

Kövessük nyomon a kriptovalutákkal kapcsolatos  
tevékenységet ................................................................................ 277

Kezeljük a kriptovaluták elágazásait .............................................. 277
Valljuk be a nemzetközi kriptovaluta-befektetéseket ................... 278

5. rész: TOP 10 ...................................................................................... 279

22. fejezet: Tíz megfontolandó dolog, mielőtt elkezdenénk  
kripto valutákkal foglalkozni .......................................................... 281
Ne legyünk túlságosan lelkesek ................................................................ 281
Mérjük fel a kockázattűrésünket ............................................................... 282
Tartsuk biztonságban a kriptotárcánkat ................................................. 282
Keressük meg a számunkra legjobb kriptovaluta-tőzsdét, -brókert..... 282
Döntsük el, hogy rövid távra vagy hosszú távra fektessünk-e be ........ 283
Kezdjük kicsiben ......................................................................................... 283
Tegyünk az ügyért ...................................................................................... 284
Töprengjünk el a bányászaton .................................................................. 284
Először nézzünk utána a más eszközökbe való befektetésnek ............. 284
Szálljunk be egy támogató csoportba ...................................................... 284

Crypto.indd   14Crypto.indd   14 2022.03.02.   15:24:232022.03.02.   15:24:23



xv   Összefoglaló tartalomjegyzék 

23. fejezet: Tíz lehetséges lépés, ha rosszul áll a portfóliónk........... 285
Ne tegyünk semmit ..................................................................................... 285
Értékeljük át a kockázattűrésünket .......................................................... 286
Nézzük meg a nagyobb összefüggéseket ................................................. 286
Nézzünk utána a fundamentális okoknak, amelyek miatt  

a kriptovaluta gyengélkedik ................................................................... 287
Fontoljuk meg a fedezeti ügyletek alkalmazását ..................................... 287
Diverzifikáljunk kriptoeszközök között .................................................... 288
Diverzifikáljunk más pénzügyi eszközökkel ............................................ 288
Váltsunk egy jobb kriptovalutára ............................................................. 288
Fontoljuk meg a jelenlegi pozíciónk bővítését ........................................ 289
Fontoljuk meg a veszteségek csökkentését ............................................. 289

24. fejezet: Tíz kihívás és lehetőség a kriptobefektetők számára ..... 291
Vadonatúj kriptovaluták ............................................................................ 291
A gazdasági adatok megkeresése ............................................................. 292
Szabályozás ................................................................................................. 293
Hackerek ...................................................................................................... 293
Lufik .............................................................................................................. 293
Zuhanó piac ................................................................................................. 294
Új valuták és projektek ............................................................................... 294
Diverzifikálás ............................................................................................... 295
Belehabarodás egy kriptovalutába ........................................................... 295
Az Invest Diva Diamond Analysis elemzés használata .......................... 296

6. rész: FÜGGELÉKEK ........................................................................... 297

A. függelék: Források kriptovaluta-befektetőknek ............................. 299
Fedezzük fel a legnépszerűbb kriptovalutákat ....................................... 299
Az első 100 kriptovaluta piaci kapitalizáció szerint ............................... 300
A 101–200. kriptovaluta a rangsorban ..................................................... 304
Kriptovalutákkal foglalkozó információs weboldalak ............................ 307

Kriptovalutákkal kapcsolatos hírek ................................................ 308
Kriptovaluta-befektetési elemzés.................................................... 309
Kriptovalutákhoz kötődő részvényekkel kapcsolatos hírek ....... 310
Élő kriptovaluta-piaci adatok .......................................................... 310
Összehasonlító eszközök ................................................................. 311

Kriptovaluta-piacterek és -tárcák ............................................................. 311
Kriptotőzsdék .................................................................................... 311
Brókerek ............................................................................................. 312
Egyéb szolgáltatások ........................................................................ 313
Kriptovaluta-tárcák ........................................................................... 313

Diagramkészítési és adózási források ...................................................... 313

Crypto.indd   15Crypto.indd   15 2022.03.02.   15:24:232022.03.02.   15:24:23



xvi KRIPTOVALUTÁKRÓL MINDENKINEK 

B. függelék: Források személyi portfóliókezeléshez ................................ 315
Mesterkurzus arról, hogyan dolgozzon a pénzed helyetted ................. 315

Fogjuk munkára a pénzünket........................................................... 316
Keressünk pénzt úgy, hogy közben ne legyünk  

a számítógéphez láncolva ............................................................ 317
Alakítsunk ki egyénre szabott stratégiát ........................................ 317

Vessünk egy pillantást a szöveges befektetési forrásokra .................... 318
Invest Diva’s Guide to Making Money in Forex (Invest Diva 

útmutatója ahhoz, hogyan csinálj pénzt a valutapiacon) ........ 318
Stock Investing For Dummies (Tőzsdei befektetés) ..................... 319
Investment Psychology Explained  

(A befektetési pszichológia magyarázata) ................................. 319
Ichimoku Secrets (Ichimoku-titkok) ............................................... 319
Pénz, pénz, pénz................................................................................ 320
A befektetések értékelése ................................................................ 320

Tárgymutató ................................................................................................ 321
A szerzőről ................................................................................................... 335
Ajánlás .......................................................................................................... 335
A szerző köszönetnyilvánítása .................................................................. 335

Crypto.indd   16Crypto.indd   16 2022.03.02.   15:24:232022.03.02.   15:24:23




