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Опитвам се да не приемам бизнеса лично, но част от мо-
ите акции наистина не ме пускат.

Марта Макхейл,
Интернет-брокер

При едно неотдавнашно проучване неколцина
случайно подбрани американски граждани бяха попи-
тани кой според тях може да изгуби самообладание-
то си и да „превърти“. За съжаление челно място в
списъка заемат Интернет-брокерите, разположени
между пощенските служители и Латрел Сприйуел
от „Ню Йорк Никс“.

Стереотипът на стресирания Интернет-бро-
кер, който подскача от нерви, дори когато му пад-
не шапката – или когато падне индексът на NAS-
DAQ – е широко разпространен от вечно жадните
за сензация медии.

Холивуд също е част от проблема. Неотдавна
прочетох някъде, че една филмова къща подготвя
нова продукция с главен герой Интернет-брокер,
чиято роля се изпълнява от самият Робърт Де Ни-



ро – станал световноизвестен с ролите си на пси-
хар във филми като „Шофьорът на такси“, „Нос
Страх“ и „Фенът“. 

Дори във филми, в които не играе психар – като
онзи, в който се влюбва в Мерил Стрийп, този чо-
век оставя впечатлението, че всеки момент ще
превърти и ще ґ извие спечелилото Оскар вратле…
Не знам какво мислите вие, но аз изгарям от нетър-
пение да видя неговата „балансирана“ интерпрета-
ция на Интернет-брокера. Бас държа, че е включил в
употреба някоя и друга ключова фраза, като „Спре-
те това!“ и още в първите пет минути издухва ня-
кой от враговете си…

Подобно на всички стереотипи, този на „бро-
керът-психар“ също е изграден върху полуистини и
преувеличения, които нямат нищо общо с действи-
телността. Но каква е действителността? На
мястото на всеки двама Интернет-брокери, кои-
то превъртат напълно и изпадат в дълбок психи-
чески стрес, се появява един нов, който си работи
кротко и спокойно, без никакви инциденти. Толкоз
по въпроса за стереотипите!

Но въпреки това проблемът с контролирането
на емоциите на Интернет-брокера продължава да е
от ключово значение, при това не защото можете
да нанесете щети върху хора и имущество, а защо-
то обратният ефект от психическата криза, в ко-
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ято изпадате, може да навреди сериозно възвръщае-
мостта от вашите инвестиции. За Интернет-
брокера е напълно естествено да се влюбва в опре-
делени акции, а след това да „се развежда“ с тях. Но
забележите ли, че го правите прекалено често, зна-
чи е време за сверяване на часовника ви с реалност-
та.

“Печелившите” и “Губещите”
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Световни телевизионни мрежи като CNBC все-
ки ден показват движението на котировките на
главните финансови пазари, според които акциите
се делят на „печеливши“ и „губещи“. Лесно е да се за-
бележи, че ударението се поставя на „печелившите“
за сметка на „губещите“ – особено когато ваша
собственост се оказват значителни количества
от втория вид. Има опасност Интернет-бро-
керът да се окаже с пълен портфейл губещи акции,
което ще го направи „губещ“ брокер – един от оне-
зи хора, които изпадат в дълбока изолация и дори в
събота вечер не могат да заковат нито едно гадже.
Разбира се, че тази опасност е реална. Ако изпадне-
те в положението на собственик на губещи акции,
точно това ще ви се случи!

В момента, в който Интернет-брокерът при-
знае, че губещите акции в портфейла му са го
превърнали в губеща личност, осъдена да прекара
много самотни вечери в занемареното си жилище,
заковала очи в телевизора, по който тече повторе-
нието на „Ксина“, той не може да бъде обвиняван,
че се е разгневил на своите акции. Възможно е дори
да си го изкарва на тях – да им крещи, да ги ругае, да
ги нарича с обидни имена – например „тъпи задни-
ци“ и „гадни слабаци“… Повярвайте ми, че е така –
аз вече съм бил там…

Но дали изпадате в неконтролирано или „изнер-
вено“ психическо състояние в момента, в който за-
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почнете да обиждате акциите си на висок глас? Ни-
що подобно. Когато се разкрещите на своите ак-
ции, това означава, че имате един съвсем оправдан
и здравословен интерес към своя инвестиционен
портфейл. Не са редки и случаите, при които
опитни Интернет-брокери започват да хвърлят
вещи по посока на стени и прозорци или пък си чу-
пят компютрите. Честно трябва да призная, че
бих бил далеч по-обезпокоен, ако те не правеха таки-
ва неща.

Крещете на вашите губещи акции, наричайте ги
с гадни имена, горете ги! Но едно нещо никога не би-
ва да правите: да ги продавате!

На пръв поглед това може да ви се стори пара-
доксално. Много Интернет-брокери ще си кажат:
А бе тези акции ми утрепаха целия портфейл, заради
тях губя купища пари – не е ли време да ги разкарам? Об-
ратното, приятели. Точно обратното. Ако паке-
тите от акции във вашия портфейл са в процес на
свободно падане, единственото разумно нещо, кое-
то можете да направите, е да ги купувате. Да, точ-
но така – да ги изкупувате в максимални количества!
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Моля?! Бихте ли повторили?

Такива са повелите на здравия разум. Една акция
губи от стойността си, когато всички започват
да я продават. Това е моментът, в който тя започ-
ва да ви се струва „губеща“. После името ґ се цити-
ра в списъка на губещите по CNBC, при това всяка
божа вечер! Как бихте се почувствали след всичко
ТОВА?! Помнете, че акциите все пак са човешко
творение…

Има само един начин губещите акции да се
превърнат в печеливши като продължавате да ги
купувате!

Ще видите как добре се получава. Започнете ли
да ги изкупувате, губещите акции престават да се
чувстват губещи. У тях се появяват първите
проблясъци на самоувереност, появява се желание-
то да вървят нагоре. В хода на процеса, в който гу-
бещите акции във вашия портфейл започват да се
превръщат в печеливши, вие самите също се
превръщате в победители. Започвате да мислите
по-ласкаво за себе си и… знаете ли какво? Бързо ще
откриете, че сте станали по-симпатичен и на же-
ните!
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