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Investēšana finanšu instrumentos apņēmīgam cilvēkam var būt gan pamatnodarbošanās, gan līdzeklis papildu ienā-
kumiem, gan vienkārši vaļasprieks. Ja cilvēks ir nolēmis to izmantot savas labklājības pamatu būvēšanai, vienmēr ir 
jāatceras, ka ar zināšanām vien nepietiek. Pirms nopietnas investēšanas noteikti vajadzētu sevi pārbaudīt – kādās 
formās un mērogos šī nodarbošanās jums ir visvairāk piemērota. Šajā pašpārbaudē lieti noder kāds, kas var atbalstīt 
un izskaidrot nesaprotamo. Admiral Markets UK Ltd. (ADMIRAL MARKETS) piedāvātās apmācības un tirdzniecības 
programmas izmanto gan cilvēki, kas zina fondu tirgu iespējas, gan arī tie, kas ar to nekad nav nodarbojušies, bet vēlas 
iemēģināt roku. Pārzinot situāciju, ADMIRAL MARKETS apmācībām velta ļoti lielu uzmanību. Tomēr to, kādi ir rezultāti, 
vislabāk parāda cilvēki, kas šajā biznesā ir iekrājuši zināmu kapitālu. Viens no viņiem ir Modris BELKOVSKIS, kurš ar 
ADMIRAL MARKETS sadarbojas vairāk nekā piecus gadus un ar investēšanu nodarbojas profesionāli. 



M O D R I S  B E L K O V S K I S 
Kapitālam pastāstīja, 
kādas iespējas paver saprātīga, 
mērķtiecīga investēšana

Esmu pilna laika treideris, ar to nodar-
bojos katru dienu. Kāpēc investēt? Ja 
cilvēkam ir brīvi līdzekļi, kāpēc gan tos 
turēt bankā, kur nav praktiski nekāda 
kapitāla pieauguma. Gaidīt, kamēr nau-
du apēd inflācija? Tad jau labāk inves-
tēt – nekustamajā īpašumā vai finanšu 
instrumentos. Es izvēlējos finanšu ins-
trumentus, jo tur, manuprāt, ir vislielākā 
kapitāla atdeve. Protams, lielāki ir arī ris-
ki, bet, ja cilvēks zina, ko dara, tad viss 
ir paveicams.
Tātad nekustamais īpašums, kas ir re-
dzams, aptaustāms, pilnīgi materiāls – 
vai investīcijas citu cilvēku dibinātos 
uzņēmumos, indeksos, dažādu finanšu 
instrumentu cenu dinamikā? Izvēle ir at-
karīga no katra investora ambīcijām. Ja 

mērķis ir nopelnīt 10, 20 vai pat 50 pro-
centus gadā, tad ir jāmācās uzņemties 
un pārvaldīt lielāku risku. Ja par peļņu 
svarīgāka ir stabilitāte, tad naudu var ie-
guldīt arī zemē, būvēs vai bankā – izvērtē-
jot ieguldījumu plānu ienesīgumu, tomēr 
ņemot vērā, ka tas jebkurā gadījumā būs 
salīdzinoši zems. 
Investēšanas process var būt ļoti da-
žāds. Ja cilvēkam ir pamatbizness un ir 
pieejami līdzekļi papildu ieguldījumiem, 
tad viņam nav obligāti pašam jāmeklē un 
jārēķina, kur un kā ieguldīt: savu naudu 
var uzticēt profesionāļiem. Bet, ja ir laiks 
un vēlēšanās, var tirgoties arī pats. Jā, 
lai darbotos ar finanšu instrumentiem, ir 
vajadzīgs laiks! 
Summām, ar kurām sākt, nav jābūt pār-
mērīgām. Patiesību sakot, pat ja līdzekļi 
ļauj, sākt vajadzētu ar mazām sum-
mām – pārbaudot gan to, kā viss dar-
bojas, gan paša attieksmi un reakciju uz 
veiksmēm un neveiksmēm. Jāpārbauda 
pacietība – vai varēsiet ar vēsu galvu iz-
turēt laiku, kad ir arī mīnusi. Tādos brī-
žos daudzi mēdz pieņemt pārsteidzīgus, 
aplamus lēmumus, kurus diktē vēlme 
nekavējoties atgūt zaudēto naudu. Lai 
gan vienkārši vajadzētu apsēsties, no-
mierināties un pagaidīt. Galu galā – ik-
viena šodienas kļūda pēc kāda laika var 
izrādīties finansiāls ieguvums. 
Es joprojām strādāju ar sevi, cenšos pār-

varēt dažādus nevēlamus psiholoģiskus 
aspektus, kas var novest pie naudas 
zaudēšanas. Pamanīt un atzīt savu kļū-
du ir viena lieta, bet kaut ko mainīt, lai to 
turpmāk nepieļautu, – pavisam cita, un 
tas nav viegli. Sevišķi brīžos, kad iekšā 
viss vārās.
Kad sāku strādāt ar ADMIRAL MARKETS, 
depozītā ieskaitīju minimālo summu – 
10 latus. Un pirmajā dienā es nopelnīju 
vēl 10! Šajā dienā manam kapitālam 
bija 100% atdeve. Protams, tas uzkuri-
nāja azartu, es ieskaitīju vairāk naudas, 
sāku spēlēt drošāk un tad visu pirmajās 
dienās nopelnīto – tas bija ap 300 latu – 
zaudēju! Šajā brīdī bija svarīgi saglabāt 
vēsu galvu un izdarīt pareizos secinā-
jumus. 
Tagad es vairs neko citu nedaru, tikai 
tirgojos. Jūnijā un jūlijā es nopelnīju 
20–25%. Ar šādu dinamiku ik ceturksni 
kontu var pat dubultot, taču jāņem vērā, 
ka, samazinot investīcijas, risks nevis 
samazinās, bet palielinās. Ja jums kontā 
ir, piemēram, 100 tūkstoši, jūs riskus sa-
dalāt, un tie samazinās. Katrā investīcijā 
riskēju ar mazāk nekā 10 procentiem no 
sava kapitāla. Būtībā – cik riskēju, tik arī 
iegūstu!
Bez šaubām, riskus sadalīt var arī ar 
300 eiro kontu: minimālais tirdzniecības 
apjoms pieejams līdz pat 0,01 lotei. Tas 
ir pietiekami, tāpēc arī ar 300 eiro ir ie-



las iegūt nav iespējams. Tāpat kā vēsu 
galvu un stabilu nervu sistēmu. Profesio-
nālam treiderim tas viss ir vitāli svarīgi. 
Jaunajiem investoriem droši varu teikt: 
treidings ir reāla iespēja nopelnīt. Pats 
esmu to pārbaudījis: šogad, aktīvi tirgo-
jot, esmu sasniedzis 120%. 
Un mans darbs ir mājās, siltumā, blakus 
ģimenei, lai gan es to varu darīt no jebku-
ras vietas pasaulē. Ja pietiekami pelnu, 
varu izdomāt kopā ar sievu un bērniem 
pārcelties, piemēram, uz Spāniju un tieši 
tāpat strādāt tur. Tomēr tas nenozīmē, ka 
es esmu pilnīgs sava laika pavēlnieks. 
Nav tā, ka es varu atļauties, teiksim, 
pusgadu neko nedarīt. Ja mans kapitāls 
būtu miljons un ienestu 10% gadā, tad 
droši vien varētu vienu gadu strādāt, vie-
nu – atpūsties. Ar mazāku kapitālu diezin 
vai kaut kas tāds izdosies, nākas strādāt 
vaiga sviedros.
Taču jebkurā gadījumā jāsāk ir ar 200–
300 eiro kapitālu, nevis tūkstošiem. Un 
ar savu, nevis svešu naudu. Jābūt pacie-
tīgam, sākumā jāpierod pie mazām sum-
mām, jāiemācās riskēt saprātīgi. Panā-
kumi un nauda nāks ar laiku un pieredzi.

varētu maksimizēt savus ienākumus, es 
tirgojos gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. 
Latvijas birža mani neinteresē. Es tir-
gojos ar naftas CFD, indeksu CFD, bet 
pamatā – ar valūtām, jo tieši to svārstī-
bas man patīk visvairāk: tās, manuprāt, 
ir visvieglāk paredzamas. Turklāt valstu 
centrālās bankas ir ieinteresētas turēt 
savas valūtas noteiktā svārstību kori-
dorā, tāpēc risks ir ierobežots. Valūta 
vienkārši nevar iet nekurienē, starptau-
tiskajā tirgū tas nevienam nav vajadzīgs. 
Protams, daudz lielāks risks vienmēr 
ir jaunajos tirgos – Brazīlijā, Meksikā, 
Krievijā u.tml. Tajos es labāk nerādos. 
Taču, piemēram, eiro, ASV, Jaunzēlandes 
un Austrālijas dolārs, Japānas jena paver 
iespējas samērā drošām investīcijām.
Jā, globālā informācijas plūsma ir ne-
aptverama, taču vajadzīgo atrast ne-
maz nav tik sarežģīti, vajag tikai izveidot  
Twitter kontu un sekot Donaldam Tram-
pam, kā arī dažiem uzticamiem ziņu ka-
nāliem. Tad viss nepieciešamais jūsu kon-
tā parādīsies automātiski. Nevajag zināt 
visu, pietiek, lai iegūtā informācija ļautu 
saprast, kas pasaulē notiek. Taču nekādā 
gadījumā nevajadzētu uz savu secināju-
mu pamata veikt nopietnus darījumus! 
Kaut vai tāpēc, ka pasaulē notiek ļoti 
daudz informatīvu manipulāciju, ar ku-
rām cilvēkus cenšas iesaistīt nepareizos 
darījumos. Lielisks piemērs ir ažiotāža ap 
bitkoinu: sabiedrībai mēģināja iestāstīt, 
ka šīs kriptovalūtas cena arvien ies uz 
augšu, sasniegs 50, 100 tūkstošus. Ļoti 
liels burbulis bija uzpūsts arī no Apple, 
kurš drīz pēc Stīva Džobsa aiziešanas 
piedzīvoja krasu lejupslīdi... Vienmēr jā-
ņem vērā, ka tāds pats fokuss var notikt 
ar tādiem gigantiem kā Amazon, Google, 
Facebook u.c. Viņu akcijas ir pārvērtē-
tas. Nav saprātīgi maksāt tādu naudu 
par akcijām.
Ja investors vēlas minimizēt riskus, 
ir jāvairās no nesaprotamiem tirgiem. 
Vienmēr var atrast tirgus, kur strādāt ir 
droši – piemēram, darījumus ar lielajiem 
biržu indeksiem, galveno valūtu pāriem, 
Šveices franku, citām stabilām valūtām. 
Taču skaidrs, ka vienmēr ir jāanalizē arī 
pašam, jo pārliecību tā vienkārši, no ma-
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spējams veidot solīdu portfeli. Protams, 
iespējas ir ierobežotas, tomēr, ja saproti, 
ko un kāpēc dari, var sekmīgi tirgoties 
un audzēt kapitālu. Esmu lasījis par trei-
deriem, kuri no 300 eiro četru gadu laikā 
kontu ir uzaudzējuši līdz 5000. Protams, 
tad no šī konta peļņu tikmēr nevajadzētu 
noņemt.
Bet arī profesionālam treiderim ikdienā 
no kaut kā ir jāpārtiek. Tāpēc es operēju 
ar lielākiem līdzekļiem. Ja ir 300 eiro un 
jūs gribat investēt tā, lai varētu no tiem 
uzturēt ģimeni – tas nav iespējams!
Cik ilgs laiks pagāja no brīža, kad es 
sāku darboties ar finanšu instrumentiem, 
līdz brīdim, kad varēju atļauties pamest 
citus darbus un kļūt par profesionālu 
treideri, kas šādā veidā nopelna dzīvei? 
Sākumā es, protams, paralēli strādāju al-
gotu darbu, trīs gadus nostrādāju arī ār-
zemēs – tad gan es biju spiests treidoša-
nu stipri ierobežot, jo vienkārši nebija tam 
laika. Atgriezies Latvijā un atradis darbu, 
paralēli mācījos, tirgoju, bet joprojām tas 
nebija nekas nopietns. 
Beigu beigās es sapratu, ka nākotnē 
vēlos kļūt par profesionālu treideri, un 
pieņēmu svarīgu lēmumu: vienkārši aiz-
gāju no darba un sāku nodarboties tikai 
ar treidingu. 
Treideriem ir savi veiksmes stāsti. Taču, 
ja jūs gribat nopelnīt 100% dienā, tad ar 
tiem pašiem 100% arī jāriskē. Jūs varat 
iegūt tik, cik riskējat, un vairāk. Bet varat 
arī zaudēt. Tomēr es to nesalīdzinātu ar 
kazino, kur laimests ir nejaušība. Trei-
deris uzņemas apzinātu risku: pirms in-
vestēšanas viņš iegūst un apkopo infor-
māciju, veic analīzi, nosaka tendences... 
Tāpēc arī darbadienas ilgums treiderim 
ir atkarīgs no tirgus aktivitātes. Lielā-
kā cenu kustība notiek, piemēram, trīs 
dienas nedēļā. Tādās dienās es tirgojos 
praktiski nepārtraukti – sēžu pie datora, 
ievācu informāciju, vērtēju cenu svār-
stības, izeju – ieeju, pērku – pārdodu... 
Turpretim dienās, kad cenas nekustas, 
es vienkārši atveru un papētu ilgtermiņa 
pozīcijas – tās var būt līdz pat pusgadam 
(man, piemēram, ir viena pozīcija, ko vē-
roju kopš pavasara). Es diferencēju savu 
darbu atkarībā no tirgus aktivitātes – lai 

Risku atruna: CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem piemīt augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma 
dēļ. 83% no šī produktu sniedzēja privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver 
tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku. Lasiet vairāk: admiral.lv!
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