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Εισαγωγή
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, στρατηγικές και τεχνικές για να
αυξήσετε το κεφάλαιο σας.
Προτού σας περιγράψουμε μια στρατηγική που μπορεί να σας ενδιαφέρει,
λίγα λόγια για εισαγωγή.
Θυμηθείτε ότι οι αθλητικές συναλλαγές δεν είναι το ίδιο με το στοίχημα μέσω
πρακτορείων στοιχημάτων. Οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τις οικονομικές
αγορές ισχύουν και εδώ.
Αν θα θέλατε να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τις αθλητικές συναλλαγές,
διαβάστε για την ψυχολογία των επενδύσεων.
Παραθέτουμε πιο κάτω μερικές σημαντικές συμβουλές για αρχή:

Μην είστε λαίμαργος και ανήσυχος

Αν αφήσετε πίσω τα συναισθήματα σας και βρείτε τη δική σας στρατηγική
την οποία θα χρησιμοποιείτε στη συνέχεια, τα χρήματα θα ακολουθήσουν.
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Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν όταν επενδύετε σε αγορές κεφαλαίωνπροστατεύετε πρώτα το κεφάλαιο σας και το διαχειρίζεστε σοφά με το να
ρισκάρετε μικρά ποσά σε κάθε συναλλαγή.

Μην φοβηθείτε τις απώλειες. Σκεφθείτε όπως ένα καζίνο το οποίο θα
χάσει κάτα μέσον όρο 48 φορές αλλά θα κερδίσει 52 φορές, χάρη στο
πλεονέκτημα του ‘οικοδεσπότη’. Το μακροχρόνιο κέρδος του 4-5% επιτρέπει
στο καζίνο να κάνει την τύχη του.

Βάζετε ρεαλιστικούς στόχους και να είστε πειθαρχημένοι. Θα ‘ναι
ευκολότερο να πετύχετε με αυτό τον τρόπο.

Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται επιπλέον συμβουλές και ενθάρρυνση προτού
ξεκινήσουν. Αυτή η ηλεκτρονική σειρά μαθημάτων θα σας βοηθήσει.
Στο επόμενο στάδιο θα σας δείξω μια απλή στρατηγική βήμα-βήμα, το οποίο
πρέπει να σας φέρει κέρδος γρήγορα.

Σημ.: Όλοι γνωρίζουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και τα
συναισθήματα μας εμποδίζουν την κρίση μας.
Θυμηθείτε να σκέφτεστε όπως το καζίνο. Μακροχρόνια τα κέρδη σας
πρέπει να είναι ψηλότερα από τις απώλειες σας. Το να βγάζετε χρήματα
είναι εύκολο, αρκεί να μείνετε συγκεντρωμένοι και αποβάλετε τη
συναισθηματική συμπεριφορά.
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System 1 - Το τέλος του Παιγνιδιού – SportTrader.net
Για να επιδείξουμε την μέθοδο αυτή στην ηλεκτρονική σειρά
μαθημάτων χρησιμοποιήσαμε:
------------------------------------------------------------Συναλλαγές στοιχημάτων: Betfair
Λογισμικό: BetTrader (Νέα συνιστάται λογισμικό – FAIRBOT)
Παρακαολουθήσαμε τον αγώνα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Bwin.
Η αγορά που συναλλασόμαστε είναι ‘κάτω των 3.5 γκολ’ διότι το σκορ
μέχρι στιγμής είναι 2-1 που μας δίνει συνολικά 3 γκολ.

Strona |4

www.sporttrader.net

Σελίδα 4

Περιγραφή:

SportTrader.net – Σύστημα 1

Στο παρακάτω παράδειγμα „Serie A” - Bologna – Reggina, ο
διαιτητής πρόσθεσε 5 λεπτά. Το σκορ του αγώνα είναι 2-1 και
έχουν παίξει για 94 λεπτά και 30 δ. του ματς. Τα στοιχήματα
παίζονται μεταξύ του 1.03 και 1.08.

Αυτό σημαίνει ότι αν

στοιχηματίσετε £100 ότι δεν θα υπάρχει γκολ στα τελευταία 20
δευτερόλεπτα του παιγνιδιού, μπορείτε να κερδίσετε μεταξύ £3 και
£8, άρα 3-8% σε μερικά δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση
ρισκάρουμε όλο το κεφάλαιο αλλά το ρίσκο είναι ελάχιστο, διότι
έχουμε επιλέξει μια χρονική στιγμή προς το τέλος τους παιγνιδιού.
Ένας παιχτής της Bologna είναι έτοιμος να σκοράρει, είναι
πιθανότατα η τελευταία τους ευκαιρία. Το ρίσκο είναι πολύ μικρό
διότι αφού κάντε κλικ πάνω στη σκάλα, περνάνε λίγα
δευτερόλεπτα (5-8δ.) προτού προστεθεί το στοίχημα σας στην
σειρά αναμονής, γι’ αυτό ακόμη και αν ο παίχτης βάλει γκολ-δεν
θα γίνει αποδεκτό το στοίχημα έτσι κι αλλιώς. Αν όμως η μπάλα
βγει εκτός παιγνιδιού, το στοίχημα σας θα φανεί σε μερικά
δευτερόλεπτα διότι θα’ ναι το πρώτο στη σειρά αναμονής-βλέπετε
τον πίνακα πιο κάτω. Στην ‘κρίσιμη στιγμή’ έκανα 2 παραγγελίες
των £50 (η μπλε στήλη που δείχνει όλα τα στοιχήματα που έχουν
μπει με το αποτέλεσμα του αγώνα να είναι κάτω από 3.5 γκολ)
(Πίνακας 1).
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Πίνακας 1

Τα στοιχήματα του 1.06 και 1.07 έχουν γίνει δεκτά ένα λεπτό μετά
που μπήκε το γκολ. Απομένουν ακόμη 10 δ. μέχρι το τέλος του
αγώνα και όταν ο τερματοφύλακας κλωτσάει την μπάλα, ο
διαιτητής πιθανότατα θα τερματίσει τον αγώνα (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2

Όπως το υποψιάστηκα, ο διαιτητής τερμάτισε τον αγώνα. Αυτό μας έχει
δώσει κέρδος £6.50 σε μερικά δευτερόλεπτα (Πίνακας 3).
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Πίνακας 3

Συμπέρασμα:
H στρατηγική αυτή είναι πολύ απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.
Φθάνει να έχετε λίστα με τους ζωντανούς ποδοσφαιρικούς αγώνες που
θέλετε να στοιχηματίσετε και μια λίστα με αγώνες που μπορείτε να δείτε
από το διαδίκτυο και την τηλεόραση.
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προγραμμάτων αγώνων μπορούμε να βλέπουμε διάφορους αγώνες και
να βλέπουμε μόνο το τέλος.

Σε λιγότερο δημοφιλείς αγώνες είναι

δυνατόν να δείτε στοιχήματα άνω του 1.10. Για παράδειγμα, σε ένα
φιλικό αγώνα μεταξύ Πολωνίας και Β. Ιρλανδίας τα αποδεκτά
στοιχήματα ήταν 1.18, έτσι ήταν δυνατόν να κερδίσει κάποιος 18%
μέσα σε μερικα δευτερόλεπτα.
Για άτομα με περισσότερο κεφάλαιο, το πρόβλημα μπορεί να είναι η
ρευστότητα στο τέλος του παιγνιδιού.

Συχνά δεν γίνονται δεκτά

μεγαλύτερα ποσά χρημάτων. Όμως μπορείτε να κερδίσετε χρήματα σε
μερικά δευτερόλεπτα.
Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι επαγγελματικό λογισμικό όπως
το BetTrader είναι πολύ χρήσιμο στη στρατηγική αυτή, διότι η ταχύτητα
και η ευκολία στα στοιχήματα που βάζουμε είναι ύψιστης σημασίας
εδώ. Αυτές οι ιδιότητες δεν είναι διαθέσιμες στο Betfair ή άλλο δωρεάν
λογισμικό σύστημα.
Το επαγγελματικό λογισμικό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να
παρακάμψετε για να εξοικονομήσετε χρήματα. Η επένδυση αυτή θα
σας αποζημιώσει γρήγορα και χωρίς αυτή μπορεί να χάσετε το κεφάλαιο
σας.
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Θυμηθείτε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τις γνώσεις και δεξιότητες
σας στο θέμα αυτό.

Ελέγξετε την ιστοσελίδα SportTrader για

περισσότερα ενδιαφέροντα συστήματα.
Ευχαριστούμε που αγοράσατε το σύστημα μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα είστε πολύ

ευχαριστημένοι και θα επανέλθετε για μελλοντικές εκδόσεις.
Με τους χαιρετισμους ας
Συντάκτες
SportTrader.net

Editors website: http://www.sporttrader.net

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε τον σκοπό του
Ποδοσφαιρικού Στοιχήματος 1- να σας διδάξουμε πως να κάνετε πετυχημένες συναλλαγές στις
αγορες ποδοσφαίρου την ώρα του αγώνα στο Betfair.com. Όμως δεν υπάρχει εγγύηση για
πετυχημενη συναλλαγή εφόσον τα αποτελέσματα εξαρτιούνται από τις ατομικές σας
δυνατότητες και βαθμό επιθυμίας. Η επιτυχία του καθενός εξαρτάται από το περιβάλλον του,
την αφοσίωση, επιθυμία και τα κίνητρα του. Το SportTrader δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία
στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με την βοήθεια των προϊόντων αυτών ούτε και
για οποιεσδήποτε ζημιές που δυνατόν να προκύψουν με τις συναλλαγές μέσω του Betfair.com
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