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Nasa Cavite kami noon, dumalo sa birthday ng Tita ko. It was a simple 

celebration. Ang Mama ko at Tita ay super close kaya kapag nagsimula na sila 

mag usap usually inaabot ng ilang oras. Ako at ang Papa ko ay mainipin sa 

ganun kaya kanya-kanya kaming hanap ng bagay na gagawin para maging 

busy. Dinampot agad ni Papa ang isang tako malapit sa billiard table habang 

yun isang tako naman na malapit sa TV ay dinampot ng ate ko. Naglaro sila ng 

bilyar. I was bored kaya naisipan kong lumabas. May waiting shed malapit sa 

bahay ng Tita ko at naisipan ko tumambay doon pampalipas oras. May 

matandang lalaki din na nakatambay doon. Nagkwentuhan kami at iyon ay isa 

sa mga pangyayare sa buhay ko na di ko makalimutan. 

Ang pangalan ng matandang lalaki ay Ricardo. Siya ay dating seaman. 

Nakwento niya sa akin ang buhay niya. Dati daw noong kabataan niya ay 

masipag siyang mag aral. Bata pa siya nung sumakay siya sa barko. Dahil 

masipag siya mag aral ay bata rin siyang kumuha ng board exam para maging 

officer sa barko. At that time wala pa ako idea sa mga officer at hindi officer sa 

barko. Pag sinabing seaman, akala ko ay iisa lang position. Naging officer si 

Ricardo at a very young age. Tinuloy-tuloy niya hanggang naging Kapitan siya. 

Yung Kapitan pala ay tinatawag nilang Master sa barko. Nung marining ko ang 

word na master ay nagbiro pa ako na kung siya ang master sino ang slave. Di 

siya tumawa but tinuloy niya ang kanyang kwento. Lumaki daw sahod niya at 

hindi niya alam kung ano ang gagawin. Una, bumili siya ng sasakyan na 

hulugan. The following year ay bumili siya ng house and lot. Ang dami niyang 
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gastos. Outing, gala at pamigay sa kamag anak. Di nagtagal ay nag-asawa si 

Ricardo at nagkaroon ng mga anak. Bumili ulit ito ng sasakyan. Tuwing 

magbibirthday daw ang kanyang mga anak ay ipinapasara niya ang buong block 

sa kanila para sa celebration. Invited lahat ng kapitbahay. Di lang iisa ang 

letson, minsan inaabot apat. Walang pigil ang gastos niya tuwing siya ay 

nagbabakasyon. Malimit siya mangutang kapag nadedelay ang kanyang balik sa 

barko. Lahat ng anak niya ay pinaaral niya sa mga exclusive schools. Binilhan 

niya ng tig-iisang sasakyan noong sila ay mag kolehiyo. By the time na 50 na 

daw siya ay marami na siyang sakit sa katawan na nararamdaman. Doon na niya 

naisipan na magprepare para sa retirement niya. Nahirapan siya kase nasa 

kolehiyo pa ang kanyang mga anak, kaya mahirap magtipid at may binabayaran 

na tuition. 53 years old na si Ricardo noong magsimula siyang mag ipon. Doon 

na rin siya nagsimulang makipagsapalaran sa negosyo. Una, sumubok siya ng 

computer shop. Wala rin alam yung wife ni Ricardo sa computer kaya inasa na 

lang niya sa nahire nila na tiga-bantay ng shop. Hindi rin lumago ang negosyo 

kase kung kailan lang maisipan ng nagbabantay na magbukas, doon lang siya 

magbubukas. Kaya yung kita eh kulang pa sa mga bayarin sa kuryente at 

maintenance. Nagpasya si Ricardo na itigil na lang ang computer shop niya. 

Pinasok niya rin ang pag-aalaga ng baboy. Di rin tumagal kase itinakbo ng 

pinagkatiwalaan nilang tauhan ang pera nila. Nagtayo rin sila ng wife niya ng 

maliit na grocery store ngunit nalugi rin dahil sa utang. Sobrang daming 

negosyo ang pinasok niya pero lahat ay nag fail. Sa edad na 60 years old ay 

pinatigil na si Ricardo ng pagsakay sa barko ng kumpanya nito. Walang ipon. 
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Walang negosyo. Unti-unti nilang binenta ang mga sasakyan, alahas at ari-

arian nila para lang makasurvive. Dumating sa punto na ayon sa kanya ay nag 

“back to zero” talaga siya. Minsan pinapadalhan siya ng kanyang anak ng 

kaunting pera minsan naman wala. Tanging golden memories na lang daw 

natira sa kanya. Naawa ako kay Ricardo kaya bago ako bumalik sa bahay ni Tita 

ay inabutan ko siya ng dalawang libo. Niyakap niya ako at nagpasalamat na 

naiiyak. 

Hindi lamang si Ricardo ang nakaranas ng ganoon. Marami sa kababayan natin 

ang katulad ni Ricardo. Magtatrabaho ng magtatrabaho. Gagastos ng gagastos. 

Huli na nung maisipan na kailangan pagplanuhan ang future or ang life after 

retirement. Susubok sa iba’t ibang urin ng negosyo kahit walang background or 

experience dito. Sasali sa mga “get rich quick” scams sa pag aakalang yayaman 

doon. Galing sa hirap, umasenso, ngunit bumalik ulit sa hirap. 
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CHAPTER 2: BAKIT MARAMING MAHIRAP 

NA PINOY? 
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Bakit nga ba maraming Pinoy ang mahirap? Bakit sa dami ng dating OFWs natin 

at mga current OFWs natin ay marami pa rin sa atin ang naghihirap? I think 

masasagot natin yan sa pamamagitan ng pag analyze sa nangyayare sa isang 

tao na nagtatrabaho. Let’s say kakatapos mo lang ng pag aaral at nakapasok ka 

agad sa trabaho. It does not matter kung OFW ka or employed sa Pilipinas. Ano 

una mong magiging priority? 

“hmmm... gusto ko magkasasakyan!” 

“hmmm... gusto ko magkaroon ng sariling bahay” 

“nais ko mag settle down at magka pamilya” 

After magkaroon ng sasakyan, bahay at pamilya ano na ang susunod? 

“trip to boracay” 

“trip to hongkong” 

“bili ulit sasakyan” 

Kapag medyo may edad na ano na ang maiisip at gagawin? 

“Mag iipon na ako” 

“Mag iisip ako negosyo” 

Yan. Let us stop right there. At that moment and at that particular time. Bakit 

naiisipan ng isang Pinoy magnegosyo? Take your time and try niyo isipin bakit 

naiisipan ng Pinoy magnegosyo? 

It’s because yan lang ang alam niya na paraan to earn money aside sa 

pgtatrabaho. Maaring may nakita siya na successful na bakery at gagayahin niya 

rin ito. Maaring narinig niya sa kwentuhan ng katrabaho niya na may 

nagsuccessful sa water refilling station at gagayahin niya rin ito. This is a little 
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bit sad pero ayon sa statistic ay 1 out of 9 business lang ang nagiging 

successful sa loob ng 5 years. Out of those na tumagal ng 5 years ay isa lang 

ang naging successful sa loob ng 10 years. If may nakita kayong “tapsilogan” na 

mahigit na 5 years ay isipin ninyo na sa bawat isang successful tapsilogan ay 

may 9 na nagsara. 

Nakakadepress noh? What if sabihin ko sayo na may isa ka pang option para 

kumita ng pera aside sa pagtatrabaho at pagnenegosyo maniniwala ka ba? 

Malamang hindi. 

Let me introduce you sa tinatawag nilang STOCK MARKET. 
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CHAPTER 3: PAANO MAGKAPERA 

NANG HINDI MAGTRABAHO? 
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Ipapaliwanag ko ang stock market ng simple at maayos sa susunod na mga 

pahina pero dumako muna tayo sa dahilan bakit mo binabasa ang libro na ito. 

Dito mo malalaman kung ano ang makukuha mo kung malaman at mapasok 

mo ang stock market. 

Paano ba nagkakapera ang Pinoy sa legal na pamamaraan?  

Unang-una sa lahat ay trabaho. Kung Pinoy ka, para ka magkapera ay kailangan 

mo magtrabaho. Maraming uri ng trabaho. Pwede ka maging nurse. Pwede ka 

maging construction worker. Pwede ka maging pulis. Lahat ay pwede mong 

pasukin na trabaho depende sa skills, kursong natapos at credentials mo. 

Pwede ka rin maging OFW. Fixed ang income mo sa trabaho meaning kada 

katapusan ng buwan ay sure ang kita mo. Sa trabaho mayroon kang boss na 

sinusunod. Bawat utos nito at task ay dapat mong sundin. Hindi mo kontrolado 

ang oras mo. Maaga ka nagigising at late ka na umuuwe. Kalimitan ay pagod 

ka. Ang pagkakaroon ng isang trabaho ay isang paraan kung paano kumita ng 

pera ang isang Pinoy. 

Ang pangalawang paraan para kumita pera aside sa pagtatrabaho ay 

pagkakaroon ng isang negosyo. Maraming uri ng negosyo. Pwede kang 

magtayo ng bakery. Pwede kang magtayo ng sari-sari store. Pwede kang 

magtayo ng apartment. Sa negosyo wala kang boss. Sarili mo ang boss mo. 

Hindi fixed ang kita mo sa isang negosyo at nakadepende ito sa sales mo bawat 
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buwan. Kung maganda ang sales ay malaki ang kita mo pero kung di maganda 

ang sales ay mababa or minsan wala kang kita. Mahirap magtayo at mag 

manage ng isang negosyo. Malaki rin ang kailangan na kapital na pera at 

kailangan mo ng mga tauhan para maitaguyod ng maayos ang isang negosyo. 

Nandun din ang kumpetisyon sa iba pang nag nenegosyo. Mahabang oras din 

ang ilalagay or magagamit mo sa iyong negosyo sa pang araw araw. 

Pangatlong paraan. Ang stock market investing ay isang paraan para 

magkapera ang Pinoy. Sa stock market investing or trading ay wala kang boss. 

Ikaw ang may hawak at may control ng oras mo. Wala ka rin tauhan at negosyo 

na babanntayan. Ang stock market investing ay isang paraan para magkapera 

ngunit napakaraming Pinoy ang hindi ito alam. Hindi kasi ito itinuturo sa 

paaralan. Mga mayayaman lang dati ang pwedeng mag invest or magtrade sa 

stock market. Ngayon kahit sino ay pwede na mag invest since mababa na 

masyado ang starting capital para makasubok kang mag invest sa stock 

market. 

Ang stock market ay lugar kung saan pwede mo mapalago ang pera mo ng 

hindi ka mgtatrabaho or magnenegosyo. Isa itong paraan para ma secure mo 

ang iyong financial needs ngayon at sa future. Sa pamamagitan ng maayos na 

pamamaraan ng pag invest ay pwede mong palaguin ang 50,000 pesos mo into 

hundreds of thousands as well as in millions. Maliit lang na halaga ang 

kailangan mo para maka open ng account sa stock market. Kakailanganin mo 

lang ng 5,000 to open an account at kahit 1,000 na lang ilagay mo buwan 
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buwan ay lalaki at lalago na ang pera mo dito. Para ka lang naglalagay sa 

banko. 

Alam mo ba na ang banko na pinaglalagyan mo ng pera mo ay pinapasok din 

nila ang mga ito sa stock market? Kunyare magdedeposito ka sa banko ng 

20,000 pesos. Yung 20,000 pesos mo na iyon ay ilalagay ng banko sa kanilang 

investment. Kasama sa mga investment options nila ay yung stock market. 

Kikita sila sa stock market. Kukunin nila ang malaking parte ng kita at bibigyan 

ka lang ng less than 3%. Sayo nanggaling ang capital pero less than 3% lang ang 

ibibigay sayo tapos may tax pa iyon. Kaya noong unang panahon ay maraming 

mayayaman ang ayaw ipagsabi or ipaalam sa mga Pinoy kung ano nga ba ang 

stock market at paano kumita dito. 

Ready ka na bang maglakbay sa tinatawag nilang Financial Freedom kung saan 

darating ka sa punto na hindi ka na mamomroblema sa pera kasi marami ka na 

nito? Yung punto na hindi mo na poproblemahin ang ibabayad mo sa mga bills. 

Yung punto na hindi mo na iisipin saan maghanap ng trabaho para magkapera. 

Yung punto na hindi mo na kailangan mag isip ng negosyo para ka magkaroon 

ng kita. Kung ready ka na sa ganyan, halika ka, unawain at pasukin natin ang 

mundo ng stock market. 
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CHAPTER 4: ANO ANG STOCK 

MARKET? 
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Stock Market. 

Narinig mo na ba yan? Tunog mayaman eh. 

Stock Market. Ano ba ito. Well, let me explain it to you sa paraan na 

maiintindihan mo. Ang stock market ay lugar kung saan pwede mo mapalago 

ang iyong pera at pwede ka rin mawalan ng pera. Ito ay isang lugar kung saan 

pwede kang magkapera na hindi ka magnenegosyo or magtatrabaho. 

Noong unang panahon sa Europe mga taong 1600 ay maraming mga 

negosyante or tinatawag nilang merchant. Ang mga merchant na ito ay 

nagpapalitan at nagtatayo ng mga negosyo. May nagiging successful, meron 

naman nalulugi. If nangingisda yung isa, yung isa magiging buyer and seller ng 

isda, while yung isa naman magbebentan ng mga net para sa mga 

mangingisda. Kanya-kanya sila ng negosyo. Ang problema eh kanya-kanya 

silang negosyo kaya maliliit lang na negosyo naitatayo nila at minsan hindi pa 

successful. Kaya naisipan nila:  

“What if pagsamahin natin pera natin at gumawa tayo malalaking proyekto gaya 

ng tulay or malaking barko pangisda? Mas malaki kikitain nating lahat” 

“ay oo nga noh?” 

Nag ipon ngayon sila ng pera para itayo ng mga malalaking negosyo. Yung 

malalaking negosyo na iyon ay under sa malalaking kumpanya na ang 

nagmamay-ari ay mga merchants na pinagsama ang kanilang pera. Tinawag 

nila iyon na “joint-companies”. 
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Naging patok ngayon ito. Parang tiktok na naging patok. Dumami ngayon ang 

nagsama-sama para magtayo ng malalaking kumpanya para sa malaking 

negosyo. Ngayon, yung isang miyembro sa kumpanya na gumagawa mga 

malalaking tulay ay may hinahawakang kasulatang papel na siya ay isa sa mga 

merchants na nagsasama ng pera para maitayo ang kumpanya at ang negosyo 

na iyon. May hinahawakang papel ang mga may negosyo ng malaking barkong 

pangisda. May mga papel na hinahawakan ang mga may negosyong malalawak 

na lupain. Yung pinanghahawakan nilang papel na yun na ngpapatunay na 

kasama sila sa bumuo ng kumpanya ay pinagpalit-palit nila ngayon. Kunyare 

ngayong buwan maganda kita ng kumpanyang may malaking barko. Ang 

gagawin ng mga may hawak ng papel ng kumpanyang iyon ay e bebenta niya 

ang papel niya ng mahal sa mga may may hawak ng papel ng kumpanyang 

gumagawa ng tulay. E bebenta niya ng mahal o ipagpapalit niya ang isang papel 

niya sa dalawang papel ng kumpanyang gumagawa ng tulay. After two months, 

eh masyadong maulan naman at boom na boom ang kumpanya na gumagawa 

ng tulay, ganun din ang gagawin nila, e bebenta nila ang papel nila ng mahal. 

Nagkaroon ngayon ng buying, selling at trade. In 1602, the Dutch East India Co. 

issued the first paper shares. This exchangeable medium allowed shareholders 

to conveniently buy, sell and trade their stock with other shareholders and 

investors. 
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Naging sobrang patok ito na pamamaraan ng negosyo na kumalat na ito sa ibat 

ibang lugar hanggang umabot sa na sa England and di kalaunan ay umabot na 

rin sa Amerika. 

Dahil sa dami ng tao na gustong makabili ng mga papel or shares naging 

pamaraan ito ngayon ng mga negosyante na lumikom ng pera para e-capital or 

e pang expand ng negosyo nila. Dito na ngayon papasok ang Stock Market sa 

Pilipinas. 
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CHAPTER 5: ANO ANG STOCK 
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Ano ang stock market sa Pilipinas? 

Kunyare may babuyan ka. May 50 kang alagang baboy. Ikaw ang nagsusupply 

sa bayan ninyo. Maganda ang kita mo sa negosyo mo. Isang araw habang nag 

iinuman kayo ng kumpare mo biniro ka niya at ang sabi niya. 

“Pare, tanduay 5 years na lang lagi iniinom natin. Dapat sa iba’t ibang city ka na 

nagdedeliver ng mga baboy mo para lumaki kita mo at makatikim naman ako 

ng Sheevas Reygal” 

Nagtawanan kayo lang kayo, pero nung nasa kama kana bago matulog napag 

isip-isip mo. 

“Oo nga noh. Kung sa mga city ako nagdedeliver mas malaki kikitain ko. Pero 

kung ganun ay kakailanganin ko ng maraming delivery truck. Kakailanganin ko 

ng maramin tao. Kakailanganin ko ng maraming baboy. Malaking gastos ang 

mga yun. Kailangan ko ng malaking capital. Saan kaya ako kukuha capital” 

 

Doon papasok ang stock market! Ang stock market ay lugar kung saan pwede 

kang kumuha ng pera para pang capital mo sa negosyo kung negosyante ka. Sa 

real life mga malalaking negosyo ang pumapasok sa stock market gaya ng SM, 

ROBINSONS, PAL at CEBU PACIFIC. Sa example natin na ito ay babuyan lang. 

Ituloy ko ang babuyan story mo. 

Naghahanap ka ngayon ng capital so naisipan mo pumunta sa stock market. 

Para makapunta sa stock market at makakuha ka ng pera ay kailangan mo na 

gawing kumpanya ang babuyan mo. Hahati-hatiin mo ngayon ang kumpanya 

mo na iyon or ang babuyan mo na iyon. Ang bawat hati ay tatawagin mo na 

shares. E-bebenta mo ngayon ang bawat shares na iyon sa stock market. 
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Maraming bumibili sa stock market. May pinoy at may mga foreigners din. 

Sabihin nating hinati mo ang kumpanya mo sa isang milyon na shares. Bawat 

shares ay e-bebenta mo kunyare ng tig sampung piso. Syempre di mo naman 

e-bebenta lahat ng shares or else wala matira sayo. Kung walang matira sayo 

eh di hindi mo na pag-aari ang kumpanya para mo na ring binenta ang 

kumpanya mo ng buo. So, yung e-bebenta mo lang ay 100,000 shares meaning 

may matitira sayo na 900,000 shares. Ang 900,000 shares ay 90% meaning 

ikaw pa rin nag mamay-ari ng 90% ng kumpanya mo. 10% lang binenta mo para 

mgkaroon ka ng capital para makadeliver ka sa city at ng lumaki income or kita 

mo. Yung 100,000 shares ay e-bebenta mo sa halagang 10 pesos per share 

meaning magkakaroon ka ng 1 MILLION pesos. Yun na ngayon gagamitin mo na 

pambili baboy, pambili sasakyan at pangdagdag sa mga tauhan. 

    

Kaya kung napapansin mo yung mga SM or Robinsons ay patayo lang ng patayo 

ng malls na parang naka unlimited yung pang gastos nila. Napansin mo ba 

iyon? Bawat sulok ng Pilipinas may SM? Dahil yun sa stock market kase doon 

sila kumukuha capital or kumuha capital noon. Hindi lang SM halos lahat yan. 

Yung Jollibee nasa stock market yan. Yung 7/11 nasa stock market yan. Yung 

Shell at Petron nasa stock market yan. Yung iniinom mo na pepsi nasa stock 
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market yan. Yung Meralco nasa stock market yan. Yung Vista mall at Star Mall 

nasa stock market yan. Sobrang dami ng mga negosyo na kumuha capital sa 

stock market. 

“Ok gets ko na ang stock market eh paano naman ako? Paano ako kikita eh 

wala naman ako negosyo.” 

 

Dito ka naman ngayon papasok. Yung kanina, part yun ng negosyante, ngayon 

naman ay e-papaliwanag ko ang part mo. Kunyare may negosyong 

nangailangan ng pera. Sabihin nating kunyare si Jollibee. Pumasok si Jollibee sa 

stock market kase kailangan niya ng pera pampatayo ng isang libong branches 

pa. Binenta ni Jollibee ngayon ang 10 Million shares niya sa halagang 20 pesos. 

Ikaw ngayon mapapaisip ka. 

“Bah Jollibee mukhang maganda ito na kumpanya. Bibili ako worth 200,000 

pesos. Mga 10,000 shares yun” (Php 200,000.00/Php 20.00 per share=10,000 shares) 

 

Bumili ka ng 10,000 shares. After 6 months sobrang ganda ng takbo ng 

Jollibee. Sobrang laki ng kita niya. Maraming gustong bumili ng Jollibee na 

shares pero walang nagbebenta kase nga sobrang ganda ng jollibee ayaw 

magbenta ng mura. Dahil sobrang ganda ng Jollibee, mula sa offer na 20 pesos 

tumaas ng tumaas ang offer ng mga buyers hanggang 40 pesos na, pero wala 

pa rin halos nagbebenta. Umabot ang price ni Jollibee sa 200 pesos per share. 

Napaisip ka na naman ulit. 
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“10,000 shares nabiliko sa 20 pesos ngayon 200 pesos na. Yung 10,000 shares 

ko nagkakahalaga na ngayon ng 2 Million pesos. Tubong lugaw ako.” 

Isipin mo yung 200,000 pesos mo naging 2 Million pesos sa loob lamang ng 6 

months. Oh di ba? 

(10,000 share x Php 200.00=2 Million Pesos) 

Kung may chance na umangat shares ni Jollibee sa 200 pesos dahil maganda 

ang takbo ng negosyo nito, pwede rin na bumagsak ito sa 10 pesos meaning 

yung dating 20 pesos per share ay magiging 10 pesos per share na lang dahil 

nga panget ang negosyo ni Jollibee at walang gustong bumili sa mahal. Yung 

10,000 shares mo ay magkakahalaga na lang ng 100,000 pesos at lugi ka dahil 

200,000 pesos ang capital mo. 

Yan ang stock market. Parang casino noh? 

Kung sumagot ka ng “yes” sa parang casino mali ka. Sa stock market may 

tinatawag na special stock. Sila yung mga stocks na magaganda ang negosyo. 

Taon-taon ay nagbibigay sila sa mga may hawak ng shares nila. Ang tawag sa 

binibigay nila ay “dividends”. Kadalasan cash yung dividend, pero paminsan-

minsan extrang shares ang binibigay or di kaya sa bihirang mangyare ay 

property. Let us say bumili ka stock ni Jollibee, 10,000 shares for 20 pesos per 

share. Nagbigay ngayon si Jollibee ng dividends worth 1 peso per share. 

(10,000 shares x Php 1.00) Dahil may 10,000 shares kay may extra ka na 

10,000 pesos. Kita mo na iyon. Di pa kasali kikitain mo kung umangat price ni 
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Jollibee. Kaya tinawag ito na stock market, kase bilihan at bentahan ito ng stock 

or shares ng isang kumpanya. 

Sa pagpasok sa stock market, maari kang bumili ng shares sa mga kilalang 

kumpanya na kabilang sa Philippine Stocks Exchange. Tingnan ang table sa 

ibaba. Siguro ay pamilyar sayo ang mga kumpanyang ito.   

TOP 30 COMPANIES IN THE PHILIPPINE STOCK MARKET 
Symbol Name Current 

Price 

 Symbol Name Current 

Price   

AC Ayala Corporation PHP 710.00  LTG LT Group, Inc. PHP 8.65 

AEV Aboitiz Equity Ventures, 

Inc. 

PHP 48.70  MBT Metropolitan Bank and Trust 

Company 

PHP 39.00 

AGI Alliance Global Group, 

Inc. 

PHP 6.98  MEG Megaworld Corporation PHP 3.00 

ALI Ayala Land, Inc. PHP 30.70   MER Manila Electric Company PHP 

277.00 

AP Aboitiz Power 

Corporation 

PHP 26.60  MPI Metro Pacific Investments 

Corporation 

PHP 3.70 

BDO BDO Unibank, Inc. PHP 89.90  PGOLD Puregold Price Club, Inc. PHP 48.10 

BLOOM Bloomberry Resorts 

Corporation 

PHP 7.07  RLC Robinson Land Corporation PHP 14.28 

BPI Bank of the Philippine 

Islands 

PHP 65.75  RRHI Robinsons Retail Holdings, 

Inc. 

PHP 65.50 

DMC DMCI Holdings, Inc. PHP 4.00  SCC Semirara Mining and Power 

Corporation 

PHP 9.95 

FGEN  First Gen Corporation PHP 23.40  SECB Security Bank Corporation PHP 92.35 

GLO Globe Telecom, Inc. PHP 

2,120.00 

 SM SM Investments Corporation PHP 

886.00 

GTCAP GT Capital Holdings, Inc. PHP 395.00  SMC San Miguel Corporation PHP 

100.00 

ICT Int'l Container Terminal 

Services, Inc. 

PHP 115.10  SMPH SM Prime Holdings, Inc. PHP 30.00 

JFC Jollibee Foods 

Corporation 

PHP 143.00  TEL PLDT, Inc. PHP 

1,364.00 

JGS JG Summit Holdings, Inc. PHP 63.05  URC Universal Robina Corporation PHP 

137.50 

https://www.pesobility.com/stock/URC
https://www.pesobility.com/stock/AEV
https://www.pesobility.com/stock/AGI
https://www.pesobility.com/stock/ALI
https://www.pesobility.com/stock/AP
https://www.pesobility.com/stock/BDO
https://www.pesobility.com/stock/BLOOM
https://www.pesobility.com/stock/BPI
https://www.pesobility.com/stock/DMC
https://www.pesobility.com/stock/FGEN
https://www.pesobility.com/stock/GLO
https://www.pesobility.com/stock/GTCAP
https://www.pesobility.com/stock/ICT
https://www.pesobility.com/stock/JFC
https://www.pesobility.com/stock/JGS
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CHAPTER 6: GOOD NEWS 

 

Ngayon alam mo na ang stock market. Panahon na rin na makilala mo kung 

sino ako. Ako ay isang stock trader. Wala akong ibang trabaho kundi bumili at 
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magbenta ng stocks para kumita. Sa stock trading community ang palayaw ko 

ay Gandakoh. Millions na ang kinita ko sa pagtrade ng stocks. Nakabili na ako 

ng bahay at ari-arian. Nababakasyon ako sa iba’t ibang panig ng mundo. 

Naikot ko na ang Europe at US. Naregaluhan ko ang Papa ko ng sasakyan nito 

lang August 2020. 

Nagsimula ako dati na hindi marunong. Wala din ako alam sa stock market. Ang 

alam ko lang din dati para magkapera ay trabaho o negosyo. May mga tao lang 

din na nag magandang loob sa akin na ako ay turuan ng libre, kaya ako naman 

ngayon ang nagtuturo about sa stock market ng libre. 

Mayroon akong good news para sa iyo. Tutulungan kita na pasukin ang stock 

market. Di lang kita tutulungan na pasukin ang stock market. Gagabayan kita at 

aalalayan. Huwag ka rin mag alala kasi lahat ng ito ay libre. Stock trader ako na 

fulltime at sobra-sobra ang kinikita ko sa pag trade ng stocks, kaya hindi ko 

kailangan maningil sa inyo. 

Bago kita turuan ay may gusto akong e kwento sa iyo. 
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CHAPTER 7: BIKTIMA 

Dalawang kwento. Una ay tungkol sa isang OFW sa Hongkong. Yung susunod ay 

tungkol sa isang teacher sa Cebu. 



 

28 

Copyright © 2020 TRADERS DEN PH.  

All Rights Reserved. 

 

Una, may isang OFW sa hongkong ang nag email sa akin. Naglabas siya ng 

kanyang saloobin. Last year ay napasama siya sa kanyang mga kaibigan sa 

Hongkong. Tuwing Sunday ay nagkikita-kita sila at nag-uusap. Isang Sunday ay 

nagtaka siya bakita sobrang saya ng mga kasamahan nila at panay sabi na 

“thanks sa payout.” Nacurious siya at nagtanong-tanong. Napag-alaman niya 

na sumali pala ang mga kaibigan niya sa tinatawag na KAPA. Ang kapa ay isang 

group na pinangungunahan ng isang pastor. Sa KAPA, kapag naglagay ka ng 

pera na tinatwag nilang “donation” ay makakatanggap ka 30% na tubo or 

tinatawag nila na “blessing” each month. Kung naglagay ka ng 100,000 pesos 

ngayon sa susunod na buwan magiging 130,000 pesos na iyon, meaning 

tumubo ka ng 30,000 pesos. Sobrang siyang nainggit sa mga kasamahan niya 

kaya sumali rin siya. Sa simula, konti lang muna nilagay niya, nasa 10,000 

pesos lang. After a month tumubo ng 3,000 pesos at kinuha niya ito. After a 

month ulit tumubo 3,000 pesos na naman at kinuha niya na naman ito. Napag 

isip-isip niya na kung lalakihan niya ang hulog ay mas malaki kikitain niya. Nag 

desisyon ito na e benta mga ari-arian at kalabaw nila sa kanyang probinsya. 

Umabot lahat ng pera na napagbentahan sa 780,000 pesos. Nilagay niya lahat 

iyon sa KAPA. After a month nagsara ang kapa. Wala siyang nakuha ni piso. 

Hindi niya alam ang gagawin niya. Nadepress siya at sinubukan magpatiwakal. 

Awa ng Diyos ay nabuhay siya at naging malaking leksyon sa kanya ang 

nadanas niya. 
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Ang sumunod naman ay yung kwento ng isang teacher sa Cebu. Kakaretire lang 

ng teacher at kinuha niya ang kanyang 5-year lump sum. Nahikayat siya ng 

kanyang kamag-anak na mag invest sa Emgoldex. Lahat ng pera niya ay 

inilagay din niya doon at sa kasamaang palad ay wala din naibalik sa kanya 

kahit piso. Mabutimna lang at after 5 years ay makakarecieve na siya ng 

pension at yun na lang nilolook forward niya. Itinuring niya na lang na isang 

malaking bangungot ang nangyare. 
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CHAPTER 8: TUTULUNGAN KITA 

Marami na nascam sa mga Pinoy. Yung ibang scammers nahuhuli, yung iba 

hindi, pero wala pa ni isa sa kanila yung nagbalik ng mga nascam nila na pera 

sa mga biktima. Pagdating sa pera may iisang rule ako, kaya never pa ako na 

scam. Yung rule ko is always know where the money comes from. Always follow 

the money. Kunyare may magpapajoin sa akin sa isang investment. Aalamin ko 

agad saan manggagaling yung pera na tutubu.in ko. Ipagpalagay natin na 

tinatry mo ako e convince sa Kapa. Yung 30% profit per month. Aalamin ko saan 

manggagaling yung 30% na kikitain ko per month. Anong negosyo magbibigay 

sa KAPA ng more than 30% a month. If hindi ko malaman or it does not make 

sense to me which lagi naman kase too good to be true eh, I will not join. 

Ngayon, let us talk about you. Gusto mo ba na masecure ang future mo? Tipong 

pag retire mo ay wala ka nang poproblemahin pa kase may pera ka na naitabi at 

tumubo? Gusto mo ba na kapag magcollege ang anak mo ay wala ka na 

poproblemahin pa? Kung nais mo ang mga ganyan ay tutulungan kita. I will 

guide you into the stock market. Wala ka na halos gagawin. All you need to do 

is open an online trading/investing account sa MyTrade PH.  

(Ang MyTrade PH ay isang Online Stock Market Market Broker dito sa Pilipinas. Ito ang 

gagamitin mo para ka makabili ng iba’t-ibang stocks  gaya ng Jollibee, SM, Ayala etc) 

 I will also help you and lagyan mo lang ng pera na kaya mo buwan buwan ang 

account mo. Para ka lang nagsave sa banko. Wala kang babayaran na fee sa 

akin or kanino man. Kung ilang ang perang inilagay mo ganun din lalabas sa 

https://tradersden.mytrade.com.ph/
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account mo. Kung gusto mo magwithdraw anytime pwede mo gawin kase ikaw 

naman may control ng pera mo. Araw-araw mo siyang nakikita sa online 

account mo. 

After mo magkaroon ng online investing account ay bibigyan ka namin ng 

listahan ng mga stocks na bibilhin mo through MARGe. To know more about 

MARGe, click here. Nasa iyo kung monthly mo bibilhin or every other month or 

quarterly. As long as bibilhin mo kapag sinasabing bilhin. E hold mo kapag 

sinabing hold at e benta mo kapag sinabing e benta. Wala ka ibang gagawin but 

to follow and you will secure your future. This is our way of helping out our 

fellow Filipinos. If ready ka na ayusin ang future mo, come join us. 

Here is how you can open an online trading account. 

 

 

 

 

 

 

 

 

---THE END--- 

Step 1: Open your online trading account HERE. After mo nag register. E click ang activation 

link para e activate ang account.  Sa pagpili ng username siguraduhing lagyan ng MG 

sa unahan para makatanggap ng monthly guide from MARge subscription. Example, 

MGjuandelacruz01  

Step 2: Wait for your client code. Makakatanggap ka ng email from MyTrade 2-5 business 

days from the date you registered. Kapag hindi pa dumating, pwede mong e follow-

up thru this email: start@mytrade.com.ph  

Step 3: After receiving the code: You may start funding your account. For funding guide click 

HERE. May dalawa kang options sa pag fund, una e enrol mo ang iyong CLIENT CODE 

as BILLER. Pangalawa, pwede ka mag FUND TRANSFER thru INSTAPAY from your bank 

to Mytrade Bank Accounts. Send mo lang proof of transfer mo sa 

funds@mytrade.com.ph 

Step 4: Pwede ka ng bumili ng stocks gamit ang account mo.  Kung paano gamitin ang online  

account mo, click HERE. 

For more guide and information about MyTrade Ph click HERE. 

https://marge.com.ph/
https://marge.com.ph/
https://tradersden.mytrade.com.ph/
https://marge.com.ph/
mailto:start@mytrade.com.ph
https://bit.ly/HowToFundYourMyTradeAccount
mailto:funds@mytrade.com.ph
https://youtu.be/EgkgSh_bp7o
https://bit.ly/MyTradeStarterPack
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To help you in your investing journey, we have a FREE webinar for you.By joining our 

webinar you will: 

 

1. Learn how to grow your hard-earned money through stock market investing 

2. Learn the proper way of starting in the stock market without the need of 

enrolling paid classes/seminars 

3. Widen your horizon to investment instruments that gives you a direct control of, 

while lessening your investment cost. 

 

Join our FREE STOCK INVESTING WEBINAR, click HERE. 

 
 

Has this book been helpful to you? 
 

If Yes, Would you like to support TD PH’s Advocacy? 
Click this LINK or visit  https://gandakohtrading.com/support-us/ 

to know more how you can help us continue our cause.  
 

______________________________________________ 

If you wanna learn stock investing for FREE, click this link MARGe | Playlist of Investments or 

go to marge.com.ph and download our FREE-Stock Trading Technical Analysis Book –The 

Forbidden Book. 

________________________________________________ 

Follow us on our SOCIAL MEDIA ACCOUNTS 

Traders Den PH Facebook Group 

TD YouTube Channel 

 Twitter, Instagram and Tiktok Accounts 

 

https://webinar.marge.com.ph/
https://gandakohtrading.com/support-us/
https://gandakohtrading.com/support-us/
https://marge.com.ph/
https://www.facebook.com/groups/TradersLoungePH/
https://www.youtube.com/channel/UCDzW-skAg-kJp8PvQtLtjRw
https://twitter.com/traders_ph
https://www.instagram.com/tradersdenph/
https://www.tiktok.com/@traders_den_ph?lang=en
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