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PRZEDMOWA





Przedmowa
Poznałem Henryka w dość nietypowy sposób, bo na największym polskim forum
dyskusyjnym dotyczącym rynku walutowego. Już na samym początku wiedziałem, że
dzięki niemu moja wiedza na temat tradingu i moje działania zostaną „popchnięte”
we właściwym kierunku. Dzięki jego poradom udało mi się nie popełnić podstawowych błędów. Myślę, że nie tylko ja wiele na tym skorzystałem.
Czytając wiele tematów na forum i biorąc udział w wielu prywatnych rozmowach,
dużo się dowiedziałem o budowaniu strategii. Nie tylko zaoszczędziłem dzięki temu czas
i pieniądze, ale zyskałem pogląd na całokształt tradingu, co jest bardzo ważne w rozwoju każdego, kto wiąże swoją przyszłość ze spekulacją na rynku walutowym.
Im bardziej „wchodziłem” w świat tradingu, tym bardziej rozumiałem, że kluczem
do wszystkiego jest cena. Metodologia Price Action doskonale opisuje ruchy cen
i postępowanie, które trzeba zastosować w praktyce. Mocną stroną tego podejścia
jest jego prostota. Łatwe do zrozumienia, zaobserwowania i zastosowania techniki
decydują o sukcesie na rynku forex. Porady spisane przez Henryka są bardzo ważne,
a nawet, rzekłbym, kluczowe dla każdego tradera.
Cieszę się, że wreszcie można kupić dobrą książkę w języku polskim, która mówi nie
tylko, jak zarabiać na rynku, ale jak zrozumieć rynek i dzięki temu zarabiać. Dziękuję,
Henryku, za Twoją pracę i Twój wkład w polską społeczność pasjonatów foreksu.
Mateusz Niewiński
Trader, analityk, publicysta
 http://viixtrader.com
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TYTUŁEM WSTĘPU






1 Tytułem wstępu

1
2
3

CIACH

4
5

Produkowanie i sprzedaż różnej maści platform wydaje się dzisiaj biznesem równie
dobrym jak cały rynek forex. Firmy prześcigają się w wypuszczaniu coraz to nowszych programów, przeładowanych różnej maści gadżetami. Im więcej świecidełek
i gwizdków, tym lepiej.
Wciąż nie mogę ukryć zdziwienia, że są ludzie, którzy chcą płacić niemałe pieniądze za oprogramowanie zawierające tysiące wskaźników, narzędzi i innych
czarodziejskich rzeczy. Chcą, żeby wskaźnik bądź system za nich decydował. (…)
ludzie są leniwi i chcieliby, żeby ktoś podejmował decyzje za nich. Dlatego właśnie
powstaje tak wiele systemów, tzw. black boksów, i dlatego tak wiele osób traci na
nich pieniądze.

6
7
8
9
10
11

Ty jednak po to czytasz ten poradnik, żeby zaoszczędzić sobie czasu i pieniędzy,
które ja musiałem poświęcić, żeby dojść do tego, co wiem dzisiaj.

Analiza i interpretacja.
Dlaczego nikt tych słów nie lubi?
Słyszałeś zapewne stwierdzenie, że tylko 5% traderów zarabia pieniądze, a pozostałe 95% traci. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Czy to zależy od wykształcenia? Z pewnością nie, znane są osoby bez wyższego wykształcenia, które odnoszą
sukcesy w grze. A może mają specjalistyczne i bardzo drogie oprogramowanie?
Błąd, niczego takiego nie potrzebujesz, żeby zostać dobrym traderem. Więc może
odnaleźli świętego Graala foreksu? Też nie. Pamiętasz, co napisałem wyżej? Taki
Graal nie istnieje.
W takim razie co? To, co napisane jest wyżej tłustym drukiem: analiza i interpretacja.
Podstawą do osiągnięcia sukcesu na foreksie jest umiejętność analizy i interpretacji wykresu ceny. I nie pomogą tutaj wskaźniki ani roboty zwalniające nas z tego
obowiązku. Analiza i interpretacja jest kluczem do tego, czym jest trading.
CIACH
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NAKED TRADING – CZYLI PRICE ACTION W AKCJI






3 Naked Trading –

1
2

czyli Price Action w akcji

3

Na początek dwie ważne uwagi:

4

1. Trading przynoszący stałe dochody nie jest bolesnym procesem,
jeżeli wiesz, co robisz.
2. Trading może być bardzo bolesny, jeżeli słuchasz złych informacji
lub nie za bardzo wiesz, co robisz.
Początkujący traderzy mają poważną przypadłość: z reguły nie rozumieją, co
porusza rynek i jak na to reagować. Gdy starają się tego dowiedzieć, zalew informacji z różnych źródeł może przynieść korzystne lub – przeciwnie – wręcz
zgubne rezultaty.

5
6
7
8
9
10
11

Banki trzymają łapę na kasie. Traderzy detaliczni, tacy jak my, lub fundusze odgrywają ważną rolę na rynku, lecz koniec końców to banki, zawierając wielomiliardowe transakcje, kierują tym rynkiem. Chcielibyśmy myśleć, że to my jesteśmy
jego większą częścią, lecz tak nie jest. Największe zlecenia są lokowane w okolicach
ważnych poziomów S/R (support/resistance – wsparcia i oporu), czego market
makerzy są świadomi.
Analitycy bankowi wyszukują przede wszystkim obszarów S/R – jest to najbardziej znana i najszerzej stosowana technika odróżniania punktów zwrotu rynku.
Inni analitycy używają także pozostałych narzędzi: linii trendu, pivotów, kanałów
cenowych, MACD, średnich kroczących itp., ale wynik końcowy jest podobny.
Technika gry, którą opiszę poniżej, nie używa niczego więcej prócz linii S/R i sporadycznie kilku innych kresek, jak linie trendu lub, rzadziej, poziomów Fibonacciego
(w dalszej części książki będziemy się posługiwać skróconym terminem „ﬁbo”). To
jest to, czego używają grube ryby. Jeżeli oni tak grają, to dlaczego my mielibyśmy
tego nie robić i nie czerpać z tego zysków?
Wszyscy wiemy, że nie ma strategii idealnych. Także i ta nią nie jest. Na spekulacyjny rynek walutowy oddziałują różne wpływy i nie zawsze trafnie ustalimy,
który poziom cenowy jest mniej lub bardziej ważny. Jednak opanowanie techniki
PA (Price Action) pozwoli Ci osiągać dochody na poziomie 80-100 pips w trakcie
sesji, każdej sesji, codziennie, na każdej parze walutowej, na każdym rynku.
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POZIOMY WSPARCIA I OPORU (S/R)






4 Poziomy wsparcia i oporu (S/R)

1
2
3

CIACH

4
5
6

Najważniejsza sprawa:
jak prawidłowo wyznaczyć poziom S/R?
Jak pisałem wcześniej, zaczynamy przegląd rynku od wykresów H4, szukając poziomów, które rynek testował w przeszłości. Jeżeli takie znajdziemy, zaznaczamy je
i obserwujemy zakres danego poziomu S/R, czyli z jaką dokładnością był testowany (z reguły powinno to być ok. 5-30 pipsów). Ta wielkość determinuje wielkość
naszego potencjalnego SL (stop lossa).

7
8
9
10
11

Poziomy krótkoterminowe S/R mają słabszą siłę i obserwujemy je na niższych
interwałach, głównie do zarządzania już otwartą pozycją.
Biegłość w jakimkolwiek działaniu wynika z nabytego doświadczenia. W tradingu
nie jest inaczej – dobrzy traderzy nie pojawiają się z dnia na dzień. Żeby pomóc
mniej doświadczonym, opiszę kilka zasad, które pozwolą określić, co determinuje
ważność poziomu S/R.
Jeżeli już zdeﬁniujemy nasz poziom wsparcia czy oporu, musimy wziąć pod uwagę
kilka czynników, które zadecydują o ewentualnym zajęciu przez nas pozycji:

CIACH

Wiedz o tym, że żadna linia trendu czy poziom ﬁbo nie musi się zbiegać z naszymi
poziomami S/R. Są to tylko narzędzia pomocnicze – dla mnie poziom ﬁbo odgrywa
ważniejszą rolę od linii trendu.
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POZIOMY WSPARCIA I OPORU (S/R)





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rys. 20.

Do umiejętności tradingu na podstawie Price Action niezbędna jest także wiedza
i doświadczenie w rozróżnianiu i określaniu szczególnych miejsc na wykresie. Są
to miejsca popytu i podaży waluty przez banki i instytucje – musimy wiedzieć,
kto jest po drugiej stronie transakcji. Ruch ceny jest wynikiem przewagi popytu
lub podaży. O osiągnięcie tej przewagi walczą kupujący (popyt) i sprzedający
(podaż).
Podstawowymi błędami popełnianymi przez początkujących jest sprzedaż po
spadku ceny, na poziomie, gdzie obiektywnie popyt przewyższa podaż.

Rys. 21.
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POZIOMY WSPARCIA I OPORU (S/R)
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Rys. 22.

Rys. 23.
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POZIOMY WSPARCIA I OPORU (S/R)





CIACH

1
2
3

Co robić, jeśli pozycję zamknie stop loss?
Ile razy zdarzyło Ci się, że po zajęciu pozycji cena zmieniała kierunek, zamykała
pozycję na poziomie stop loss i wracała do trendu, zgodnie z którym zagrałeś?
Pewnie często. Ja też niestety doświadczam takich sytuacji. Można w pewien
sposób zmniejszyć ból spowodowany taką stratą i odzyskać pieniądze w sporym
stopniu! Strategia Anty-Stop polega na ponownym zajmowaniu pozycji w tym
samym kierunku po zamknięciu jej na stopie.
Załóżmy, że…

4
5
6
7
8
9
10
11

CIACH
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PRICE ACTION – TECHNIKI GRY






6 Price Action – techniki gry
Zanim przejdziemy do meritum, kilka słów o podstawowych zasadach:

1
2
3
4

• Myśl samodzielnie i nie sugeruj się zdaniem innych oraz ich zachowaniem. Analizuj własne sygnały i nie poddawaj się emocjom.
• Stosuj wykresy H1 i wyższe.
• Szukaj formacji, które możesz łatwo zinterpretować i które powtarzały się w przeszłości.
• Po zidentyﬁkowaniu formacji szukaj jej potwierdzenia w zasadach
Price Action, np. w liniach wsparcia/oporu, liniach trendu, ważnych
poziomach.

5
6
7
8
9
10
11

• Wybierz dwie lub trzy metody opisane poniżej i ćwicz je, aż osiągniesz wprawę. Nie zmieniaj ich.
• Graj i wierz w to, co widzisz, nie w to, co chcesz zobaczyć na wykresie.
• Nie panikuj i nie graj, jeżeli formacja nie jest jeszcze potwierdzona
lub już jesteś spóźniony. Jutro też jest dzień.
• Jeżeli nie jesteś pewny swojego wejścia lub formacja nie potwierdza
się na wyższych interwałach – nie wchodź.
• Jeżeli się spóźniłeś – odpuść, czekaj na korektę lub na następną
okazję.
Nie ma ścisłych reguł wejścia. Znajomość istotnych formacji i gra zgodnie z rynkiem
jest pewnym rozwiązaniem, jednak postaram się opisać, jakie ja stosuję zasady
wejść i wyjść w takich sytuacjach jak np. ta na obrazku poniżej.

CIACH
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PODSUMOWANIE






10 Podsumowanie
Mam nadzieję, drogi Czytelniku, że ta publikacja przybliżyła Ci pojęcie Price Action
oraz sposoby jego stosowania na rynku forex. Książka ta nie wyczerpuje jednak
całości zagadnienia. Przed Tobą długa droga do zgłębiania zasad gry bez wskaźników, do gry, która przyniesie Ci wiele satysfakcji i nowych doświadczeń.
Jeżeli jeszcze nie czujesz się zbyt pewnie z nowo poznaną strategią, ćwicz na koncie
demo lub graj na koncie realnym niewielkimi pozycjami. Będziesz zaskoczony, jak
dobre rezultaty osiągniesz, stosując wiedzę zawartą w tej książce.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CIACH

11
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OD WYDAWCY




To był tylko FRAGMENT eBooka. Masz ochotę na więcej?

 Zamów pełną wersję eBooka

Najlepsze system Forex – Price Action!
Grasz na foreksie, ciągle testujesz nowe techniki, ale żadna nie przynosi oczekiwanych rezultatów?
Poznaj Price Action – technikę gry, której siłą jest jej niebywała prostota. Jedyne
bowiem, czego tak naprawdę potrzebujesz, by zawierać ZYSKOWNE transakcje
i ZARABIAĆ NA FOREKSIE, to umiejętność analizy i interpretacji wykresu ceny.
A w tym nie pomogą żadne roboty ani nawet najlepsze maszyny.
Z eBooka Najlepsze system Forex – Price Action dowiesz się m.in.:
• jak prawidłowo wyznaczać poziomy S/R,
• jak rozpoznawać fałszywe wybicia i jak ich unikać,
• jak bezbłędnie identyﬁkować konsolidacje,
• jak umiejętnie korzystać ze stop lossa,
• czym jest strategia Anty-Stop,
• jak rozpoznać formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu
• i dziesiątki innych informacji obowiązkowych dla każdego zarabiającego
tradera!
Najlepszym narzędziem, jakie możesz mieć, jest Twój mózg
– naucz się w pełni wykorzystywać jego potęgę w inwestowaniu
na rynku FOREX!

 Zamów pełną wersję eBooka

Najlepsze systemy Forex – Price Action!
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