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INFORMACJE





Forex – czy to aż tak proste? Czy istnieje strategia gry na rynku walutowym w oparciu
o jedną formację na jednej ramie czasowej? Tak! Prostota kluczem do sukcesu.
Proste rozwiązania są zawsze najlepsze, ale najlepiej wybierać te, które wspólnie
z innymi są nadal logiczne. Poza samym systemem to zarządzanie prawdopodobieństwem, kapitałem i psychika tradera są czynnikami warunkującymi sukces.

Oświadczenie o ryzyku
Handlowanie na rynku Forex jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysokie ryzyko straty i nie jest odpowiednie dla wszystkich inwestorów, a jedynie
dla tych, którzy:
a) rozumieją i są skłonni podjąć ryzyko ﬁnansowe, prawne i inne z nimi
związane,
b) mają doświadczenie i wiedzę na temat obrotu instrumentami pochodnymi i podstaw rodzajów aktywów
c) oraz są ﬁnansowo zdolni ponieść straty znacznie przewyższające
depozyt zabezpieczający lub depozyt, gdyż inwestorzy mogą utracić
całkowitą wartość kontraktu, a nie tylko depozyt zabezpieczający
czy depozyt.
ZASTRZEŻENIE
Treści przedstawione w niniejszym opracowaniu są prywatnymi opiniami autora
i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych ani doradztwa w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów ﬁnansowych, ich emitentów lub
wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności
za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu ani za szkody
poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego
artykułu.
W eBooku wykorzystano cytaty i obrazki pochodzące z internetu oraz innych źródeł
(niepodpisane są zasłyszane i nie stanowią własności autora podręcznika).
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Zapamiętaj!!!
Jedyną łatwiejszą rzeczą
na rynku
niż zarabianie pieniędzy
jest ich tracenie.



Dobry eBook



7

CZĘŚĆ I – OGÓLNA






1 Część I – ogólna

1
2
3

I. Wstęp

Z

Opracowanie zostało napisane w taki sposób, żeby każdy, nawet początkujący
trader, mógł zrozumieć istotę zagadnienia. Początkujący dostają kompletne,
zdroworozsądkowe opracowanie od A do Z, poświęcone temu, jak zacząć swoją
przygodę z rynkiem walutowym. Co ważne, od razu otrzymują też właściwe
mechanizmy, które będą procentować w przyszłości. Dzięki systemowi nauczysz
się konsekwencji, dyscypliny, skutków obsunięć kapitału czy cierpliwości. To nie
wielkie wygrane z pojedynczych pozycji uczynią z Ciebie systematycznie zarabiającego tradera, tylko tzw. miękkie narzędzia, czyli wyćwiczone cechy osobowości.
Natomiast osoby zaawansowane będą mogły wykorzystać wybrane przez siebie
elementy omówione w eBooku lub z ciekawości zapoznać się z opisanym systemem gry.
Nie jest sztuką pokazać daną strategię czy system i zaprezentować jeden lub kilka
zyskownych przykładów, pomijając te stratne. Sztuką jest przedstawić opracowanie
w sposób prosty, spójny i logiczny, a nade wszystko – pokazujący ciąg zagrań.
Istnieje przekonanie, że wszyscy, którzy zarabiają na foreksie, mają tajemnicze
systemy czy poufne informacje. Zadaj sobie pytanie, jaki system będzie Tobie
odpowiadał, jakim kosztem będziesz go stosował i czy w ogóle będziesz umiał
nim grać. Jeden system może okazać się na tyle skomplikowany, że nikt nie będzie
w stanie się go nauczyć, lub na tyle prosty, że nikt w niego nie uwierzy. Niektórzy
też mawiają, że trzeba mieć szczęście na rynku. Udowodnię Ci, że na rynku Forex
można systematycznie zarabiać i to w bardzo łatwy sposób, nawet nie mając
szczęścia. Opisywany system to nie jest jednak superstrategia, która codziennie
daje superzyski. Zdarzają się ciągi strat czy dni bez zagrania. Profesjonalny trader
wie, że tak czasami jest, i cierpliwie czeka.
System składa się tak naprawdę z jednej formacji świecowej. Tak, z jednej formacji
świecowej. Nie musisz siedzieć przed ekranem cały dzień, gdyż system generuje
1–2 sygnały w ciągu dnia. Czasami trzeba co jakiś czas przesunąć SL, a czasami
poczekać kilka dni na sygnał. Nie jest to system mechaniczny, ale z powodzeniem
można go zautomatyzować.
Zapytasz pewnie o zyskowność. W tym opracowaniu przedstawię zyskowność na
poziomie 50%, 500%, a może więcej. Wszystko zależy od tego, ile jesteś skłonny
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ryzykować w pojedynczej transakcji, na ilu parach chcesz grać itd. Wszelkie analizy zostały poczynione w ciągu jednego roku na jednej parze walutowej. Ale nie
przejmuj się, to tylko wprowadzenie do tematu. Jeżeli będziesz chciał zarabiać
więcej – nic prostszego. Pokażę Ci, jak to zrobić.

1
2
3
Z

Dlaczego powstało to opracowanie? Każdy z traderów w początkowym okresie
szkoli się, poznaje nowe systemy. Z biegiem czasu niektórzy tworzą własne, coraz
to bardziej zaawansowane systemy, składające się z kilku, kilkunastu wskaźników.
Potem okazuje się jednak, że system nie chodzi lub daje sprzeczne sygnały. Kiedyś
ktoś powiedział, że prostota jest kluczem do sukcesu. Czymże jest gra na rynku
walutowym, jak nie zarządzaniem prawdopodobieństwem? Tak, tak, zarządzanie
prawdopodobieństwem, kapitałem oraz psychika tradera to kluczowe elementy
warunkujące sukces w tej branży. Niezależnie od tego, jak dobry będziesz miał
system, jeżeli spanikujesz, to zaczniesz popełniać błędy, a wtedy będziesz tracił
pieniądze. Poza tym nikt nie powie Ci, że forex to ciężki kawałek chleba. Usłyszysz
raczej, że aby zaistnieć na rynku, wystarczy otworzyć rachunek za przysłowiową
złotówkę. O tym, że utrzymanie się na rynku dłuższy czas to nie taka prosta sprawa,
już się nie mówi. Wreszcie musisz wiedzieć, że większość ﬁrm nie szkoli traderów
po to, żeby stali się zarabiającymi traderami, ale po to, żeby na nich zarabiać.
Sam wydałem kupę kasy na szkolenia i osoby godne polecenia mogę wskazać na
palcach jednej ręki.
Niniejszy eBook został podzielony na kilka części. W pierwszej (ogólnej) poznasz
ogólne podstawy tradingu na foreksie. Część druga to szczegółowe omówienie
systemu, opisujące takie elementy tradingu, jak money management, trading
plan, wprowadzenie do psychologii czy analiza rynku. Z kolei ostatnia część to
case study tradingu opartego na jednej parze walutowej w okresie od stycznia
do grudnia 2012 r. Case study omawia krok po kroku każde pojedyncze zagranie
znajdujące się w zestawieniu MM, tak jakbyś sam je zawierał. Nie przedstawię tylko
samych zyskownych wejść, jakich dokonywałem, ale zaprezentuję ciąg wszystkich
zagrań z tego okresu. Pokażę, gdzie były wejścia oraz wyjścia, czy pozycja okazała
się zyskowna, jak przesuwany był SL, gdzie zlecenie zostało zamknięte itd.
Na zakończenie chciałbym Ci powiedzieć, że wykonujesz dobry krok w kierunku
swojego rozwoju. Pamiętaj, że to Ty decydujesz o swoim losie, nikt inny. Handel
na takim rynku wymaga olbrzymich pokładów pokory. Bo możesz się szybko
wzbogacić, ale jeszcze szybciej zbankrutować. Nie czarujmy się, rynek Forex nie jest
ani wolnym rynkiem, ani bezpiecznym. Można grać zarówno w górę, jak i w dół.
Korzystając z dźwigni, angażujesz zaledwie procent swojego kapitału. Czy jest to
dobre? I tak, i nie. Z jednej strony zyski, z drugiej ochrona kapitału. Chciwość i chęć
szybkiego wzbogacenia się wygrywają często nad zdrowym rozsądkiem.
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1

Dlatego ważne, żeby nie zwariować. Pamiętaj, że osiągniesz sukces, jeśli sam będziesz tego chciał. Zapraszam do lektury i analizy!

2

Sebastian Rzymyszkiewicz

3
Z

CIACH
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2 Część II – szczegółowa
Zapomnij to, co wiesz, lub to, co ci się wydaje, że wiesz.

1
2
3
Z

Przed zawarciem transakcji musisz dokładnie wiedzieć, jaki jest Twój cel i jak go osiągnąć. Musisz jasno nie tylko określić stosunek ryzyka do zysku, lecz także zdeﬁniować
wszystkie możliwe wahania kursu ceny i swoje reakcje na nie. Niepewność wywodzi
się z ignorancji, z niewiedzy, co się dzieje wokół Ciebie, i właściwej reakcji na nią⁴.
Musisz w pełni rozumieć i stosować system,
inaczej będziesz popełniał błędy.

Źródło: www.bastarzii.com/fb

I. Pojedyncza formacja świecowa jako podstawa systemu
System przedstawiony w tym eBooku jest niezmiernie prosty i wykorzystuje tylko
jedną formację świecową, a mianowicie formację outside bar, w skrócie zwaną OB.
Jest to strategia stricte wybiciowa i wykorzystuje do wejścia wyłącznie zlecenia
oczekujące (buy stop i sell stop). Żeby było jeszcze prościej, system wykorzystuje
tylko jedną ramę czasową, mianowicie H4⁵. Prościej już się nie da, ale zawsze możesz coś ulepszyć lub… skomplikować.
4 Z. Komar, Sztuka spekulacji, Warszawa 1993, s. 182.
5 W dalszej części posługiwać się będę skrótem „OBH4”, co będzie oznaczać formację outside bar na
okresie (TF) 4-godzinnym.
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Taki sposób inwestowania może wydawać się niedorzeczny. Ludzie zwykle oczekują
supersystemu, który będzie generował coraz więcej pipsów, a każda pozycja będzie
zyskowna, w skrajnych przypadkach – liczą na robota, który za nich wszystko
wykona. Tymczasem nie ma świętego Graala, nie ma magicznych sztuczek. Jesteś
tylko Ty, jako trader, który ma swoje wady i zalety. Wszystko zależy od Ciebie.

1
2
3
Z

Co więcej, każdego systemu możesz się nauczyć, wystarczy tylko chcieć. Czy każdy,
kto przeczyta niniejszy poradnik, będzie więc zarabiać? Tego nie wiem. Większość
pewnie w niego nie uwierzy, inni przerobią go pod siebie, a jeszcze inni go ulepszą. Może to wynikać z tego, że system wyda im się zbyt prosty, a może znajdą
jeszcze inną przyczynę. Nie ma na to reguły. Ludzie są inni, a każdy z nich ma inne
potrzeby i pragnienia.

II. Działanie systemu od A do Z
W analizach i założeniach do systemu wykorzystałem czas pracy w godz. od 8:00
do 16:00. Oczywiście można składać zlecenia całą dobę, ale każdy z nas ma swoje
ﬁzyczne ograniczenia. Ja zawsze wychodzę z założenia, że rynek jest dla mnie, a nie
ja dla niego. Każdy trader może jednak dostosować system pod siebie.
Niekiedy może się zdarzyć, że będzie trzeba przesunąć SL lub wykonać ponowienie, ale nie ma takich sytuacji zbyt wiele. Zawsze też można podejrzeć rynek
przez komórkę czy odpalić komputer na 5–10 minut. Platformy mają ponadto
wmontowane mechanizmy alarmu – na SMS, e-mail czy dźwiękowe. Odpowiednia
konﬁguracja alarmów sprawi, że nie będziesz musiał cały czas pilnować pozycji.

CIACH



Dobry eBook



12

CZĘŚĆ III – CASE STUDY (GBP/USD, 2012 R.)






3 Część III – case study (GBP/USD, 2012 r.)
Styczeń 2012

1
2
3
Z

5.01.2012 – OB, sell, ATR = 42

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu platformy TMS Brokers.

Wejście na sell 1,55361, SL = 21 (1,55571)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu platformy TMS Brokers.

Zamknięcie na high z 19:00 – 1,55022. Wynik: +33,9 pipsa.
Dobry eBook
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11.01.2012 – OB, sell, ATR = 38, SL = 19

1
2
3
Z

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu platformy TMS Brokers.

Wejście na sell po IB – 1,54222, SL = 19 (1,54412)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu platformy TMS Brokers.

SL pociągnięty do poranka dnia następnego i od razu wybity na 1,53275. Wynik:
+94,7 pipsa.
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13.01.2012 – OB, sell, ATR = 40

1
2
3
Z

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu platformy TMS Brokers.

Wejście na sell

CIACH
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OD WYDAWCY




To był tylko FRAGMENT eBooka. Masz ochotę na więcej?

 Zamów pełną wersję eBooka

Pojedyncza formacja świecowa jako przykład zyskownego inwestowania
Wypróbuj system, który zrewolucjonizuje Twój trading!
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz trading na rynku Forex, czy od dłuższego czasu szukasz odpowiedniej dla siebie strategii – ten system sprawdzi się
w Twoim przypadku.
To system, który:
• nie wymaga śledzenia wykresu 24 h na dobę, ponieważ generuje 1–2
sygnały dziennie, a zyskowną transakcję można prowadzić nawet
kilka dni,
• nie wymaga dogłębnej znajomości rynku, ponieważ opiera się wyłącznie na jednej parze walutowej i jednej ramie czasowej,
• jest wyjątkowo bezpieczny, ponieważ ma duży potencjał zysku przy
niewielkim ryzyku!

 Zamów pełną wersję eBooka

Pojedyncza formacja świecowa jako przykład zyskownego inwestowania
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