


STRATEGIA 
INWESTYCYJNA 
DLA OPCJI ONE TOUCH  

Pełna strategia inwestycyjna przeznaczona na rynek 

Opcji Binarnych ukierunkowana na osiągnięcie 

najwyższej możliwej skuteczności  przy zachowaniu 

rozsądnego ryzyka. 

W tym poradniku znajdziesz wszystko to co niezbędne 

początkującemu inwestorowi, aby zarabiad na Opcjach 

One Touch.  W skład profesjonalnej Strategii 

Inwestycyjnej wchodzą takie elementy jak: 

 System inwestycyjny  

 Plan działania 

Trzymaj się zasad systemu, nie kombinuj, bądź 

cierpliwy i czekaj na silny sygnał zajęcia pozycji, nie 

stosuj zbyt dużego ryzyka, nic więcej nie trzeba aby 

stale zarabiad na Opcjach. 
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1. SYSTEM INWESTYCYJNY – 
OPCJE ONE TOUCH 

 

Prezentowany system inwestycyjny został skonstruowany wyłącznie do 

inwestycji na Opcjach One Touch i nie może byd stosowany przy żadnych innych 

Opcjach Binarnych. Wszelkie próby zaadaptowania systemu do innych form 

inwestycji z dużym prawdopodobieostwem zakooczą się porażką. Jednakże 

system ten z dużym powodzeniem może posłużyd jako fundament do 

zbudowania własnego, bardziej dopasowanego i uwzględniającego 

predyspozycje psychiczne inwestora, pełnego systemu inwestycyjnego. 

 

System ten jest kompletny co nie znaczy że nie możesz dodad do niego Twoich 

ulubionych i skutecznych technik które jeszcze bardziej podniosą jego 

skutecznośd. Naturalnym procesem jestto, iż każdy kto przeczyta ten poradnik 

będzie próbował zaadaptowad go pod siebie i nie ma w tym nic złego. 

 

Jeżeli twój warsztat inwestycyjny jest bogatszy o techniki, które wykorzystujesz 

w innych rodzajach inwestycji i przede wszystkim metody te są skuteczne, to z 

powodzeniem możesz zmodyfikowad istniejący system na swoje potrzeby i  

predyspozycje.  

 

Na ten moment Twoim jednym zadaniem jest zaznajomid się z treścią 

poradnika, aby w niedługiej przyszłości móc skutecznie wykorzystywad wiedzę 

w nim zawartą. Dzięki temu poradnikowi powinieneś byd w stanie osiągad 

regularny zwrot z inwestycji w Opcje One Touch. 

 

Opisana tutaj strategia może stanowid bazę do dalszego rozwoju ścieżki 

inwestora co skutkuje tym, że nawet jeśli znajdziesz inne dochodowe formy 

inwestowanie w Opcje Binarne, nie musisz rezygnowad z tego systemu. Dzieje 

się tak dlatego iż inwestując tym konkretnym sposobem nie poświęcasz na 

inwestycje więcej niż pół godziny tygodniowo.  

 



 

Z tego właśnie powodu strategia Opcje One Touch jest jedną najlepszych dróg 

do regularnych zysków na rynku Opcji dla początkujących. Inwestujesz, uczysz 

się, zarabiasz a jednocześnie masz do dyspozycji mnóstwo wolnego czasu na 

dopracowywanie lub szukanie innych źródeł dochodu, które po podsumowaniu 

dadzą Tobie potężny zysk, który z każdym miesiącem będzie rosnąd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. WYKRES PRAWDĘ CI POWIE 
 

W artykule pt. „Skuteczne inwestowanie w Opcje Binarne Cześd 5” pisałem jak 

fundamentalne znaczenie dla każdego inwestora ma korzystanie z zewnętrznej 

platformy. Szczerze zalecam ponowne przeczytania tego wpisu. 

Brokerzy Opcji Binarnych co prawda oferują dobrej jakości Data Feed jednakże 

forma w jakiej jest on ukazywany nie jest zbyt atrakcyjna. Chodzi o to, że 

pokazują oni zbyt wąski wycinek ceny aby można było na jego podstawie 

wysnud prawidłowe wnioski bądź tez zastosowad jakąkolwiek formę analizy 

technicznej.   

Używanie jednej z popularnych platform inwestycyjnych to nie jest zalecenie, 

to oczywista koniecznośd, tylko dzięki takiemu będziesz w stanie ocenid  „Gdzie 

jesteś i dokąd zmierzasz”. 

Ponieważ system ten jest zaprojektowany wyłącznie na Opcji One Touch, 

jeszcze przed wyborem zewnętrznej platformy warto się zastanowid na jakich 

instrumentach finansowych przyjdzie nam pracowad, gdyż to właśnie ten 

warunek jest główną wytyczną przy poszukiwaniu właściwej platformy. 

 

Broker Opcji Binarnych Exbino na przykładzie, którego skonstruowałem 

strategię, dla Opcji One Touch oferuje następujące instrumenty: 

 Waluty 

 Indeksy 

 Spółki 

 

Następuje pytanie który broker zapewni dostęp do powyższych instrumentów ? 

 

 



Najlepszym rozwiązaniem jest obejrzeniem tabeli brokerów oraz ich usług na 

stronie portalu Comparic,a następnie wyselekcjonowanie tych, które spełniają 

wymagania systemu. 

http://comparic.pl/brokerzy-2/porownaj-brokerow-forex/ 

 

Dla ułatwienia wybrałem 2 brokerów, którzy zapewniają dostęp do 

pożądanychinstrumentów finansowych, nie znaczy to jednak że nie można 

zdecydowad się na konkurencyjną ofertę któregoś z pozostałych brokerów. 

 

Do wyboru jest broker GKFX jednakże na koncie demo nie oferuje wszystkich 

swoich instrumentów co będzie sporym utrudnieniem w realizacji strategii. 

Jednakże istnieje możliwośd założenia konta realnego i zasilenie gominimalnym 

wymaganym depozytem, co wcale nie obliguje inwestora do inwestycji za 

pomocą tej platformy. 

Informacje o brokerze znajdziesz w linku poniżej. 

http://comparic.pl/brokerzy-2/gkfx/ 

 

Innym wyborem może byd oferta Varengold, którego platforma demo oferuje 

wszystkie instrumenty finansowe niezbędne do optymalnego inwestowania w 

Opcje One Touch. 

Informacje o brokerze znajdziesz w linku poniżej. 

http://comparic.pl/brokerzy-2/varengold/ 

 

Wybór należy do ciebie i jest zależny od twoich interesów, jeżeli już wcześniej 

planowałeś założenie konta inwestycyjnego to możesz to połączyd  razem z 

inwestycjami na Opcjach względem brokera GKFX. Jeżeli nie masz zamiaru 

ponosid większych kosztów niż to konieczne, wybierz Varengold. 

 

http://comparic.pl/brokerzy-2/porownaj-brokerow-forex/
http://comparic.pl/brokerzy-2/gkfx/
http://comparic.pl/brokerzy-2/varengold/


3. ONE TOUCH SYSTEM 
 

Kilka faktów jak działają Opcje One Touch na przykładzie brokera Exbino. Opcje 

w swojej budowie są identyczne, ale każdy z brokerów nadaje im swoją własną 

charakterystykę poprzez co, u każdego brokera te same Opcje mogą działad 

odrobinę odmiennie, dlatego właśnie działanie Opcji One Touch pokazuje na 

przykładzie konkretnego brokera. 

 

 

1. Każdego tygodnia w poniedziałek startują nowe Opcje One Touch 

2. Opcje wygasają w piątek o godz. 17:00 

3. W opcje najpóźniej można wejśd dzieo przed tj. w czwartek do godziny 14:00 

4. Opcje oferują zwrot z inwestycji w wysokości do 670% zainwestowanej sumy 

5. Na opcjach OT można zainwestowad od 1 do 10 jednostek co przekłada się 

na sumę od 50 do 500 EUR 

Jakie zagrożenia wynikają z inwestycji w Opcje One Touch ? 
 
1. Częstotliwośd zawierania transakcji - zaledwie kilka na tydzieo bo tyle 
dokładnie Opcji zostaje oddanych do naszej dyspozycji przez brokera. Nie każdy 
znajduje upodobanie w takiej spokojnej i statecznej formie inwestowania co 
rodzid może problemy z trzymaniem się zasad. 
 
2. Cena nie zawsze dotknie wskazanego przez brokera poziomu – więc pozycja 
będzie stratna i nikt nic na to nie poradzi, trzymanie się zasad systemu, który 
maksymalizuje prawdopodobieostwo sukcesu oraz MM, który nie pozwoli 
zbankrutowad jest receptą na sukces, ale stratne pozycję zdarzają się zawsze 
nawet u najlepszych, więc nie jest to nic złego i nie trzeba się z tego powodu 
zamartwiad po prostu trzeba zaakceptowad straty jako koszt uzyskania 
przychodu. 
 
 



 
3. Horyzont inwestycyjny - inwestycje z pomocą tego systemu trwają tydzieo, 
od samego poniedziałku na piątku koocząc. Wielu początkujących ma skłonnośd 
do zwierania transakcji z szybkością pistoletu maszynowego co zawsze kooczy 
się wyzerowaniem depozytu, jeżeli do tej pory nie zarabiasz na Opcjach to 
spróbuj tego podejścia i zarabiaj powoli, ale stabilnie. 
 
4. Zbyt duże ryzyko – jeżeli będziesz inwestował zbyt duży procent swojego 
depozytu to wyzerujesz go w przeciągu kilku tygodni. Na stosowanie dużego 
ryzyka mogą sobie pozwolid osoby z dużym doświadczeniem o wysokiej 
skuteczności inwestycji i silnej psychice. 
 
 
 
System Inwestycyjny czyli w czym rzecz ? 
Idea systemu jest stosunkowo prosta i sądzę że nikt nie powinien mied 
problemów z jego zrozumieniem jednakże gdyby nastąpiły jakieś komplikacje to 
można zadawad pytania w specjalnie do tego utworzonym wątku na forum. 
 
http://forum.comparic.pl/ 
 
Dla osób które chcą poszerzyd swoją wiedzę na temat Opcji One Touch, jakiś 
czas temu stworzyłem opis i dokładną charakterystykę tego rodzaju opcji, 
znajdziesz go poniżej. 
 

http://comparic.pl/listings/opcje-binarne-jak-inwestowac-czesc-2/ 
 

 
Aby zarabiad na Opcjach One Touch potrzebujemy 2 informacji: 
1. W która stronę zmierza cena (trend) 
2. Czy ruch ceny jest dostatecznie silny aby dotrzed do wyznaczonego poziomu 
przed wygaśnięciem opcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://forum.comparic.pl/
http://comparic.pl/listings/opcje-binarne-jak-inwestowac-czesc-2/


 
Jak więc wykorzystad tą wiedzę ? 
 
Po pierwsze wyszukujesz taką opcję, w której cena zmierza w kierunku 
poziomu rentowności 
Po drugie wyszukujesz taką opcję w której cena znajduję się już blisko poziomu 
rentowności 
 
Musisz mied świadomośd, że inwestując na jeden dzieo przed wygaśnięciem 
opcji, z jeden strony nabywasz przewagę bo widzisz w jaki sposób zachowywała 
się cena przez większośd tygodnia z drugiej strony wiesz że opcja wygaśnie w 
niedługim czasie. 
 
Ten bardzo prosty trick pozwala odfiltrowad większośd walorów, które albo 
znajdowały się w konsolidacji, albo w niedługim czasie po uruchomieniu opcji 
podążyływ przeciwną stronę. Jeżeli określone aktywo przez większośd tygodnia 
poruszało się w stabilnym trendzie w kierunku linii rentowności, jeżeli na dzieo 
lub dłużej przed wygaśnięciem znajduje się blisko linii rentowności, to 
prawdopodobieostwo sukcesu jest maksymalne i takich okazji inwestycyjnych 
szukasz posługując się tym systemem. 
 
 
Poniżej przykład czego dokładnie szukad… 

 

Na zdjęciu widad spełnione dwa warunki: 

- cena zmierza w kierunku linii rentowności wyznaczonej przez brokera 

- cena porusza się stabilnie i dynamicznie 

 

 

 



 

Co w takim razie może pójśd nie tak ? 

Jedyne co w tego rodzaju Opcjach może się nie udad to fakt że cena pomimo 

właściwego kierunku i dużej siły nie zdąży dotrzed do wskazanego poziomu 

przed wygaśnięciem Opcji jak również cena zawróci przed osiągnięciem 

poziomu zysku. W jaki sposób się przed tym obronid ? 

 

Nie ma takiej możliwości, trzeba zaakceptowad ryzyko i starad się 

wyselekcjonowad najlepsze okazje inwestycyjne w celu osiągnięcia najwyższej 

skuteczności która w połączeniu z bardzo dobrymi stopami zwrotu powinna 

zapewnid bardzo dobry zysk każdego miesiąca. Jak w takim razie ograniczyd 

ryzyko i zwiększyd prawdopodobieostwo sukcesu ? Wystarczy trzymad się zasad 

i wyszukiwad okazję jak ze zdjęcia powyżej. 

 

Poniżej przykład czego dokładnie NIE szukać… 

 
 

W tym wypadku cena przez większośd czasu poruszała się w odwrotnym 

kierunku do linii rentowności. Na dzieo przed zakooczeniem Opcji zawraca 

jednakże odległośd jest zbyt duża aby móc ryzykowad. Najważniejsze w tym 

wypadku jest złamanie 2 zasad: 

 

- Cena nie zmierza stabilnie w kierunku linii rentowności 

- Cena nie jest stabilna i dynamiczna 

 

Kierując się powyższymi zasadami można w dużym stopniu ograniczyd ryzyko 

strat oraz z dużym powodzeniem stosowad je jako potwierdzenie wejścia w 

pozycję. 



4. ONE TOUCH SYSTEM – 
ZWIĘKSZAMY 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO 
 

Do zwiększenia prawdopodobieostwa sukcesu potrzeba jedynie 2 elementów 

wzbogacających podstawową wersje strategii. 

1. Umiejętności poprawnego zaznaczania wspard i oporów – zastosowanie 

tej metody pozwoli na uniknięcienieprzyjemnych sytuacji, w których cena 

z niewiadomych przyczyn zawraca przed dotknięciem poziomu 

rentowności co skutkuje stratą.Zastosowanie tej techniki pozwala 

przewidzied te miejsca w których istnieje prawdopodobieostwo że cena 

odbije i zawróci dzięki czemu potencjalny inwestor może zaoszczędzid 

sobie kilku niepotrzebnych strat, jednocześnie podnosząc skutecznośd 

systemu. 

 

W internecie istnieje wiele darmowych poradników lub też szkoleo, które 

w krótkim czasie nauczą Ciebie w jaki sposób poprawnie wyznaczad 

poziomy wspard i oporów.  

 

Ze względu na horyzont inwestycji, interesujące nas poziomy powinno się 

wyznaczad na interwale dziennym oraz H4. Schodzenie niżej jest 

pozbawione sensu dlatego inwestor powinien skupid się jedynie na tych 

dwóch interwałach. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



2. Wskaźnik który mierzy średnią zmiennośd ceny – jest niezbędnym 

elementem, aby jeszcze przed zajęciem pozycji wiedzied czy cena jest 

dostatecznie dynamiczna aby zdążyła dotknąd poziomu rentowności 

przed wygaśnięciem Opcji. 

U brokerów wskazanych przeze mnie w rozdziale „Wykres prawdę ci 

powie” wskaźnik jest wbudowany w platformę i nazywa się ATR - 

Average True Range i jest całkowicie darmowy. 

 

 

 

ATR ma kilka zastosowao.Jednak na potrzeby strategii zajmiemy się tylko 

jedną, mianowicie funkcją prognozowania zasięgu ceny w oparciu o 

historyczny zakres zamienności określonej pary walutowej. Innymi słowy 

po wprowadzeniu odpowiedniej zmiennej, będziemy w stanie ze sporym 

prawdopodobieostwem mierzyd, czy ruch ceny jest dostatecznie 

dynamiczny aby Opcja One Touch zakooczyła się zyskiem. 

 



W pierwszej kolejności, niezbędne jest naniesienie na platformę 

interesującego nas wykresu, następnie dodanie wskaźnika i ustawienie 

wartości na 3 okresy, całośd powinna zostad zastosowana na interwale 

jednodniowym. Całośd powinna się prezentowad mniej więcej jak na 

obrazku poniżej. 

 

 

Wartośd wskaźnika wynosi 1,1043 aby obliczyd średnią zmiennośd ceny z 

określonego wcześniej okresu (3) należy pomnożyd liczbę przez 100 co 

daje wynik –110 pipsów w ujęciu kwotowania 4 cyfrowego. Wynik ten 

jest średnią zmiennością ceny z okresu 3 dni co pozwala prognozowad 

,czy cena zdąży dotrzed do wskazanego przez brokera Opcji progu 

rentowności. 

 

 



5. ONE TOUCH SYSTEM – MONEY 
MANAGEMENT 

 

Opcje Binarne to bardzo prosty w budowie i funkcjonowaniu produkt 

inwestycyjny. Twoje zadanie ogranicza się do typowania jedynie kierunku ceny, 

wobec czego odchodzą największe problemy inwestorów tzn. gdzie ustawid 

zlecenie SL oraz kiedy wyjśd pozycji.  

Z racji powyższych faktów możemy zastosowad prosty, skuteczny i bardzo 

konserwatywny system zarządzania kapitałem. Proponuje rozdzielid MM na 

dwie pod grupy, jedna dla osób które nigdy wcześniej nie miały styczności z 

rynkami finansowymi oraz druga dla osób, które posiadają już jakieś 

doświadczenie. 

Początkujący – powinni w okresie 3 miesięcy stosowad maksymalnie 1% ryzyka 

na poszczególną inwestycję, aby nie doprowadzid do utraty depozytu w 

początkowej fazie nauki inwestowania oraz przede wszystkim po to aby 

wyrobid w sobie nawyk dyscypliny. Po 3 miesiącach początkujący, jeżeli tylko 

czują się na silach powinni zwiększyd ryzyko do poziomu średnio 

zaawansowanego. 

Średnio zaawansowani – to osoby które mogą pochwalid się już jakimś 

doświadczeniem na rynku z racji czego mogą stosowad podwyższone ryzyko w 

wysokości 3% kapitału na pojedynczą inwestycję. Procent ten w połączeniu z 

wysokimi stopami zwrotu z Opcji One Touch sięgającymi 670% powinny 

skutkowad sporym przyrostem kapitału. 

 

 

 
 
 



6. ONE TOUCH SYSTEM – PLAN 
DZIAŁANIA 

 

Po solidnej dawce wiedzy przejdźmy wreszcie do konkretów i 

odpowiedzmy na najważniejsze pytanie tego poradnika – Co konkretnie 

robid aby zarabiad na Opcjach One Touch.  

 

1. W każdy czwartek wchodzisz na platformę brokera Opcji i szukasz 

okazji inwestycyjnych.  

2. Po dokonaniu wyboru sprawdzasz określony walor  na platformie 

brokera (GKFX lub Varengold) 

3. Wyznaczasz wsparcia i opory oraz sprawdzasz wartośd wskaźnika ATR 

4. Jeżeli na drodze ceny do poziomu rentowności nie znajduje się żadne 

ważne wsparcie lub opór oraz wartośd wskaźnika ATR pozwala 

prognozowad, iż cena zdąży dotrzed do poziomu zysku zanim opcja 

wygaśnie, wtedy wchodzisz w pozycję. 

5. Inwestuj maksymalnie 3% swojego kapitału 

 

 

Dzięki zastosowaniu poniższych metod: 

 Inwestowanie z trendem rynkowym 

 Wejście w pozycję na 2 dni przed wygaśnięciem Opcji 

 Sprawdzanie poziomów wspard i oporów jak również wartości wskaźnika 

ATR 

 

 



Maksymalizujemy prawdopodobieostwo sukcesu i minimalizujemy 

niepotrzebne straty. Stres związany z inwestowaniem jest zredukowany do 

minimum z racji posiadania kompletnego systemu inwestycyjnego oraz 

konkretnego planu działania który nie zostawia zbyt wiele miejsca na trading 

akrobatyczny. 

 Naturalnie, aby osiągad maksymalną stopę zwrotu, początkujący inwestor 

oprócz kapitału musi włożyd również pewną dozę czasu, aby dobrze poznad 

system, zrozumied go i nabyd odrobinę praktyki. Nie powinno to stanowid 

żadnego problemu dla osoby, która swoją przyszłośd wiąże z szeroko pojętymi 

inwestycjami. 

Wyrażam głęboką nadzieje, iż dzięki temu systemowi każdy będzie w stanie 

osiągad stale, duże stopy zwrotu, a sam poradnik stanie się punktem 

odniesienia dla innych form inwestycji. 

Pytania na temat strategii można zadawad na forum portalu Comparic. 

Zachęcam do zamieszczania swoich wyników jak również dyskusji na temat 

dalszych modyfikacji strategii. 

W każdy czwartek w godzinach przedpołudniowych publikowana jest analiza 

potencjalnych wejśd dla tej strategii, co stanowi dodatkowe ułatwienie dla osób 

które dopiero zaczynają pracę z tym systemem i potrzebują odrobiny pomocy. 

W imieniu swoim oraz całej redakcji portalu Comparic życzę coraz większych i 

stabilniejszych zysków z Opcji Binarnych. 

 

 

 

 

 

 



KILKA SŁÓW KOŃCOWYCH 
 

Zdjęcia z 1 oraz 5 strony poradnika zostały pobrane z serwisu http://www.sxc.hu/ 

Bezpośrednie odnośniki znajdziesz poniżej: 

http://www.sxc.hu/photo/1377964 

http://www.sxc.hu/photo/1224080 

Niniejsza informacja jako całośd, ani żaden z jej elementów nie jest ani nie może byd uznany za 

rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców w rozumieniu 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra 

finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, 

ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku. Nie jest również doradztwem 

prawnym ani finansowym. Serwis Comparic.pl nie gwarantuje dokładności, kompletności ani 

trafności tych informacji. Korzystający z informacji podejmuje decyzję samodzielnie. Inwestowanie 

wiąże się z ryzykiem i przed podjęciem decyzji należy wziąd pod uwagę wszystkie dostępne 

informacjez rożnych źródeł. Korzystający oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a 

zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności, zawarte na stronie Comparic.pl. 
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