
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Spis treści 
 

Wstęp ...................................................................................................................................................... 3 

Forex, giełda, opcje binarne. ................................................................................................................... 4 

Dlaczego Opcje Binarne? ......................................................................................................................... 5 

Zakładanie konta u brokera Opcji Binarnych: ......................................................................................... 6 

Zakładanie darmowego konta demo platformy MT4 ........................................................................... 10 

Strategia cz. 1: Wyznaczanie wsparć i oporów. .................................................................................... 19 

Strategia cz. 2: Dodawanie alarmów ..................................................................................................... 24 

Strategia cz. 3: Sygnały otwarcia pozycji ............................................................................................... 26 

Strategia cz. 4: Łączymy wszystko w całość! ......................................................................................... 30 

Strategia cz. 5: Otwieranie pozycji ........................................................................................................ 34 

Zarządzanie kapitałem ........................................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Wstęp 
 

 Wiele osób interesuje się zarabianiem online. Próbuje różnych sposób, które niestety 

najczęściej kończą się porażką, ponieważ są albo naciąganiem jak różnego rodzaju piramidy 

finansowe, albo są hazardem jak zakłady bukmacherskie i niosą ze sobą duże prawdopodobieństwo 

bankructwa. 

 Po stratach w jednej dziedzinie zwykle szuka się kolejnych i prędzej czy później trafia na rynki 

finansowe. Na nich da się zarabiać online, a co więcej niosą ze sobą prestiż i możliwość 

nieograniczonych zysków. Wielu z najbogatszych ludzi świata dorobiło się nie na zyskach z biznesu, 

ale na wzroście wartości akcji. W tym e-booku przedstawiono furtkę do największego rynku 

kapitałowego świata - rynku walutowego. 

 Przeprowadza krok po kroku przez założenie konta, zainstalowanie platformy aż wreszcie 

analizę oraz sam handel zwany tradingiem. Zaprezentowano również wiele przykładów na żywo. Co 

ważne, strategią tą można grać w dowolnym momencie dnia od około 8 do 20 naszego czasu. Będzie 

ona zatem dobra zarówno dla osób, które mają czas rano, w trakcie dnia, jak i np. po pracy późnym 

popołudniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Forex, giełda, opcje binarne. 
 

 Każdy kiedyś słyszał o giełdzie. Szczególnie dużo mówi się kiedy jest bardzo dobrze i akcje 

rosną, a jeszcze więcej kiedy jest źle i spadają. Specyfiką polskiej giełdy jest niska płynność (czyli 

niewielki obrót) oraz bardzo ograniczone możliwości gry na krótko (czyli zarabiania na spadkach).  

 Problem ten rozwiązuje rynek Forex. Istnieje na nim dźwignia finansowa, która zwiększa 

możliwości kupujących/sprzedających. Można otworzyć pozycję 10 a nawet 100 razy większą niż 

kapitał na rachunku. Jednak rynek ten najeżony jest wieloma pułapkami, które skutecznie mogą 

zniechęcić początkującego, a często nawet zaawansowanego gracza. Opcje Binarne, które 

przedstawiono w tym e-booku będą rozwiązaniem wielu problemów i pozwolą w miarę prosto i 

bezboleśnie rozpocząć swoją przygodę z największym rynkiem na świece: rynkiem walutowym. 

 Kompletny przewodnik po rynku Forex znajduje się na stronie Comparic: 

 Czym jest Forex? 

 Co to są pary walutowe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://comparic.pl/listings/czym-jest-forex-poradnik/
•%09http:/comparic.pl/listings/waluty-i-pary-walutowe-czym-sa-i-jak-dzialaja/
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Dlaczego Opcje Binarne? 
 

 Inwestowanie na Opcjach Binarnych jest bardzo proste – co przedstawia poniższy poradnik 

dla początkujących. Jednak e-book ten niesie ze sobą również wiedzę potrzebną przy analizach 

wykresów i uczy obsługi najbardziej popularnej platformy handlowej na Forex. Dlatego czas 

poświęcony na naukę nie będzie czasem straconym. Przyda się on również przy innych instrumentach 

finansowych - nawet na giełdzie. 

 Przed rozpoczęciem nauki analizy i zaprezentowanie prostej oraz przede wszystkim 

skutecznej strategii gry na Opcjach Binarnych, warto przejść od tematu założenia konta. Do inwestycji 

i nauki wystarczy zaledwie 350zł - nawet jeśli nie uda się od początku zarabiać to, istnieją sposoby 

zapewniające, że kwota ta wystarczy na tyle, aby dokładnie poznać rynek.  
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Zakładanie konta u brokera Opcji Binarnych: 
 

 Broker proponowany w poniższym e-booku to Option Trade. Jest to regulowany podmiot - co 

bardzo ważne. Niestety jest wielu nieuczciwych brokerów i bardzo ostrożnie trzeba wybierać 

instytucję, której powierza się swoje pieniądze - choćby miała być to niewielka kwota. 

 Żeby założyć konto (wystarczy 350zł, nie trzeba mieć żadnej karty kredytowej etc.) wystarczy 

wejść w link: 

https://www.optiontrade.com/pl/?refid=800138 

Pojawi się strona: 

 

Część do wypełnienia: 

 Imię 

 Nazwisko 

 Adres e-mail 

 telefon 

https://www.optiontrade.com/pl/?refid=800138
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Zatwierdzenie: (uwaga jeśli język zmieni się na angielski w lewym górnym rogu wystarczy zmienić na 

polski) 

 

 

Należy wypełnić wszystkie pola ponieważ tego wymaga regulator brokera. 
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Jeśli byłby jakieś problemy proszę pisać na forum w wątku brokera: 

http://forum.comparic.pl/viewtopic.php?f=83&t=3325 

 Po przejściu wszystkich kroków pozostaje tylko zasilić konto i rozpocząć trading. Uwaga - 

najpierw warto przetestować wszystko na darmowym koncie demo!  

 To nic nie kosztuje a pozwoli uniknąć błędów. Warto też przeczytać na stronie Comparic, czy 

nie ma akurat jakiś promocji, z których można skorzystać - np. bonusu od pierwszego zasilenia konta. 

 

 W przypadku systemu, który przedstawiono w niniejszej publikacji, trading będzie odbywał 

się jedynie na parach walutowych. 

 Warto wybrać te, które akurat mają najlepsze stopy zwrotu. Tak jak EUR/USD 83%, 

pozostałe pary główne z około 80% zwrotu - AUD/USD, EUR/JPY,GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD, 

USD/CHF, USD/JPY,. 

 Na początek w zupełności wystarczy tyle par. Później można dodawać kolejne.  

 

 

http://forum.comparic.pl/viewtopic.php?f=83&t=3325
http://comparic.pl/
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 Najlepiej wybrać te najkorzystniejsze pod względem zwrotu. Procent oznacza ile w przypadku 

wygranej utrzymuje się z zainwestowanej kwoty. 

 Przykład: Inwestor na koncie ma 2000zł. Obstawia opcję wygasającą za 15 minut na 

EUR/USD ze zwrotem 83%. Inwestuje 100zł. Jest to opcja CALL (wszystko w dalszej części e-booka 

będzie wytłumaczone). Kurs po 15 minutach jest wyżej niż w momencie inwestycji w związku z tym na 

konto Inwestora zostaje dodane 83zł. W sumie na koncie jest 2083zł. 
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Zakładanie darmowego konta demo platformy MT4 
 

 Poniżej przedstawiono bardzo szybki sposób na instalację platformy MetaTrader 4 w wersji 

brokera HotForex, który jest spółką matką Option Trade. MT4 to najpopularniejsza platforma 

handlowa wśród inwestorów Forex oraz Opcji Binarnych 

 Najpierw należy założyć pokój inwestora na HotForex. Można tego dokonać wchodząc w 

link 

 

 

Otwarcie okno wskazanego strzałką 

 

Potwierdzenie założenia konta demonstracyjnego: 

http://www.hotforex.com/pl/?refid=31258
http://www.hotforex.com/pl/?refid=31258
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Warto zapisać dane (tu celowo zmazane) – jedyne co pozostaje to instalacja platformy. 

Niezbędny link:https://static.hotforex.com/assets/common/downloads/hfmarkets4setup.exe 

Po pobraniu pliku instalacyjnego wystarczy go uruchomić: 

 

Klikamy dalej  

 

https://static.hotforex.com/assets/common/downloads/hfmarkets4setup.exe
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Jeszcze raz naciskamy Dalej (można odznaczyć MQL5) i następuje instalacja, po której uruchamia 

się program. 

W nim pojawia się okno: 
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Teraz wystarczy wpisać uzyskane na stronie HotForex dane i gratulacje! Udało się właśnie uzyskać 

dostęp do indywidualnego konta MT4 przystosowanego do robienia analiz. 

 

 

 

 

Tutaj są zamknięte już wszystkie 4 wykresy, które były początkowo otwarte. Tak jest przejrzyściej 

ponieważ konieczne jest otwarcie nowych wykresów według odpowiedniej kolejności. 
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Pierwszy wykres to EUR/USD: 

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na widocznym na lewym panelu rynku symbolu EUR/USD, 

pojawia się "okno wykresu" (można kliknąć również  Plik -> Nowy Wykres -> Symbol ) klikamy na to i 

mamy: 

 

Teraz czas na zmianę wyglądu. Klikamy prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybieramy 

właściwości.  

 

 



15 
 

Teraz pozostaje skonfigurować je według schematu: 

 

Zatwierdzamy i mamy wykres: 

 

 

 

 

 



16 
 

Klikamy na górze na wykres z czerwoną strzałką oraz zmieniamy wykres na świecowy: 

 

Pozostaje przybliżyć wykres lupą (około 2 razy): 

 

Teraz nasz ustawienia zapiszemy. Klikamy na wykres prawym przyciskiem myszy, wybieramy szablony 

i zapisz szablon. 
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Wybieramy default.tpl  Teraz każdy nowo otwarty wykres będzie wyglądał tak jak wykres EUR/USD 

Otwieramy po kolei nasze wykresy: 

 AUD/USD  

 EUR/JPY  

 EUR/USD 

 GBP/USD  

 GBP/JPY  

 NZD/USD 

 USD/CAD  

 USD/CHF 

 USD/JPY 
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Zamykamy okno rynek, żeby mieć większy wykres: 

 

 

Nie pozostało nic innego jak przejść do samej strategii, która znajduje się na następnej stronie 
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Strategia cz. 1: Wyznaczanie wsparć i oporów. 
 

 Wsparcia i opory będą główną częścią strategii. Są to absolutnie kluczowe miejsca na 

wykresie gdzie cena z dużym prawdopodobieństwem może się zatrzymać lub odbić. Nauka ich 

rysowania będzie kluczowa. 

 Do tego żeby je poznać warto zapoznać się z artykułami światowego guru Price Action - Niala 

Fullera.  Znaleźć można je tutaj: 

 http://comparic.pl/listings/jak-rysowac-poziomy-wsparcia-i-oporu-cz-13/ 

 http://comparic.pl/listings/jak-rysowac-poziomy-wsparcia-i-oporu-cz-23/ 

 http://comparic.pl/listings/jak-rysowac-poziomy-wsparcia-i-oporu-cz-33/ 

Po wstępnym zapoznaniu warto do nich kilkukrotnie wrócić. Wiedza zawarta w powyższych 

artykułach jest kluczowa dla poniższej strategii. 

 

Ćwiczenie: 

 Przejdź do platformy MT4 i spróbuj narysować poziomy wsparć i oporów na wykresie 

EUR/USD klikając w linię horyzontalną: 

 

 

http://comparic.pl/listings/jak-rysowac-poziomy-wsparcia-i-oporu-cz-13/
http://comparic.pl/listings/jak-rysowac-poziomy-wsparcia-i-oporu-cz-23/
http://comparic.pl/listings/jak-rysowac-poziomy-wsparcia-i-oporu-cz-33/
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Wstaw linie zgodnie z radami Niala Fullera na wykresie dziennym wybierając D1. Następnie 

kliknij 2 razy na linię lewym klawiszem, a następnie raz prawym i wybierz Horizontal Trend Linie. 

Pojawi się okienko, w którym można zmienić grubość i kolor linii. Dla wykresu dziennego będzie to 

czerwony: 
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Przenieś się teraz na wykres godzinowy: H1. Tu również zaznacz najbliższe szczyty i dołki za 

pomocą linii, ale zmień jej kolor na niebieski: 

 

Linie wsparć i oporów z wykresu dziennego będą obowiązywać dłużej i będą silniejsze niż te z 

wykresu H1. Te będziemy często kasować (2 razy lewym klawiszem myszy i usuń) i stawiać nowe. 

Może nie zdajesz sobie sprawy, ale pierwsza analiza jest już za Tobą! Tak proste będzie 

właśnie analizowanie wykresów. 

 Teraz zrób tak samo dla pozostałych par. Do prawidłowego rysowania potrzeba będzie 

praktyki, a to czy już osiągnąłeś wysoki poziom pokaże sam rynek reagując na Twoje linie. Uwaga: nie 

zawsze będzie reagował, ponieważ czasami następują przebicia linii bez żadnej reakcji. 

 Zróbmy analogicznie dla EUR/JPY - które ma zwrot również 85%. Na początek 2 pary 

wystarczą do gry. Pozostałe okna można pozamykać, żeby nie przeszkadzały. Po kilku 

dniach/tygodniach gry można dodać te z 81% zwrotu, z czasem dodając również kolejne. 
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Dla D1, czyli wykresu dziennego: 

 

Przenosimy się na godzinowy: 
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Linia z dziennego nieco wchodzi w cenę, dlatego poprawmy ją na godzinowym: 

 

Teraz pozostałe linie już na niebiesko: 

 

Kolejna para jest gotowa do gry. Teraz będziemy reagować na zachowanie ceny na tych poziomach. 

Dla ułatwienia naszej gry dodamy alarmy na każdym z poziomów: 
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Strategia cz. 2: Dodawanie alarmów 
 

 Funkcja ta ułatwia bardzo życie i pozwala oszczędzić czas, ponieważ nie trzeba obserwować 

non-stop wykresów. 

 W MT4 przechodzi się do zakładki Alarmy: 

 

Klikamy w pustym polu między dolną belką, a belką z nazwami par prawym przyciskiem myszy. 

 

I wybieramy utwórz. 
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 Musimy stworzyć alarmy dla wszystkich poziomów. Uwaga zawsze warto wziąć alarm 

wcześniej o kilka pipsów (tak nazywa się czwarta po przecinku cyfra w przypadku EUR/USD i 2 w 

przypadku EUR/JPY) od ceny. Czyli przy oporze poniżej ceny, przy wsparciu powyżej ceny. Przy 

dziennych nawet 10 pipsów, przy godzinowych wystarczy 5-8. 

 

 Dla EUR/JPY opór z dziennego wynosi 142.363. Ustaw w takim razie BID> 142.26 (minus 

10pips), przekroczenie czasu - 60 sec, tak żeby alarm nie odzywał się za często.  

 

 

Teraz pozostaje zatwierdzić i zrobić analogicznie dla pozostałych poziomów, dla wsparć (tych poniżej 

ceny) należy ustawić Bid< od poziomu powiększonego o te 10 pipsów. 

 Czyli wsparcie na 140.00. Ustawiamy Bid< 1 140.10 (czyli 10 pipsów większe). Jednym 

słowem jak cena zbliży się na 10 pipsów do wsparcia wtedy odezwie się alarm. 

 Uwaga: po przekroczeniu poziomu jeśli warto alarm skasować, ponieważ będzie cały czas 

się odzywał. 

 

 Analogicznie postępujemy dla pozostałych par, które akurat analizujemy. 

 

 



26 
 

Strategia cz. 3: Sygnały otwarcia pozycji 
 

 Po kompletnej analizie wybranych przez nas par, czas na sygnały po jakich będziemy 

otwierać pozycje.  Przedstawione informacje pochodzą ze strony Niala Fullera, który w bardzo 

dobry prosty sposób opisuje sygnały. 

 

 Pozycje otwiera się na podstawie 3 sygnałów: 

Pin Bar („nos Pinokia„), Inside Bar (świeca wewnętrzna, obejmowana) oraz Fakey (fałszywe wybicie). 

To proste, ale jednocześnie bardzo silne setupy.  

Pin Bar 

 

 

 Pin Bar to główny setup, którego często używam w handlu na rynku Forex. Posiada wysoką 

skuteczność, zwłaszcza jeśli wskazuje sygnał zgodnie z trendem w punkcie konwergencji. Świece typu 

Pin Bar pojawiające się na ważnych poziomach wsparcia lub oporu generalnie są bardzo niezawodne. 

Można ich używać również do transakcji przeciw trendowi, ale tylko jeśli budowa tych świec nie 

pozostawia żadnych wątpliwości, knot znacząco odstaje od świec z otoczenia, wskazując na silne 

odrzucenie, oraz gdy pojawią się na wykresie z dziennym interwałem. Przykład takich świec dających 

dobry sygnał przeciw trendowi znajduje się na poniższym obrazku: są to zaznaczone pierwsze dwie 

od lewej. Wszystkie pozostałe zakreślone świece Pin Bar wystąpiły jako potwierdzenie trendu 

wzrostowego i w takim zestawieniu są to moje ulubione formacje. 

 

http://www.learntotradethemarket.com/forex-university/introduction-what-is-forex-trading
http://www.learntotradethemarket.com/forex-trading-strategies/holy-grail-forex-trading-strategy-daily-chart-price-action
http://www.learntotradethemarket.com/forex-trading-strategies/pin-bars-forex-trading-definition/
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Fakey – fałszywe wybicie 

 

 

 Trading na postawie setupu Fakey to kolejna podstawowa strategia Price Action. Formacja ta 

wskazuje na odrzucenie ważnego poziomu ceny. Często pojawiają się sytuacje, gdy cena pierwotnie 

idzie w jednym kierunku, ale wtem jest zawracana przez profesjonalistów, zostawiając amatorów po 

niewłaściwej stronie rynku. Setup Fakey może prowadzić do całkiem sporych ruchów na rynku. 

 

 Jak widać na poniższym obrazku, setup ten głownie składa się ze formacji Inside Bar oraz 

następującego po niej fałszywego wybicia. Setup rozstaje uruchomiony w momencie gdy cena 

http://www.learntotradethemarket.com/trading-videos/forex-price-action-trading-strategies-video
http://www.learntotradethemarket.com/trading-videos/learn-to-trade-the-forex-fakey-setups-in-forex/
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znajdzie się ponad obejmowaną świecą w setupie Inside Bar (albo pod tą świecą w przypadku setupu 

spadkowego). 

 

 W tym przykładzie widzimy, że przed wystąpieniem setupu Fakey cena poruszała się coraz 

wyżej. Fakey pojawił się na fałszywym wybiciu w dół z setupu Inside Bar. Amatorzy zostali wtedy 

uwięzieni w pozycjach krótkich, mając nadzieję, że ruch wzrostowy nie ma szans na kontynuację, zaś 

profesjonaliści zaczęli kupować i zadecydowali, że to jeszcze nie jest koniec trendu. 

 

 

Inside Bar 
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 Setup Inside Bar do świetny sygnał kontynuacji trendu, ale może być również wskazywać jego 

odwrócenie. W pierwszej kolejności należy jednak nauczyć się stosować go jako sygnał do 

kontynuacji i dlatego na tym się tutaj skupimy. Jeśli chcesz poznać więcej informacji o tej formacji i 

wszystkich możliwych sposobach jej używania, to zapraszam na kurs Price Action. 

 Na poniższym obrazku świeca Inside Bar, czyli świeca obejmowana, „wewnętrzna”, w całości 

została przesłonięta przez poprzednią świecę. W tym miejscu nastąpiła na rynku niewielka 

konsolidacja, a następnie wybicie zgodnie z dominującym trendem. Inside Bar najlepiej używać na 

wykresach dziennych i tygodniowych. Dzięki temu można uzyskać bardzo małe ryzyko i spore 

potencjalne zyski. Strategia wejścia na podstawie setupu Inside Bar na rynku znajdującego się w 

trendzie jest jedną z moich ulubionych. 

Przykład dotyczy rynku EURUSD. Setup pojawił się po ruchu w dół, nastąpiło wybicie i 

kontynuacja wędrówki ceny zgodnie z momentum spadkowym. Warto zwrócić uwagę, że Inside Bar 

wystąpił po przejściu ceny w dół przez kluczowy poziom wsparcia. Potem cena spadała znacznie niżej.

 

 To są właśnie 3 sygnały, których będziemy szukać. 

 Ćwiczenie:  

  Zaznacz poziomy wsparć i oporów na kilku wykresach na interwale dziennym. 

Przenieś się na godzinowy i zobacz jakie sygnały z Price Action tworzyły się w pobliżu tych poziomów. 

http://www.learntotradethemarket.com/forex-systems-trading-course
http://www.learntotradethemarket.com/forex-trading-strategies/inside-bar-forex-strateg/
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Strategia cz. 4: Łączymy wszystko w całość! 
 

 Wiesz już na jakich parach gra jest najbardziej opłacalna, masz konto u brokera opcji 

binarnych i darmową platformę MT4. Umiesz wyznaczać wsparcia i opory, poznałeś też 3 sygnały z 

Price Action oraz potrafisz je pokazać na wykresie w pobliżu wsparć i oporów. Jeśli jednak nie, wróć 

proszę do tego rozdziału, który to opisuje i przećwicz. 

 Chyba domyślasz się jak będziemy grać. Oczywiście szukamy sygnałów Price Action w 

pobliżu wyznaczonych wcześniej. Specyfika Opcji Binarnych pozwoli przenieść się nam na dużo 

mniejszy okres czasu i wykorzystywać jeden poziom nawet kilka razy! 

 Po dotarciu ceny do poziomu przenosimy się na wykres 5 minutowy. Tutaj wykres EUR/USD. 

Spróbuj powiedzieć czy coś jest widocznego na tym wykresie w pobliżu oporu? 

 

 

  

 

 

 



31 
 

 Pierwszy jest pin bar. Zaraz po zamknięciu się świecy 5M można było sprzedawać. Uwaga - 

bardzo ważne jest żeby grać wyłącznie po zamknięciu świecy! 

 

Kolejny jest inside bar. Długa zielona świeca dochodzi do oporu, kolejna się w niej zawiera i następuje 

wybicie: 
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 Uwaga. Bardzo ważnym jest żeby grać wyłącznie z kierunkiem - czyli w tym przykładzie można 

dopatrzeć się również sygnału fakey, ale byłby on niezgodny z kierunkiem, w którym chcemy grać - 

czyli w dół, bo szukamy odbicia od oporu i spadku. 

 

 Jeśli cena lekko naruszy poziom i sygnał wystąpi powyżej linii (w przypadku oporu), jest on 

również ważny. Jeśli jednak przebicie będzie znaczące i cena zamknie się poza interesującym nas 

poziomem wsparcie często zamienia się w opór, a opór we wsparcie! W takim przypadku szuka się 

sygnałów zgodnych z panującym trendem. 

  

 Przykład. Wykres EUR/USD: 

 

 Niebieska linia stanowi wsparcie. Cena odbija od niej i jej okolic (sygnał kilka pipsów od linii 

jest również prawidłowy).  
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Następuje przełamanie wsparcia - teraz szukać będziemy sygnałów sprzedaży ponieważ zamienić 

powinno się w opór. 

 

Dostrzec można formację inside bar, po której można otwierać pozycję PUT (sprzedaż). 
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Strategia cz. 5: Otwieranie pozycji 
 

 Teraz nadszedł czas na ostatnią cegiełkę, która dopełni strategię. Aktywował się sygnał 

dotarcia do oporu na EUR/USD. Na wykresie 5 minutowym tworzy się formacja pin bar. Na stronie 

Option Trade po  zalogowaniu się należy przejść do instrumentu EUR/USD: 

 

 

 Następnie wybiera się czerwone pole PUT ponieważ według strategii EUR/USD powinno 

spadać. 

 

 Wybierz najbliższą godzinę wygaśnięcia - w Polsce jest 15:26 - platforma wskazuje 14:26 

(przesunięcie czasu jest stałe i trzeba się do niego przyzwyczaić).  Opcje na Option Trade wygasają co 

10 minut - zawsze gramy najbliższą. Obecnie będzie to ta o 14:40 i możemy ją otwierać na więcej niż 

5 minut przed wygaśnięciem czyli aż do 12:39:59 czasu brokera.  Jako, że zawsze czekamy na 

zamknięcie świecy nasze opcje trwać będą 10, 15 lub 20 minut. Po zamknięciu świecy o 12:30 

zagramy wygaśnięcie o 12:45. Jeśli sygnał będzie po zamknięciu świecy o 12:35 również zagramy 

wygaśnięcie o 12:45. Jednak po zamknięciu świecy o 12:40 nie będzie można grać już wygaśnięcia o 

12:45, tylko o 13:00. 
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 Po wybraniu czasu wygaśnięcia naciskamy przycisk PUT/CALL i wybieramy stawkę: 

 

 

 Po wpisaniu stawki i kliknięciu "Zastosuj" opcja będzie otwarta. Uwaga robie się to jedynie 

kiedy wszystkie warunki są spełnione i nigdy nie gra się wbrew zasadom. Ważne jest też odpowiednie 

zarządzanie kapitałem – temat również poruszono w e-booku. 

 Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Przykłady” 
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Zarządzanie kapitałem 
  

Jest to absolutnie fundamentalny problem dotyczący działalności na rynkach finansowych. 

Można być najlepszym graczem, robić najbardziej trafne analizy, jednak bez odpowiedniego 

zarządzania kapitałem po prostu zbankrutujemy. Tak stało się z jednym z najbardziej znanych 

traderów w historii JesseLivermore. Wszyscy podziwiali jego wyczucie rynku, tradował z niezwykłą 

skutecznością, skończył jednak bez pieniędzy. Spowodowane było to właśnie jedynie przez złe 

zarządzanie kapitałem. 

Zarządzanie kapitałem (Money Management) – zbiór zasad dotyczących kwestii wystawiania kapitału 

lub określonej jego części na ryzyko. Odpowiada na pytania:  

- jak dużo powinienem zainwestować w dany instrument w danych warunkach rynkowych  

- na jak duże ryzyko mnie stać w danej chwili, w warunkach niepewności  

 

Jest to niezbędny składnik sukcesu na rynku, ale także np. w biznesie lub nawet w planowaniu 

domowego budżetu. To właśnie ten element w głównej mierze decyduje o tym jak dużo zarobimy lub 

stracimy i czy zaliczymy bankructwo.  

Zagadnienia zarządzania kapitałem można podzielić na kilka części: 

Ile powinienem ryzykować w każdej transakcji. 

W internecie można przeczytać, że taką wartością jest 1%, 1% lub 3% kapitału. Oczywiście nie istnieje 

uniwersalna wartość, która byłaby odpowiednia. To wszystko zależy od indywidualnych preferencji 

każdego inwestora, czyli tego jak bardzo jest gotów ryzykownie grać.  

Im niższy procent, tym mniejsze ryzyko, czyli także każda pojedyncza strata będzie mniej bolesna 

finansowo. Mniejsze ryzyko to jednak też mniejszy zysk. Ryzykując jednak zbyt dużo niebezpiecznie 

zbliżamy się do hazardu. Należy ustalić pewien kompromis, który najczęściej podawany jest jako 1 lub 

2 % na każdą transakcję. Przy czym należy brać pod uwagę np. posiadany kapitał – jeżeli jest tak mały, 

że 2% z niego uniemożliwia grę, należy tę wartość podnieść. Wydaje się, że ryzykowanie powyżej 10% 

na każde zagranie jest bardzo ryzykowne, gdyż krótka seria nieudanych zagrań jest w stanie 

wyzerować nasz rachunek.  

Zobaczmy jak zmienia się stan rachunku w przypadku serii transakcji stratnych. Pierwszy gracz 

ryzykuje 2% na każdą transakcję, drugi gracz aż 5%: 
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Gracz 1 - 2% Gracz 2 - 5% 

9800 9500 

9604 9025 

9412 8574 

9224 8145 

9039 7738 

8858 7350 

8681 6983 

8507 6634 

8337 6302 

8171 5987 

Pierwszy gracz ryzykujący mniej, po 10 stratnych zagraniach utracił 18,29% swojego początkowego 

kapitału, natomiast drugi gracz, ryzykujący 5% stracił aż 40,13%. To pokazuje jak istotny jest dobór 

wartości ryzyka. Jeśli nasz system ma tendencje do zaliczania serii strat wskazane jest małe ryzyko, 

natomiast jeśli cechuje się wysoką skutecznością można pomyśleć o wartości większej.  

Ile muszę odrobić aby wrócić do początkowego stanu po serii przegranych transakcji 

Poniższa tabelka pokazuje ile musisz odrobić po określonej stracie, by wyjść „na zero”. Wniosek jest 

jeden: im większa strata tym trudniej wrócić do początkowego kapitału: 
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Łączna strata Ile trzeba aby to odrobić 

10% 11% 

20% 25% 

30% 43% 

40% 67% 

50% 100% 

60% 150% 

70% 233% 

80% 400% 

90% 900% 

Jeśli przeznaczysz zbyt wiele na transakcje (powiedzmy 10%) to w przypadku serii stratnych transakcji 

(złóżmy 5) stracisz ok. 50% kapitału to, by odrobić straty potrzebujesz już nie 50%, ale 100% z 

pozostałego kapitału, dlatego tak ważna jest jego ochrona. 

Właściwe zarządzanie kapitałem jest bardzo ważnym aspektem skutecznego inwestowania. System 

nie zawierający zasad zarządzania pieniędzmi, nawet jeśli będzie skuteczny w 80-90% przypadków, 

może doprowadzić Cię do utraty całego kapitału. 

Seria udanych transakcji czyli coś pozytywnego 

Cały sens zarządzania kapitałem czyli mówiąc w skrócie – granie zawsze za taki sam odsetek całego 

depozytu, jest taki że w podczas serii stratnych zagrań kwotowo tracimy coraz mniej, a zatem nasz 

depozyt wolniej się kurczy. Natomiast gdy mamy dobrą passę – kapitał szybciej przybywa. Zobaczmy 

to na poniższej tabeli, gdzie gracz 1 – w każdej transakcji używa stałej kwoty, a gracz drugi ryzykuje 

zawsze 2% od aktualnej wartości depozytu: 
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Gracz 1 – stała kwota Gracz 2 - 2% 

10200 10200 

10400 10404 

10600 10612 

10800 10824 

11000 11041 

11200 11262 

11400 11487 

11600 11717 

11800 11951 

12000 12190 

Jak widać, gracz zwiększający kwotowe zaangażowanie w miarę wzrostu depozytu osiąga lepszy 

wynik niż gracz ryzykujący stale taką samą kwotę, niezależnie czy jego poziom depozytu rośnie czy też 

spada. Mechanizm stosowany przez gracza drugiego to nic innego jak tzw. procent składany.  

Podsumowując: 

 Sprawia, że pojedyncza transakcja traci na znaczeniu (10% = walka o życie) 

 Liczy się ogół transakcji w dłuższym czasie 

 Nie zbankrutujesz po jednym błędnym zagraniu 

 Jeszcze przed zawarciem transakcji wiesz ile wynosi maksymalna strata  

 Seria strat powoduje spowolnienie utraty kapitału 

 Seria zysków powoduje szybszy przyrost depozytu 
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Zarządzanie kapitałem czyli ryzykowanie tylko określonego odsetka aktualnego stanu depozytu w 

każdej transakcji nie gwarantuje sukcesu na rynku, ale daje niezbędny czas aby zdobyć wiedzę i 

doświadczenie.  

 

Dlaczego tak jest ? 

 

Załóżmy, że posiadasz kapitał wielkości 10 000 zł – na każdą transakcję przeznaczasz 1%. Jak myślisz – 

po ilu stratnych transakcjach pod rząd depozyt spadnie poniż 100 zł ? 

 

Odpowiedź brzmi – po 458 stratnych zagraniach pod rząd. Jest to naprawdę duża ilość, a żeby 

odnotować tak wielką ilość nietrafionych transakcji pod rząd trzeba naprawdę ogromnego pecha, 

nawet jeżeli będziesz podejmował decyzje transakcyjne na podstawie rzutu monetą, nie powinieneś 

zanotować aż tylu samych strat w jednej serii.  

Co z tego wynika ? Tylko i aż tyle, że dzięki zarządzaniu kapitałem możesz czuć się komfortowo, nie 

zbankrutujesz od razu, a droga do tego jest dość odległa. Możesz spokojnie dokonywać transakcji i 

zdobywać wiedzę oraz doświadczenie rynkowe. 
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Zachęcamy do odwiedzania portalu Comparic.pl, gdzie znaleźć można obszerne materiały 

edukacyjne, a także zdobyć bezpłatny dostęp do bazy szkoleń E-Learn (pełne wersje ebooków i 

filmów edukacyjnych). 

 

learn.comparic.pl 

 

Dziękuję za pobranie mojego ebooka, mam nadzieję, że wiedza w nim zawarta przyczyni się 

do osiąganie przez Ciebie sukcesów lub przynajmniej zainteresuje Cię światem spekulacji. Do 

zobaczenia na portalu Comparic.pl  
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