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Elementy sukcesu w tradingu 

 

 

Wstęp 

Jest mi bardzo miło zaprezentować w niniejszym artykule wybrane elementy tradingu 

opartego na celach. Ktoś kto czyta ten materiał, nie musi się z nim zgadzać. Nie 

uważam tego za prawdę ostateczną. Moim zamiarem jest tylko zwrócenie uwagi na 

pewne możliwości jakie otwierają się przed nami wówczas kiedy postępujemy wg. 

pewnych z góry określonych ram. Mam nadzieje, że to co przeczytacie tutaj poszerzy 

wasze horyzonty na nowe rejony tradingu, które wykraczają daleko poza stare 

oklepane schematy. Jak wiemy wiele z nich zwyczajnie się zdezaktualizowało i nie 

przynosi zamierzonych efektów. Nie trzeba jednak powtarzać skostniałych form, ale 

można samodzielnie tworzyć własny sukces i stać się jego bohaterem. Jeżeli nawet 

nie stanie się to z dnia na dzień, to moim zdaniem warto podjąć wysiłek ażeby 

uczestniczyć w długotrwałym procesie jakim jest budowa własnej przyszłości. 

Kreowanie rzeczywistości 

Jednym z bardzo ważnych i podstawowych pytań z jakim możemy się spotkać na 
rozmowie kwalifikacyjnej o pracę jest:  

-ile zamierza Pan/Pani zarobić w bieżącym roku podatkowym?  

Drugim równie ważnym pytaniem jest: 

- co chce Pan/Pani robić za 5 lat?  

I tutaj pojawia się problem. Większość osób chcących dostać się na swoje 
wymarzone stanowisko nie radzi sobie z takimi z pozoru podchwytliwymi pytaniami. 
Nawet jeżeli znamy odpowiedź to tylko dlatego, że porządnie przygotowaliśmy się do 
rozmowy kwalifikacyjnej. Zrobiliśmy to po to, ażeby jak najlepiej wypaść. Jak się uda 
przejść tego rodzaju test to z pewnością zapominamy o całym zdarzeniu pogrążając 
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się w normalnym życiu. W późniejszym czasie nawet nie zastanawiamy się dlaczego 
otrzymaliśmy tego rodzaju pytania i czemu one miały służyć. Otóż Rekruter pytając 
się o przyszłość chce przede wszystkim dowiedzieć się czy kandydat na stanowisko 
myśli  o swoim życiu zawodowym długoterminowo. Nikt nie chce przecież pracownika 
na krótki okres, zwłaszcza że trzeba w niego zainwestować. 

Teraz zastanówmy się co by było gdyby tym stanowiskiem był zawód Tradera? Czy 
w naszej branży można zadawać sobie pytania o przyszłość? Czy i w jaki sposób 
nasz trading może być przedsięwzięciem długoterminowym? Wiele osób uważa że 
sięgam w ten sposób za daleko. Zazwyczaj słyszę od wszystkich, że Forex to bardzo 
specyficzne zajęcie i w tym przypadku nie można niczego przewidywać. Co prawda 
jest to także zawód, ale wszystko to co chcielibyśmy osiągnąć stanowi jedynie 
przedmiot naszej wybujałej fantazji, a my powinniśmy twardo stąpać po ziemi i być 
realistami.  

To zabawne jak można utknąć wśród stereotypów. W obecnych czasach nie jest już 
tajemnicą, że najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie. 
Swoją przyszłość możemy tworzyć poprzez stawianie sobie ambitnych oraz realnych 
celów. Jedyne co może nas blokować to nasze irracjonalne przekonania. Ktoś kto 
chce traktować trading poważnie nie może podchodzić do tego fachu z pozycji ofiary 
losu której zdarza się to co się zdarza. Tutaj wręcz wymaga się zbudowania mapy 
postępowania według której krok po kroku realizujemy własne cele i zamierzenia. 
Rzecz jasna budowanie własnej drogi  nie jest proste, ale sprawia że przestajemy 
być zdani na łaskę i niełaskę rynku i zamiast tego, świadomie  zaczynamy planować, 
w jaki sposób ma to nastąpić, jak ma do tego dojść i jak ma wyglądać cały przebieg 
zdarzenia. Wszystkie czynności jakie podejmujemy, robimy wówczas w określonym 
celu. Tego rodzaju zachowanie, starannie zaplanowane i ukierunkowane na 
określone cele nazywamy strategicznym myśleniem.  

Myślenie strategiczne 

I tak planowanie strategiczne jest procesem gdzie przerabia się cele długoterminowe 
na krótkoterminowe zadania. W tym sensie słowo strategia wymaga od nas 
szerszego zrozumienia. Zaczyna się ona bowiem w nas samych. Natomiast to co 
zazwyczaj nazywamy strategią czyli zestaw rozmaitych technik otwierania i 
zamykania transakcji, zarządzanie nią oraz money management tak naprawdę 
stanowią jedynie środki realizacji celów. Środki te nie są obligatoryjne. Jeżeli 
posiadamy plan strategiczny, który chcemy wdrożyć na rynku, możemy dobierać 
takie narzędzia które rokują najlepsze szanse na powodzenie elementarnych zadań. 
Zazwyczaj wtedy przeprowadzamy całą serię testów i sprawdzamy czy wszystko jest 
w ramach jakie sobie ustaliliśmy. Jeżeli techniki te zawiodą to nie zmieniamy strategii 
samej w sobie tylko narzędzia. To z pozoru nowatorskie spojrzenie jest podstawą 
każdego biznesplanu. Najpierw ustala się jakiś opłacalny cel długoterminowy, 
następnie porcjuje się go na mniejsze racjonalne części, wszystko to osadza się w 
czasie i dopiero wówczas szuka się sposobów realizacji.   

Dla jednych najlepszym narzędziem będzie trading algorytmiczny, a dla innych 
uznaniowy. Cześć z nas wykorzysta tutaj wskaźniki, inni posłużą się metodologią 
iChimoku, jeszcze inni Price Action lub Analiza Klasyczną, bądź zastosują poziomy 
Fibonacciego. W zasadzie to nie ma lepszej lub gorszej techniki. Istotne jest to czy 
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mamy tą świadomość w jakim celu wykorzystujemy daną metodę. W ostateczności to 
my decydujemy z jakiego narzędzia skorzystamy i co chcemy osiągnąć. Decyzję tą 
jednak możemy podjąć wspierając się statystyką. Tak naprawdę, z pewnymi 
wyjątkami statystyka służy do przeprowadzania pomiarów statystycznych i za 
pomocą matematycznego obrazu systemu pozwala ocenić nam przydatność 
poszczególnych narzędzi. Wszystkie parametry statystyczne a w tym różnego 
rodzaju odchylenia, wartość oczekiwana, drop down, skuteczność, reward to risk etc. 
Umożliwiają nam śledzenie kondycji systemu inwestycyjnego, który nie może być 
oderwany od celów nadrzędnych.  

Prawdopodobieństwo 

Rynek to bankomat i zapewne większość z nas już dawno się o tym przekonała. Ci 
którzy tego jeszcze nie zaznali na pewno wcześniej czy później odczują dotkliwe 
konsekwencje.  Wynika to stąd że wielu inwestorów po chwilowej serii zysków 
traktuje ją jako prognostyk przyszłych wyników finansowych. Otóż trzeba mieć na 
uwadze, że sezonowo uzyskiwane wyniki mogą być błędnie odczytane. W szerszej 
perspektywie czasu takie zachowanie ceny i portfela oceniane jest jako 
przypadkowe, które nie odzwierciedla dłuższej tendencji oraz systematyczności 
uzyskiwanych zarobków. W przypadku początkujących inwestorów ocena wyników 
szacowana jest tylko na bieżących zmianach rachunku co prowadzi do 
nieprawidłowej oceny sytuacji, a w konsekwencji do błędnych decyzji inwestycyjnych, 
przelewarowania rachunku, hazardu i bankructwa. Ażeby to lepiej zrozumieć, 
musimy najpierw zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani 
zachowania rynku, ani kształtowania się naszego portfela. To co możemy określić to 
jedynie prawdopodobieństwo z jakim będziemy realizować nasze cele.  

I tutaj być może niektórych zaskoczę, ponieważ prawdopodobieństwo nie działa w 
jednej transakcji tylko w całej serii takich transakcji....! Mechanizm 
prawdopodobieństwa w jednej otwartej pozycji nie jest w stanie nawet zadziałać. To 
jest zupełnie niemożliwe, dlatego też jedna transakcja jest całkowicie bez znaczenia. 
W przypadku prawdopodobieństwa zmuszeni jesteśmy myśleć w seriach transakcji. 
Nikt z nas nie jest wstanie zagwarantować, że cena dotrze do zlecenia Profit. Cena 
wcale nie musi tam dotrzeć. Oczywiście że raz dotrze, a raz nie, ale nie jest to 
absolutnie naszą zasługą, tylko wynikiem losowości. Na drodze ceny do profitu mogą 
pojawić się nieprzewidziane przeszkody lub wiadomości ekonomiczne, które skierują 
cenę w dowolnym kierunku. Zachowanie więc rynku jest wynikiem splotu wielu 
rozmaitych czynników które ślepo sterują popytem i podażą. Ażeby to lepiej 
zrozumieć każdy może przeprowadzić we własnym zakresie pewien eksperyment.  

Symulacja założeń 

W tym celu należy podzielić kartkę papieru na 100 równych kwadratów. Trzydzieści z 
nich należy zaznaczyć liczbą +3R, natomiast 70 liczbą -1R. Następnie wrzucamy 
wszystkie kwadraty do jednego pudełka, mieszamy i przystępujemy do losowania. 
Wyniki zapisujemy w seriach po dziesięć losowań i na końcu zapisujemy wynik.  
Ażeby zachować równowagę prawdopodobieństwa każdy wylosowany kwadrat po 
każdym losowaniu wrzucamy ponownie do pudełka. Ja uzyskałem następujący 
rozkład losowań  
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Eksperyment ten ma na celu symulacje założeń systemu transakcyjnego. Tutaj 
parametr R jest spopularyzowanym przez Dr. Van K. Tharpa uproszczonym 
współczynnikiem RR. W naszym przypadku eksperyment dotyczy symulacji systemu 
o skuteczności 30% oraz RR 1:3 przy stałym zarządzaniu ryzykiem. Na tym 
przykładzie doskonale widać że zyski możemy poddać ocenie, ale nie w pojedynczej 
transakcji lecz jako suma zysków i strat całej serii otwieranych i zamykanych pozycji. 
Jeżeli zsumujemy wyniki po prawej stronie, to ostateczny rezultat wyniesie +16R. 
Tutaj pod współczynnik -1R możemy umieścić sobie wartość zlecenia 
zabezpieczającego, natomiast pod +3R jego wielokrotność. Jeżeli więc założymy, że 
ryzykujemy na każda transakcję 100 zł to w ostateczności zarobilibyśmy 1600 zł. 
Wynik ten jest mierzony w skali 100 transakcji. Gdybyśmy skupiali się na 
pojedynczych zagranicach, wówczas odrzucilibyśmy naszą strategię po pierwszej 
serii strat, a tak mamy wgląd w szerszy obraz systemu co pozwala nam podejmować 
dalsze racjonalne kroki. 

Zastanówmy się teraz, jak ukształtowałby się wynik jeżeli byśmy wprowadzili pewne 
zasady nadrzędne i podporządkowali cały proces ich realizacji. Niech naszym 
elementarnym zadaniem jest granie strategią tak długo aż pojawi się seria pięciu strat z 
rzędu lub czterech pozycji zyskownych w dowolnej kolejności. Poniżej możemy zapoznać się 
z rezultatem. 

   

I chociaż wynik nie jest aż tak wielki to jednak w trakcie kilkuset transakcji rośnie on 
w tempie geometrycznym. Jak widać chociaż, nie byliśmy w stanie każdego dnia 
uzyskać wyniku dodatniego, to jednak wprowadzenie pewnych reguł pozwoliło 
ograniczyć nam liczbę transakcji, narzuciło ochronę overtradingu i tym samym 
zwiększyło wynik końcowy. Sto transakcji jest tutaj wystarczającym okresem ażeby 
przechylić prawdopodobieństwo na swoją korzyść. Średnia suma zysków i strat po 
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zakończeniu okresu transakcyjnego może być idealną podstawą do określania 
targetów transakcyjnych oraz budowania naszej mapy sukcesu. Oczywiście jest to 
tylko przykład możliwości jakie daje nam myślenie w kategoriach 
prawdopodobieństwa. Jeżeli osadzimy naszą strategie w skali czasu i stworzymy 
mapę sięgająca kilku lat  oraz dodamy do tego odpowiednie zarządzanie kapitałem 
to wyniki mogą być oszałamiające. Nie chodzi jednak o to ażeby łapać rumieńce na 
policzkach, tylko poznać nowe horyzonty które każdy może wykorzystać tak jak 
najlepiej potrafi.  

Zakończenie 

Chciałbym jeszcze dodać, że to co sobie powiedzieliśmy stanowi tylko podstawowe 
informacje nie uwzgledniające problematyki rozkładu transakcji. Ażeby omówić ten 
aspekt tradingu należałoby przeprowadzić jeszcze serię symulacji Monte Carlo, gdzie 
w sposób algorytmiczny testowane są różne proporcje układów w setkach 
rozmaitych kombinacji. W ten sposób analiza Monte Carlo pozwala określić 
odporność takiego systemu na zjawiska losowe, a w tym rozmaite warunki na rynku.  
Zapraszam do przemyśleń oraz budowania własnego doświadczenia na drodze do 
sukcesu. 
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