


Wykres tygodniowy – proszę ponownie wykonać analizę 
wykresu tygodniowego



Proszę ponownie wykonać analizę wykresu tygodniowego





Wykres tygodniowy – modyfikacja





poziom wewnętrzny
nawet na wykresie tygodniowym?





Wykres dzienny – proszę ponownie wykonać analizę wykresu 
tygodniowego









Plan tradingu…

1. określamy trend (aktualną sytuację techniczną), 

2. oceniamy czy występuje sygnał do zajęcia pozycji,

3. oceniamy jego ewentualne ratio (relacje ryzyko/zysk),

4. określamy typ zlecenia otwarcia pozycji oraz parametry zlecenia obronnego 
(stop loss) oraz zlecenia realizującego zyski (take profit).

5. Jeżeli nie występuje odpowiedni sygnał budujemy antycypację:

- przy spełnieniu jakich warunków (jaki ruch ma wykonać cena, jaki sygnał ma 
wystąpić), chcielibyśmy inwestować na tym rynku? 
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