Giełda dla każdego
Proste umiejętności na
łatwy początek
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Wprowadzenie
Rynki ﬁnansowe oferują dziś
ogromne możliwości zarabiania
pieniędzy, a trading można uznać
za jeden z najszybszych sposobów
na wzbogacenie się. Warto pamiętać, że poziom ryzyka w tej dziedzinie jest równie wysoki. Jednak
gdyby straty przekraczały zyski, nie
znalibyśmy tylu skutecznych traderów.
Niektórzy ludzie marzą o tym, żeby
pewnego razu obudzić się milionerem. W tym celu też idą na giełdę.
Przecież
wszyscy
słyszeliśmy
podobne historie sukcesu. W praktyce jednak prawdziwy sukces
osiąga tylko 5 proc. traderów.
Pozostałe 95
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otrzymują umiarkowane dochody.
Dobra wiadomość jest taka, że ich
wysiłki nie idą na marne. Jeśli nie
udało Ci się zarobić miliona w ciągu
jednego dnia, to wcale nie musisz
się tym przejmować. Przecież większość najprawdopodobniej nigdy w
życiu nie zobaczy tak dużych pieniędzy. Ale to właśnie dzięki handlowi
ludzie
otrzymują
dodatkowy
miesięczny dochód, co pozwala im
np. kupić mieszkanie bez zaciągania
pożyczek, lub podróżować 3 razy na
rok itp. Brzmi nieźle, co? A przecież
to wszystko może mieć nawet nie
zbyt aktywny trader, który poświęca
na handel kilka dni w tygodniu. Ten
poziom może osiągnąć prawie
każdy.
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Ponadto nie potrzeba ani specjalnego wykształcenia, ani dużego kapitału, by rozpocząć pracę na giełdzie.
Trading przyciąga ludzi z różnych
zawodów i dla niektórych staje się
on po prostu opłacalnym hobby. By
rozpocząć, wystarczy nauczyć się
podstaw – zrozumieć, jak funkcjonuje rynek i jak zawierane są transakcje. Stopniowo, pogłębiając swoją
wiedzę, poprawisz swoje wyniki
handlowe.
Dzięki tej książce nauczysz się otwierać
transakcje,
monitorować
sytuację rynkową i szukać najlepsze
okazje zarobkowe. Czytaj dalej i
odkryj nowe możliwości ﬁnansowe!
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Metody handlowe
Na początku musisz wybrać giełdę, z
której chcesz zacząć:
• Giełda walut. Na rynku walutowym
handlują parami walutowymi.
• Giełda papierów wartościowych —
platforma do transakcji akcjami,
obligacjami i innymi papierami
wartościowymi.
• Giełda towarowa – tutaj są kupowane i sprzedawane towary i surowce, w tym ropa, złoto itp.
• Rynki instrumentów pochodnych
— opcje, futuresy i inne.
Każdy rynek ma swoje wady i zalety.
Twój wybór będzie zależał przede
wszystkim od wielkości początkowego depozytu i celów, jakie chcesz
osiągnąć.
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Pamiętaj jednak, że handel na każdej
giełdzie podlega tym samym zasadom. Przyjrzyjmy się im bliżej.
Wyróżnia się trzy
metody handlowe:

podstawowe

1. Scalping lub handel dzienny
2. Handel średnioterminowy
3. Handel długoterminowy
Nowicjusze preferują handel dzienny. Ma to sens, ponieważ nikomu się
nie chce długo czekać na pierwsze
zarobki. Z tego powodu wielu traderów skupia się na wskaźnikach i
prognozach dziennych, a także na
wykresach o mniejszy ramach czasowych.
Przyjrzyjmy się bliżej każdej metodzie:
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• Przy skalpowaniu do handlu stosowane są pary o małym spreadzie.
Spread to różnica między ceną
kupna a ceną sprzedaży aktywa w
danym momencie. Aktywa o dużej
zmienności z reguły przynoszą większe zyski.
Zmienność (z ang. volatility) to
zakres zmian ceny aktywa, dla określonego zakresu czasowego (dzień,
miesiąc, tydzień, rok). To właśnie
zmienność umożliwia zarabianie
pieniędzy na odwróceniach rynku.
Przy skalpowaniu zaleca się omijać
okresy publikacji ważnych wskaźników makroekonomicznych, takich
jak przemówienia przedstawicieli i
szefów Banków Centralnych.
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• Handel dzienny (day trading) –
sugeruje otwarcie i zamknięcie pozycji w ciągu jednego dnia handlowego
i jest stosowany w prawie każdym
mniejszym przedziale czasowym. Ta
metoda różni się od skalpowania
szerszą amplitudą zleceń Take Proﬁt
i Stop Loss. Co to znaczy?
Traderzy w swojej pracy zawsze
używają zleceń typu stop. Zlecenia
te można ustalić na otwarcie lub
zamknięcie transakcji. Stop Loss i
Take Proﬁt w istocie są ważnymi
algorytmami do zamykania transakcji.
Stop Loss jest używany do ograniczenia strat. Automatycznie zamyka
transakcję, gdy aktywa osiągają
poziom, w którym przestają być
opłacalne dla tradera.
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Dobrze chroni pieniądze w przypadku gwałtownego skoku instrumentu
w złym kierunku.
Take Proﬁt z kolei realizuje zyski po
osiągnięciu określonego wcześniej
poziomu. Platforma automatycznie
zamknie transakcję po osiągnięciu
określonej ceny i pobierze zysk.
Za pomocą tych zleceń trader z góry
ustala zysk i ogranicza straty. Umiejętność pracy ze zleceniami typu
stop jest niezbędna do efektywnego
zarządzania pieniędzmi. Oszczędzają one dużo czasu, a jednocześnie
pomagają osiągnąć pożądany wynik.
W handlu dziennym zaleca się
zatrzymać handel w czasie publikacji
wiadomości i zmiany sesji handlowych.
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Jest to związane z dołączeniem do
gry amerykańskich traderów – czas,
w którym np. traderzy z Europy i
Ameryki handlują razem.
Ta metoda jest lubiana zarówno
przez początkujących, jak i profesjonalnych traderów. Dla początkujących plusem jest to, że wszystkie
pozycje są realizowane w ciągu
jednego dnia handlowego. W ten
sposób można zapobiec nagłej
zmianie sytuacji w nocy. Wraz z
głębszym zapoznaniem się z metodami analizy rynku będzie Ci łatwiej
modelować obraz rynku na dłuższe
okresy czasowe.
• Handel średnioterminowy polega
na utrzymywaniu otwartej pozycji
handlowej przez jeden lub kilka dni,
a nawet miesięcy.
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Metoda ta zakłada pracę z dłuższymi
przedziałami czasowymi. Tutaj wykorzystywane są interwały od czterech
godzin.
Zaletą tej metody jest zmiana
stosunku
prawdopodobieństwa
osiągnięcia zysku do potencjalnego
ryzyka. Potencjał zysku jest tutaj
znacznie wyższy niż w przypadku
day tradingu. Przede wszystkim
dlatego, że handel średnioterminowy
umożliwia
podążanie
za
trendem, co jest niemożliwe w
handlu dziennym. Handel średnioterminowy pozwala przetrwać publikację wiadomości przy otwartej
pozycji, zachować zysk i dołączyć do
otwartej pozycji podczas ruchu
trendowego. Wszystko to zwiększa
efektywność handlu.
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• Handel długoterminowy jest
rzadko stosowany na rynku walutowym i o wiele częściej spotykany na
rynku papierów wartościowych. Jeśli
trader dobrze orientuje się w
relacjach międzyrynkowych i zna się
na analizie fundamentalnej, ta
strategia może okazać się również
przydatna na rynku walutowym. Przy
handlu na długą metę transakcje
trwają od kilku miesięcy do roku.
Korzystając z tej metody, należy
wziąć pod uwagę wielkość swapa dla
otwartej pozycji. Zobaczmy, co to
jest.
Każda transakcja kupna-sprzedaży
występuje równolegle z odwrotną
transakcją kupna-sprzedaży. Jednocześnie stawia się na wzrost kursu
głównej waluty
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i spadek waluty kwotowanej. Dotyczy to również akcji i innych instrumentów ﬁnansowych. Wielkość
takiej stawki nazywana jest swapem
(z ang. swap). W handlu długoterminowym wskaźnik ten należy określić
z góry, by ocenić możliwą rentowność transakcji przed jej otwarciem.
Z psychologicznego punktu widzenia
handel na długą metę jest mniej
stresujący dla tradera i nie wymaga
częstego sprawdzania terminalu.
Cała praca więc staje się wygodniejsza i spokojniejsza, ale depozyt
powinien mieć przyzwoity margines
bezpieczeństwa. Handlując długoterminowo trader może doświadczyć całkiem trwałego spadku ceny –
sytuacji, w której powstanie pozycji
zajmuje więcej czasu.

13

Przed wkroczeniem w handel długoterminowy z dużymi kwotami należy
dokładnie przemyśleć swoje zachowanie na rynku i sposób zarządzania
swoją pozycją.

Plan handlowy
Plan handlowy to pewnego rodzaju
mapa, która pomaga nie zgubić się
na rynku i przejść z punktu A do
punktu B. Jest to dobrze zdeﬁniowana lista zasad, których musi przestrzegać trader, by uniknąć utraty
środków.
Posiadanie
planu
handlowego
chroni nerwy i oszczędza czas. Oto
kilka punktów, które koniecznie
muszą się znaleźć w planie handlowym:
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• Lista instrumentów handlowych.
• Parametry zarządzania pieniędzmi
(Stop Loss, Take Proﬁt, wielkość lota,
stosunek marży do głównego depozytu, wielkość spreadu i swapu).
• Parametry handlowe w zależności
od typu handlu (robocze ramy
czasowe, czas utrzymywania otwartej pozycji).
• Parametry wejścia w transakcję.
• Zasady zarządzania otwartą transakcją, zasady wyjścia z pozycji, wybór
sesji handlowej.
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Dużo uwagi należy poświęcić kontroli otwartej transakcji, a szczególnie
prawidłowemu wyjściu z pozycji. Z
otwartej pozycji można wyjść na
kilka sposobów:
• poprzez ręczne zamknięcie transakcji;
• po uruchomieniu zlecenia Take
Proﬁt;
• po uruchomieniu zlecenia Stop
Loss ze stratą;
• po uruchomieniu zlecenia Stop
Loss z zyskiem.
W momencie otwierania transakcji
powinniśmy już wiedzieć, jak będziemy działać przy
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otwartej pozycji. Musimy określić SL
i TP, a także wiedzieć, czy będziemy
używać Trailing Stop.
Stop kroczący (z ang. Trailing Stop)
to algorytm zarządzania zleceniem
Stop Loss. Innymi słowy, jest to
kroczący Stop Loss. Zlecenie to
zawsze znajduje się w pewnej odległości od kursu aktywa i porusza się
wraz z nim, jeśli rynek dąży w pożądanym przez nas kierunku.
Trailing Stop działa w następujący
sposób:
• Jeśli zysk z otwartej pozycji nie
przekroczył wartości Trailing Stop,
system nie podejmuje żadnych
działań.
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• Gdy zysk z otwartej pozycji przekroczy wartość Trailing Stop, system
wyśle do serwera żądanie z
rozmieszczeniem zlecenia Stop Loss
w odległości równej wartości Trailing
Stop od bieżącej ceny.
• Jeżeli odległość kwotowań od ustawionego Stop Loss przekracza
wartość Trailing Stop – system wyśle
do serwera żądanie zmiany poziomu
tego zlecenia, tak, by znalazło się
ono w odległości równej wartości
Trailing Stop od aktualnej ceny.
Musimy z wyprzedzeniem zadecydować, czy będziemy ciągnąć zlecenie
typu stop za ceną, zabezpieczając
tym samym część zysku, czy też
wykorzystamy Trailing Stop.
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Zarządzanie
kapitałem
Wiele początkujących nie korzysta ze
zleceń typu stop, co jest wielkim
błędem. Szczególnie jest to aktualne
dla Stop Loss, bo niby po co ograniczać straty, skoro cena prędzej czy
później się odbije i będzie można
wyjść co najmniej na zero? Jednak
praktyka pokazuje, że handel bez
zleceń ochronnych prowadzi do
częściowej lub całkowitej utraty
kapitału. Dlatego zachęcamy wszystkich uczyć się ograniczać straty i
lepiej kontrolować swoje fundusze.
Na przykład trzymanie przegranej
pozycji przez długi czas ma skutek
nie tylko ﬁnansowy, lecz też psychologiczny i to o wiele
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bardziej poważny. Naszym zdaniem
minimalny stosunek potencjalnego
zysku do straty powinien być 3/1.
Czasami nawet da się wyjść na 10/1
w ciągu dnia – wszystko zależy od
właściwego wejścia na rynek. Jednak
wygodny stosunek 3/1 pozwoli Ci
trenować
swoje
umiejętności
handlowe bez zbędnego ryzyka.
Jeśli zaryzykujemy 50 pkt dla pozyskania 150 pkt, możemy mylić się w
70 proc. przypadków i pozostać przy
naszej pierwotnej kwocie. Przegrywając, natomiast, zyskujesz cenne
informacje, które wskazują na łuki w
Twoim systemie handlowym. Dzięki
temu poprawisz swoją strategię i
osiągniesz jeszcze lepsze wyniki
ﬁnansowe.
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Zasady wejścia
na rynek
Określanie trendu
By osiągnąć stabilny zysk na rynku,
wystarczy przestrzegać prostej i
starej zasady analizy technicznej –
handluj wg. trendu. Rzeczywiście
istnieje wiele technik, w tym takie,
które pozwalają handlować w
każdym kierunku. Skoncentrujemy
się jednak na zasadach, które
zapewnią stabilny dochód i utrzymają depozyt.
Na samym początku przed otwarciem transakcji należy określić aktualny trend dla wybranej pary walutowej. Trendem nazywa się stały
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ruch ceny w określonym kierunku.
Istnieją trzy główne kierunki ruchu
cenowego:
• Trend wzrostowy, przy którym
cena rośnie
• Trend spadkowy, przy którym
cena spada
• Flat lub trend boczny. Pozycja
cenowa, przy której nie da się jednoznacznie wskazać kierunek ceny
Uwaga: by poprawnie określić
trend, musi być spełniony szereg
warunków. Zobacz rysunek 1.
MAX1

MAX2

MIN3
MIN2
MIN1
Rysunek 1
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W trendzie każde kolejne maksimum
i minimum cenowe powinno być
technicznie
uzasadnione.
Na
przykład wykres na rysunku 1 nie
jest trendem. W tym przypadku
MAX2 nie przekracza wartości MAX1,
co oznacza, że otwarcie transakcji
kupna w punkcie MIN3 byłoby
błędem.
MAX2
MAX1
MIN3
MIN2
MIN1
Rysunek 2

Rysunek 2 przedstawia klasyczny
trend wzrostowy, w którym wszystkie kolejne wartości MAX i MIN są
wyższe od swoich poprzednich
wartości.
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W takim przypadku zaleca się otwarcie pozycji kupna w punkcie MIN3.
Trend zwyżkujący
MAX3

Linia oporu
MAX2
MAX1

MIN4
MIN3
MIN2
Linia wsparcia

MIN1
Rysunek 3

Taki ruch ceny charakteryzuje się
tym, że każde kolejne maksimum i
minimum ceny jest wyższe od
swoich poprzednich wartości, co jest
klasycznym wyznacznikiem trendu
zwyżkującego.
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Trend zniżkujący
MAX1

Linia oporu

MAX2

MAX3
MAX4
MIN1
MIN2
MIN3
Linia wsparcia
Rysunek 4

Ten rysunek schematycznie przedstawia trend spadkowy, w którym
każde MIN i MAX jest poniżej swoich
poprzednich wartości.
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Flat lub trend boczny
Linia oporu

Linia wsparcia
Rysunek 5

W tym przypadku określenie trendu
jest trudne i to takie właśnie sytuacje
nazywane są trendem bocznym lub
okresem konsolidacji cen.
Trendy boczne pojawiają się w
momencie, gdy rynek jest gotowy na
odwrócenie. Ale często też wskazują
na przerwę w dotychczasowym
trendzie.
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Po trendzie bocznym najczęściej
ruch jest kontynuowany w tym
samym kierunku co poprzednio. W
czasie hossy dokonywane są tylko
zakupy, a w czasie bessy – sprzedaż.
Handel zgodnie trendem to jedna
z najbardziej opłacalnych strategii. Nawet jeśli otworzysz pozycje
za wcześnie, trend prędzej czy
później wyprowadzi twoją pozycję
na plus.

Punkt otwarcia pozycji
Najważniejszym zadaniem początkującego tradera jest nauczyć się w
odpowiednim czasie wchodzić na
rynek.
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Czasami wyciągnięcie właściwych
wniosków z całej puli informacji
wydaje się niemożliwe. Wchodząc na
rynek z „bałaganem” w głowie łatwo
stracić kontrolę nad sytuacją i
ponieść stratę.
By tego uniknąć, musisz poprawnie
interpretować sygnały otwarcia
pozycji. Co dokładnie będzie powodem do otwarcia pozycji zależy od
rodzaju transakcji i metody analizy
rynku. Ale zasady otwierania transakcji powinny być takie same dla
każdej pozycji i najlepiej jest mieć
uniwersalne podejście.
Uwaga:
Jeżeli zostały spełnione dwa warunki
wejścia na rynek,
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a trzeci tylko zmierza do formacji,
lepiej jest odłożyć transakcję. Na
pierwszy rzut oka są to oczywiste
rzeczy, ale w rzeczywistości ludzie
często uzasadniają błędne decyzje.
Optymalny punkt wejścia można
znaleźć za pomocą linii wsparcia i
oporu.
Doświadczeni
traderzy
zalecają tworzyć je na podstawie
dwóch zasad:
Zasada pierwsza:
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Połącz ze sobą cienie świec. Narysuj
linię trendu poprzez połączenie
maksimów i minimów ceny. Linie
muszą biec przez cienie lub ogony
świec.
Jeśli się przekonasz, że każde kolejne
minima i maksima ceny przewyższają swoje poprzednie wartości – masz
do czynienia z trendem wzrostowym.
Połącz ze sobą punkty MIN1 i MIN2 a
otrzymasz w ten sposób linię wsparcia.
Transakcje kupna powinny być
otwierane w punkcie, w którym
wykres cenowy dotyka linii wsparcia.
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Linia oporu jest wyznaczana dokładnie tak samo – poprzez maksymalne
poziomy cenowe.
Poniższy rysunek pokazuje, jak
wykreślić linie wsparcia i oporu dla
trendu
spadkowego.
W
tym
przypadku większe znaczenie będzie
mieć linia oporu.
Transakcje sprzedaży muszą zostać
otwarte w punkcie, w którym wykres
ceny przekroczy linię oporu.
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Zasada druga
Gdy narysujesz linie trendowe na
cieniach świec, zrób to samo na
cenach zamknięcia i otwarcia świec.
W ten sposób wierzchołki świec
zostaną przecięte.
Skorzystaj z tych technik, by uzyskać
dokładniejsze informacje do swoich
transakcji!
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Monitorowanie
rynku
Obserwowanie trajektorii
Budując poziomy, pamiętaj, że trend
nie utrzyma się długo w tych granicach. Rynek to żywy organizm, a
życie to ruch. A więc rynek, jak każdy
żywy organizm zmienia trajektorię
swojego ruchu. Nawet trendy, które
trwają od kilku miesięcy do roku w
pewnym momencie się zmieniają.
Nie oznacza to jednak, że trend
całkowicie przestaje istnieć: wciąż
istnieje - zmienia się tylko kąt jego
ruchu.
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Wyobraźmy sobie na chwilę trajektorię piłki, która rozpoczyna swój ruch
po uderzeniu piłkarza. Prędzej czy
później piłka zacznie lecieć w dół i
wyląduje na boisku, a po kilku
odskokach od ziemi potoczy się po
niej i w końcu stanie. Obowiązkiem
tradera jest śledzenie trajektorii
trendu i korygowanie linii wsparcia i
oporu. Dzięki temu znajdzie nowe,
wygodniejsze punkty wejścia na
rynek.
Zmianę trajektorii trendu można
śledzić za pomocą sygnałów: czasami występują fałszywe wybicia lub
przebicia linii trendu. Gdy tylko to się
zdarzy, wówczas powstają nowe
poziomy wsparcia lub oporu.
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Wykorzystaj te punkty – zmieniaj
stare linie trendu i buduj nowe. W
ten sposób odkryjesz zakres do
otwarcia pozycji handlowej.
Pamiętaj, że wykres cen dość często
nie osiąga wyznaczonej przez Ciebie
linii trendu lub lekko ją przekracza.
Takie przypadki mogą wprowadzić w
błąd początkującego tradera. Przedziały cenowe natomiast pomogą
jasno zrozumieć, kiedy nadejdzie
czas na otwarcie transakcji.
Co robić, jeśli wykres przebije
Twoją linię trendu?
Wtedy powstaje pytanie, czy wejść w
transakcję, czy powstrzymać się od
otwierania pozycji?
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Jeśli w wyższym przedziale czasowym wyznaczyłeś początek trendu i
handlujesz zgodnie z nim, nawet
niewielkie przebicie ceny Twojej linii
technicznej nie powinno powstrzymać Cię przed otwarciem transakcji.
Pamiętaj – trend jest Twoim przyjacielem. Więc podążaj za nim, a
odniesiesz sukces!
Analizujemy wydarzenia na świecie
Teraz spróbujmy zajrzeć w głąb
procesu i zrozumieć skąd się biorą
trendy. Przecież trendy nie pojawiają
się znikąd, tylko kształtują się pod
wpływem szeregu czynników makroekonomicznych. Te czynniki z kolei
wpływają na redystrybucję przepływów kapitałowych.
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Główną „falę” tworzą publikacje
wskaźników makroekonomicznych
w postaci raportów rządów lub
niezależnych organizacji. Raporty te
szczegółowo odzwierciedlają stan
gospodarki narodowej. A więc decyzje handlowe powinny być podejmowane na podstawie poprawy lub
pogorszenia jej wydajności. Wskaźniki są publikowane w określonym
czasie i mają bezpośredni wpływ na
rynek.
Kalendarze ekonomiczne zawierają
duże listy statystyk ułożonych
według dnia tygodnia i kraju.
Codziennie otrzymujemy dużo informacji z różnych sektorów gospodarki, dane o inﬂacji, sektorze przemysłowym,
rynku
nieruchomości,
stanie sektora bankowego.
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Wszystko to należy wziąć pod uwagę
podczas tworzenia planu handlowego! Starając się zachować wszystkie
te informacje w swojej głowie,
szybko zanurzysz się w masę różnorodnych danych, a to może Cię
zniechęcić do analizy fundamentalnej.
Stwórz tabelę zawierającą wszystkie
główne wskaźniki makroekonomiczne. W ten sposób łatwo zobaczysz
główne trendy w gospodarce
danego kraju, określisz aktualny
trend i zrobisz prognozę.
Tak więc płynnie przechodzimy do
koncepcji analizy fundamentalnej.
Jest ona niezbędna w handlu i pokazuje to, czego nigdy nie zobaczysz w
analizie technicznej.
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Przykładowo analiza techniczna po
prostu nie jest w stanie uwzględnić
globalnej sytuacji gospodarczej na
świecie, a niektóre parametry określa z dużym opóźnieniem.
Mając pod ręką tabelę z danymi
makro, zobaczysz celny obraz
sygnałów, wskaźników i analizy
fundamentalnej.
Miej na widoku tylko najważniejsze
statystyki i zwracaj uwagę przede
wszystkim na wypowiedzi kierowników banków centralnych. Czytaj
między wierszami. Szefowie banków
centralnych w swoich raportach i na
konferencjach prasowych komentują aktualne wartości głównych
wskaźników:
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CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) wskaźnik inﬂacji, bezrobocie, PKB i
inne. Pomaga to przewidzieć ich
przyszłe działania i handlować z
zyskiem!
Już wiemy, że trendy rynkowe kształtują się pod wpływem banków
centralnych. To BC określa wartość
pieniądza, co determinuje przyszłe
przepływy kapitału – trend. Oznacza
to, że do prawidłowej oceny bieżących przepływów i przewidywania
ewentualnej zmiany konieczne jest
monitorowanie
działań
Banku
Centralnego.
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Polityka banków centralnych opiera
się na napływających danych makroekonomicznych.
W
przypadku
pogorszenia się sytuacji w gospodarce BC podejmuje określone działania w celu jej poprawy, stosując
pewne mechanizmy:
— podwyższa lub obniża podstawową stopę procentową,
— zmienia normy obowiązkowych
rezerw bankowych,
— stosuje nietradycyjne środki
motywacyjne. Na przykład programy
QE (programy luzowania ilościowego).
Przyjrzyjmy się bliżej stopie reﬁnansowania i programom QE. Zobaczmy, jak BC wykorzystuje te instrumenty polityki pieniężnej.

42

Na przykład amerykański Bank
Centralny (Fed) podczas kryzysu w
2008 r. podjął następujące kroki:
• Główne wskaźniki makroekonomiczne w latach 2008-2009 bardzo
wyraźnie pokazywały głęboki kryzys
w Stanach Zjednoczonych. Główne
parametry wskazujące na to: dane o
inﬂacji (wskaźnik CPI), stopa bezrobocia i PKB.
• W październiku 2008 r. inﬂacja
(wskaźnik CPI) spadła do wartości
ujemnych i wyniosła -0,1 proc. W II
kwartale 2009 r. główny wskaźnik
aktywności
gospodarczej
(PKB)
również spadł do wartości ujemnych
i wyniósł -6,4 proc.
• Do października 2009 r. stopa
bezrobocia wzrosła do 10,2 proc.,
choć w lutym 2008 r. była tylko 4,8
proc.
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W celu pokonania kryzysu Fed w
ciągu 7 lat utrzymywał wyjątkowo
niskie stopy procentowe – 0-0,25
proc., a także stosował trzyetapowy
program luzowania ilościowego.
Innymi słowy, amerykański BC
drukował dolary w trzy etapy, w
sumie wydano ponad 5 bln USD. W
momencie spadku głównej stopy
procentowej do 0-0,25 proc. dolar
stracił na wartości w stosunku do
wszystkich par walutowych. Warto
podkreślić, że spadek wartości
dolara był obserwowany na każdym
z trzech etapów programu luzowania ilościowego.
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Podsumowanie
Sukces na giełdzie wymaga przygotowania. Zanim zaczniesz handlować prawdziwymi pieniędzmi, przeanalizuj wykresy rynkowe. Zobacz,
jak się zachowuje cena i spróbuj
wykreślić poziomy wsparcia i oporu.
Poszukaj powtarzające się wzory na
wykresach z różnymi interwałami.
Zanurzając się w te procesy znacznie
szybciej, wybierzesz optymalną
strategię zachowania rynku dla
siebie i opracujesz własny plan
handlowy.
Dzięki
planowi
handlowemu
będziesz systematycznie i celowo
otwierać transakcje. Twoje umiejętności z czasem będą stawać się
coraz lepsze,
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a handel – wydajniejszy.Nauczysz się
rozróżniać sytuacje, w których to Ty
popełniłeś błąd, a w których rynek
zachował się inaczej niż zwykle.
Dzięki regularnej praktyce Twoje
transakcje będą przynosić większe
zyski.
Giełda otwiera przed Tobą ogromne
możliwości ﬁnansowe, ale w zamian
wymaga poświęcenia. Pamiętaj, że
cała odpowiedzialność za wynik
handlowy spoczywa na Tobie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że
wszystkie zyski są również tylko
Twoje!
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