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1. Wst p
Niew tpliwie wielu ludzi na

wiecie ma tendencje do poszukiwania

asnego „z otego miasta”. Nikt nigdy nie udowodni fizycznego istnienia
Eldorado, natomiast panuje hipoteza, e istnia o ono wy cznie na poziomie
mentalnym. I to w

nie mentalno

„poszukiwacza” wyró nia niektórych

spo ród t umu zwyk ych ludzi. Mit Eldorado jest chyba najlepszym
porównaniem, je li chodzi o szukanie cudownych i nadzwyczaj zyskownych
systemów. Chocia to pierwsze jest tylko legend , to drugie ma podstawy
w rzeczywisto ci, cho na pewno s one mniej kolorowe, ni mo na to sobie
wyobra

. Otó cudowne systemy nie istniej , a mimo to s jednak takie, które

przez jaki czas mog „gwarantowa ” okre lon stop zysku, co nie zapewni Ci
Drogi Czytelniku zbicia kokosów”, a jedynie umo liwi efektywniejsze
pomno enie Twoich oszcz dno ci. Bo jak powszechnie wiadomo, pieni dz robi
pieni dz. Mog

to potwierdzi

ci, którzy na co dzie

traduj , a czego

z pewno ci nie powtórz ludzie trzymaj cy swój kapita na lokatach. Równie
fundusze nie s z regu y optymalnym rozwi zaniem dla tych, którzy w ka dym
momencie chc mie r
swoimi

zasobami.

na pulsie i pragn posiada ca kowit kontrol nad
Wi kszo

funduszy

inwestycyjnych

ugoterminowe plany oszcz dno ciowe, zak adaj

oferuj cych

e deponowan

przez

inwestora gotówk mo na b dzie bez straty odebra dopiero po up ywie kilku,
je li nie kilkunastu lat. Wielu przedstawicieli oferuj cych fundusze ró nych
firm, to m odzi ludzie ubrani w garnitury, którzy w yciu nie zainwestowali
na gie dzie ani z otówki, a pouczaj szarych obywateli, gdzie maj lokowa
swoje pieni dze. Oczywi cie nie neguj

tu sensu istnienia funduszy

inwestycyjnych, gdy jak najbardziej mog one przynie

wiele korzy ci, jednak

dla tych, którzy pragn wi kszej wolno ci w inwestowaniu, jedyn s uszn

2|S t r o n a
biuro@traderteam.pl
www.traderteam.pl

drog jest poszukiwanie w asnych systemów i strategii oraz ich pó niejsze
optymalizowanie.
Powsta o

ju

wiele

opracowa

na

temat

tworzenia

systemów

transakcyjnych. S to bardzo pomocne i wyja niaj ce wiele spraw prace. Jednak
w swoim e-booku zamierzam podj

si

omówienia tej kwestii w nieco

niestandardowy sposób.
Je li nale ysz do ludzi maj cych pasj

szukania, wynajdywania

i udoskonalania systemów transakcyjnych na rynkach walutowych, futures lub
akcji, to w

nie czytasz publikacj , która powinna Ci

przy czym mam nadziej , e jej zawarto
do osi gni cia przez Ciebie zysków w przysz

zainteresowa ,

w du ym stopniu przyczyni si
ci.
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2. Dlaczego system?

W tym punkcie warto sobie odpowiedzie na pytanie, jakie czynniki
sk adaj

si

na sukces ka dego tradera/inwestora. Jednym z nich jest

perfekcyjne opanowanie w asnych emocji. Mo na by rzec, e t sztuk najlepiej
posiedli buddyjscy mnisi, wi c powinni p awi si w luksusie, lecz akurat nie
w tym rzecz. Trudno

polega na tym, e podstaw samokontroli jest w

nie

okre lony „system”. Nie chodzi tu o zwart formu , czy wzór, lecz o drog
post powania w ka dym momencie pobytu na rynku. Tylko w takich warunkach
mo na wyeliminowa emocje i kierowa si ch odnymi kalkulacjami.
Zachowania rynku s nieprzewidywalne, w zwi zku z czym nie warto
traci czasu na prognozowanie. Wiele razy uda Ci si przewidzie , w któr
stron pod y rynek, jednak cz sto b dzie to wynik zwyczajnego rachunku
prawdopodobie stwa, a nie Twojego do wiadczenia i wiedzy. Jest to powód,
dla którego ka dy potrzebuje jakiego planu gry, planu zawierania transakcji.
Kiedy rzucasz si w wir inwestowania „na gor co” (bez strategii), to tak jakby
skaka ze spadochronem nad pustyni

i nie mia ze sob

Nie b dziesz wiedzia , kiedy poci gn

za link

ci nieniomierza.

–naturalnie mo esz mie

szcz cie i wtedy zrobisz to za wysoko lub na dobrej wysoko ci, ale co si
stanie, je li b dziesz za nisko? Podobnie jest z inwestowaniem! Otwieraj c
pozycj

za pozycj , nagle spostrzegasz, jak Twoje transakcje zaczynaj

przynosi straty – 5, 10, 15%... gdy nie maj c planu, dzia amy pod wp ywem
chwili. W takiej sytuacji mo esz je zamkn
te

poczeka , a

i tym samym uci

rynek odbije. Jednak cokolwiek by

straty, mo esz

robi , to w danym

momencie tracisz i nie wiesz, jak z tego wybrn . Nagle widzisz, jak Twój
rachunek zmniejsza si do 70%, zamykasz wszystkie pozycje i otwierasz jedn
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za maksymaln ilo

rodków, zostawiaj c niewielki margines. Co si mo e si

wydarzy

dalej? Jak si

zaczynaj

podejmowa

okazuje, inwestorzy najcz ciej w takiej sytuacji
wszelkie kroki w celu odegrania si . Niezale nie

od wyniku, przy takim podej ciu zawsze b dziesz kr ci si jak b dny rycerz,
a podbramkowe sytuacje b

dla Ciebie chlebem powszednim.

Tak na ogó wygl da gra bez planu. Pami taj, e system da Ci odpowied
na ka

sytuacj , w której si

znajdziesz. Je li go nie masz i szukasz

odpowiedzi na szybko, nie maj c czasu na analizowanie tego, czy dana decyzja
wd

szym terminie b dzie korzystna, czy te nie, to podobnie jak w pokerze,

nie b dzie liczy si chwilowy wynik rozgrywki. Znaczenie ma tylko ilo
podj tych w

ciwych decyzji. A wiedz o tym, czy decyzja by a z a, czy dobra,

mo na zdoby , jedynie maj c oszacowane pewne warto ci, o czym b dzie
mowa w dalszej cz ci opracowania, jednak specjalnie dla niecierpliwych
i tak przedstawi pewien wst p ju w tym rozdziale.
Najlepszym przyk adem podejmowania z ych decyzji jest gra w ruletk .
Oboj tnie, co obstawiasz, to prawdopodobnie w ko cowym rozrachunku oddasz
swoje pieni dze kasynu. Gdyby codziennie przychodzi do kasyna i stawia 100
PLN na czarne/czerwone, parzyste/nieparzyste lub wysokie/niskie - Twoje
szanse wygranej b

równe 18 z 37, czyli 48,6% (w ameryka skiej ruletce,

gdzie s dwa zielone pola, jest 47,4% szans na wygran ).
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Matematyczny zapis b dzie wygl da mniej wi cej tak:
0,486*100+0,514*(-100)=-2,8

Na sto takich samych zak adów 280 PLN trafi w r ce kasyna.
Analogicznie jest z rynkiem. Je li ryzykujesz np. 30 pipsów dla 60,
to Twoje szanse zysku powinny by powy ej 33%, inaczej w d ugim okresie
uzyskasz wynik równy zeru lub stracisz. Nie licz w tym przypadku oczywi cie
straconego czasu. Warto równie zauwa

, e w krótkim okresie wariancja

mo e nieco zaburzy szacowane wyniki. Jednak gdy Twój system generuje
odpowiedni liczb rentownych sygna ów, szybko ucinasz straty, a zyskom
pozwalasz rosn

lub dobrze je zabezpieczasz, to znajdujesz si

wtedy

w zupe nie odwrotnej sytuacji, ni osoby graj ce w ruletk .
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