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Inwestowanie w oparciu o dane
fundamentalne
Witam Serdecznie,
na dzisiejszym specjalnym, sobotnim webinarze TMS Brokers. Miło
mi, że Państwo znaleźliście trochę czasu, żeby ten czas z nami spędzić
w stosunkowo spokojnym dniu, bo dzisiaj dzień nie tradingowy, więc
trochę podejdziemy do tematów teoretycznie, ale już od poniedziałku
zastosować je będziemy mogli pewnie w praktyce.
Proszę tylko o króciutkie potwierdzenie, może w tym oknie, w którym Państwo piszecie pytania, że wszystko jest dobrze widoczne,
i że jestem dobrze słyszalny. O, już dziękuje bardzo, wysypało się sporo potwierdzeń, więc okey. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa dzisiaj strategia inwestowania w oparciu o dane fundamentalne, przy czym rozwijam od razu temat. Będzie to strategia
mocno, krótko terminowa, a raczej, jeszcze bardziej uściślając próba
radzenia sobie z działaniem na rynku tuż po publikacji danych fundamentalnych; w szczególności ważnych danych fundamentalnych.
Jeszcze tytułem wprowadzenia, ja nazywam się Tomasz Nowak. Być
może część z Państwa, gdzieś tam już po drodze ze mną się spotka1
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ła. Jestem maklerem papierów wartościowych, opiekunem, doradcom klienta strategicznego i korporacyjnego w TMS Brokers. Pracuję
w TMS Brokers już, powiedzmy siedem lat i mniej więcej tyle zajmuje się rynkiem Forex. Wcześniej działałem na rynku kapitałowym
i w większym stopniu byłem między innymi maklerem giełdowym.
Pracowałem w kilku biurach maklerskich. Na operujących na naszej
giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. No obecnie pewnie z częścią z Państwa spotykam się podczas webinarów, które prowadzimy w trakcie tygodnia. Zaproszę na te webinary Państwa pod
koniec naszej prezentacji. Mam też możliwość komentowania bieżącej sytuacji w telewizji TVN, CNBC na bieżąco, więc mam nadzieję, że z częścią Państwa już, gdzieś tam po drodze spotkaliśmy się.
Wracamy do naszego tematu, dzisiejszego naszego spotkania. Może
zorganizujemy je w ten sposób, że najpierw omówimy ten materiał,
który mamy do omówienia. Natomiast nieco później postaram się
przeczytać Państwa pytania gdyby się jakieś po drodze pojawiły, może
to w końcowej części, jakoś sumarycznie ewentualnie się do nich,
w miarę możliwości czasowych i organizacyjnych odnieść. Jest pytanie
po drodze, że widać sbos i planszę. Tak to właśnie będzie wyglądało, mojej twarzy nie będzie po drodze widać, więc będzie to wyglądało właśnie w ten sposób, że będziecie Państwo widzieli to na ekranie;
to dla osób niezorientowanych w webinarze - tak, to co będę chciał
pokazać i słyszeli mój głos. Przechodzimy już do naszej prezentacji.
Co dzisiaj powiemy w stosunkowo niewiele czasu, więc proszę Państwa,
będzie to dosyć mocno skondensowane. Chciałbym przede wszystkim
pokazać wiele rzeczy może w praktyce jak one działają. Które publikacje są dla inwestorów istotne. Jakie dane umacniają dolara, a jakie
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osłabiają? Jak to należy sobie czytać, jak do tego należy się przygotowywać. Gdzie możemy sprawdzić oczekiwania rynku, co do publikacji
danych fundamentalnych. I w reszcie podamy konkretne przykłady,
jak tą strategię czy ten zarys strategii, który dzisiaj pokażemy można
w rzeczywistości sobie stosować.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o dane fundamentalne, no to na rynku
jest ich oczywiście bardzo dużo i biorąc za przykład parę Euro-Dolar,
tak jak tutaj Państwo widzicie na tym slajdzie, na notowanie, na ostateczny kurs Euro-Dolara. Tak, kurs który widzimy, który zmienia się
w każdej praktycznie sekundzie podczas notowań, wpływ ma masę
czynników. Żeby to Państwo uzmysłowić to właśnie ta plansza,
to są czynniki wpływające na sytuację w Stanach Zjednoczonych,
a więc stopy procentowe w stanach zjednoczonych i czynniki wpływające na sytuację w strefie Euro; tak, a więc: stopy procentowe
w strefie Euro, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, polityka
FED, polityka Europejskiego Banku Centralnego, koniunktura w przemyśle amerykańskim, sytuacja w przemyśle europejskim, rynek nieruchomości amerykański, bardzo ważny dla koniunktury w Stanach
Zjednoczonych, rynek pracy, koniunktura w przemyśle europejskim.
To są wszystkie rzeczy bezpośrednio, które wpływają zarówno
na wycenę dolara jak i wycenę na Euro; dając wynikowy kurs Euro
do dolara. Oczywiście są czynniki trochę dalej stojące, od tych które
wymieniłem, ale też pośrednio mające istotny wpływ na notowania
euro-dolara czy generalnie mówiąc na notowania walut, to jest ogólna
wersja do ryzyka, ogólny sentyment na rynku. Na przykład sytuacja
w Chinach, które urosły do miana gospodarczej potęgi, i w których
przemiany pośrednio też wpływają na to co się dzieje z kursami walut.
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Tych danych jest całe mnóstwo. Jeśli Państwo chcielibyście sobie spojrzeć na te dane, to praktycznie codziennie jest publikacja kilku danych
fundamentalnych, które wpływ mogą mieć na kursy walutowe. Ja będę
odnosił to bezpośrednio do euro-dolara, ale proszę sobie rozwinąć
na wszystkie inne kursy walutowe, na wszystkie inne notowania kursów
walutowych. Ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę na te rzeczy, które
są najważniejsze, na najważniejsze, które powodują duże wahania rynkowe, i które można wykorzystać w naszym intradejowym traidingu.
Ja do takich danych, które uznaję za najważniejsze zaliczyłbym następujące rzeczy, są one tutaj wymienione mniej więcej w kolejności działań:
konferencje prasowe po posiedzeniach banków centralnych – najważniejsze banki centralne w dniu dzisiejszym to Europejski Bank Centralny, czyli ECB, FED, czyli Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, Bank
of Japan, czyli Bank Japonii, Bank of England, to w notowaniach Funta.
No oczywiście dzisiaj nie będziemy mieć czasu już tutaj rozwijać tej
sprawy, ale również działania Rady Polityki Pieniężnej maja tutaj decydujące znaczenie na przykład w wielu przypadkach dla tego co się dzieje ze złotym. Proszę Państwa, kiedyś było tak, ja jeszcze to pamiętam
ze swojej praktyki, że tak naprawdę każde posiedzenie Banku Centralnego to była niepewność, albo prawie każda, albo co któraś, stosunkowo często, co się stanie ze stopami jak my ze stopami procentowymi
jak będzie polityka stóp procentowych kształtowana. Ostatnio z taką
niepewnością mieliśmy, jak Państwo wiecie, mamy nadal do czynienia
w przypadku Rady Polityki Pieniężnej. Rada dosyć nas zaskakiwała swoimi decyzjami i tak naprawdę, wprawdzie teraz się to trochę wszystko
ustabilizowało i na zmianę stóp się nie zanosi, ale też rynek tego w stu
procentach pewien nie jest. Natomiast na wszystkich innych rynkach
trochę sytuacja się w ostatnich latach, tak praktycznie w dwóch-trzech
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latach od wystąpienia kryzysu w dwutysięcznym ósmym roku ustabilizowała, ze względu na to, że wszystkie właściwie, większość, może
nie wszystkie, ale większość stóp procentowych jest na bardzo niskim
poziomie, więc nie ma tutaj specjalnie co zmieniać, nie ma gdzie ich już
dalej obniżać, a na podwyższanie stóp procentowych też za bardzo się
nie zanosi. Więc co do decyzji, tutaj nie ma zbyt dużo tych decyzji co do
stóp procentowych, natomiast każde posiedzenie Banku Centralnego
albo prawie każde kończy się wystąpieniem Prezesa takiego banku;
to jest Pan Mario Dragi w przypadku ECB, Pan Berbenbaki w przypadku FEDu. I te konferencje prasowe, te wystąpienia maja dzisiaj bardzo
duże znaczenie, urastają do zdarzeń bardzo istotnych. Proszę Państwa
ja to wymieniłem na pierwszym miejscu, dlatego że tak to się w tej
chwili układa. Właściwie każde posiedzenie Banku Centralnego (ECB)
i konferencja prasowa prezesa Dragiego przynosi sporą zmienność na
rynku i wydaje mi się, że tą zmienność w jakiś sposób można okiełznać
i wykorzystać do naszych celów. Oczywiście wystąpienia publiczne
szefów ECB i FED, czyli banków centralnych, przy innych okazjach też
są bardzo uważnie monitorowanie i śledzone przez rynek.
Na trzecim miejscu podałem dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, bardzo ważne dane. Za chwilę powiem kiedy one są publikowane, żebyście Państwo mogli to sobie uchwycić. Ważne wydarzenia
polityczne na czwartym miejscu, bo to też niezwykle urosło do znaczącej wagi w związku z tym, że polityka w tej chwili w dużej mierze, szczególnie w Europie, decyduje też o tym co się dzieje w realnej gospodarce; i później mamy cały szereg troszeczkę mniej ważnych danych, mniej
istotnych. Ja do takiej pierwszej ligi zaliczam jeszcze indeksy przemysłowe PMI w strefie euro i indeks ISM w Stanach Zjednoczonych.
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Więc jeszcze raz powtórzę: pierwsza rzecz to banki centralne
i posiedzenia banków centralnych i konferencje ich szefów, po tych
posiedzeniach druga rzecz dane z rynku pracy, trzecia rzecz ważne
wydarzenia polityczne i wreszcie, to są te trzy najważniejsze rzeczy.
Z takiej troszeczkę drugiej czy pościgowej ligi indeksy przemysłowe PMI
w strefie euro i indeksy ISM w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego my
się tymi informacjami chcemy, na tych informacjach skoncentrować;
no bo właśnie wtedy, wtedy akurat tu na tym rysuneczku obrazowo
pokazana, to jest właśnie moment publikacji danych z rynku pracy
w Stanach Zjednoczonych, ta świeca obrazuje bardzo dużą zmienność,
która po takich danych występuje. To nie tylko zmienność w momencie publikacji, ale możliwość kontynuacji lub zaprzeczenia tego ruchu;
więc widzicie Państwo, że jeśli do tego momentu zmienność jest dosyć
mała i w oczekiwaniu niewiele co się na rynku dzieje to sama publikacja
i skutki publikacji mogą być bardzo znaczące, a to da się czy możemy
próbować wykorzystywać na rynku. Skupimy się więc na tych podstawowych danych, które Państwu wymieniłem; wystąpienia publiczne
szefów ECB pojawiają się niestandardowo, jeśli one są że tak powiem
poza takim kalendarzem ścisłym to znaczenie mają mniejsze. Najważniejszą rzeczą są konferencje prasowe szefów ECB, szefów banków
centralnych, to o czym Państwu mówiłem, po regularnych posiedzeniach. Ten kalendarz posiedzeń jest znany, w zasadzie bank europejski
spotyka się raz w miesiącu, to jest na ogół pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie trzynastej czterdzieści pięć jest decyzja o stopach procentowych, na ogół się nie zmienia aczkolwiek, być może dojrzewa strefa euro do obniżki stopy procentowej i bardzo ciekawe perspektywy
przed następnymi publikacjami, tak. A więc ECB raz w miesiącu, FED
na ogół też raz w miesiącu, aczkolwiek niekiedy trochę się tam prze6
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suwa ta konferencja prasowa i posiedzenie i ono nie wypada zawsze
w tym samym miejscu miesiąca. Dane z rynku pracy w USA, tak zwane
payrollsy, to absolutnie podstawowa rzecz dla nas inwestorów na rynku walutowym, to jest godzina czternasta trzydzieści i na ogół w większości pierwszy piątek miesiąca, więc to właściwie święta godzina czternasta trzydzieści i pierwszy piątek miesiąca. Zawsze te dane są bardzo
uważnie przez rynek śledzone. Ostatnio też wywołują dużą zmienność
co będę chciał Państwu pokazać i wydaje mi się, że też jest szansa żeby
taką zmienność próbować sobie wykorzystywać. No wydarzenia polityczne pojawiają się niestandardowo. Czasem wypowiedź istotna polityka o dużym znaczeniu może też wpływać na kursy walutowe, z tymże
problem z tym jest taki, ze tak najczęściej te wydarzenia są niezapowiedziane, pojawiają się w sposób niezapowiedziany, takie wystąpienia
i trudno je sobie jakoś tam rozplanować czy przewidzieć w kalendarzu, ale już na przykład takie wydarzenia polityczne jak wyniki wyborów, jak najbardziej, tak. Pokażę Państwu na przykładzie, że ostatnie
wyniki wyborów we Włoszech bardzo miały na notowanie euro-dolara
duży, znaczący wpływ, który tez zdaje mi się można było w jakiś tam
sposób próbować wykorzystać. Indeksy przemysłowe PMI, dwa razy
w miesiącu. Raz, pierwsze przybliżenie, później uściślenie. Indeksy PMI
gdybyście Państwo się bardzo niecierpliwili kiedy te informacje zaczną
nam się pojawiać to z tej naszej tabelki, w przyszłym tygodniu właśnie
indeksy przemysłowe PMI, chyba już we wtorek będą w strefie euro
publikowane. Natomiast dane z rynku pracy, w maju, tak, pierwszy piątek maja, też będzie się moim zdaniem sporo działo, bo oczekiwania
są bardzo rozstrzelone i rynek z dużą wagą będzie na te dane patrzył.
Gdzie szukać informacji, proszę Państwa o takich danych, odsyłam
Państwa do naszych raportów, które są albo na stronie internetowej,
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albo które możecie Państwo otrzymywać od nas. Raporty poranne,
raporty tygodniowe; w raportach porannych wskazujemy co się
w danym dniu, w konkretnym dniu może dziać. W raportach tygodniowych, wyprzedzająco pokazujemy kalendarz na cały następny tydzień,
tak więc można w weekend sobie spokojnie usiąść i popatrzeć, jakie
istotne dane i przeczytać jakie istotne dane będą w następnym tygodniu i na tym się skoncentrować jeśli chodzi o nasze działania. W każdym takim raporcie dziennym, najpierw wskazujemy króciutko co się
w danym dniu może dziać. To jest akurat raport dzienny, proszę Państwa,
z ostatniego, piątego kwietnia. Dziś uwaga przenosi się na Stany Zjednoczone i opublikowany o godzinie czternastej trzydzieści raport z rynku pracy. To jest najważniejsza informacja w tym dniu i na tym możemy
się w danym dniu skoncentrować. W raporcie macie Państwo, właśnie
w takiej formie kalendarzem makroekonomiczne. Oczywiście tak jak
powiedziałem, tych danych jest bardzo dużo, to jest zaledwie jeden
dzień, czwarty kwietnia dwutysięcznego trzynastego roku, mnóstwo
danych czytając raport albo kontaktując się z nami będziecie Państwo
wiedzieć, które z tych danych są ważne, a które są mniej ważne. Tak
jak wskazywałem my dzisiaj zwrócimy się i skoncentrujemy się na tych
danych najważniejszych; kilku, dwóch, trzech danych najważniejszych,
które będą publikowane.
To był czwarty kwietnia, a tu na przykład raport, a tu na przykład
kalendarz z piątego kwietnia. Chce go Państwu pokazać, dlatego
że odniesiemy się tutaj później do tych danych, które były publikowane
tego piątego kwietnia. O na przykład dane ze Stanów Zjednoczonych,
o których wspominałem, piąty kwietnia, pierwszy piątek miesiąca,
czternasta trzydzieści, publikacja, zmiana zatrudnienia w sektorze
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prywatnym, tak zwane payrollsy. Dane są podawane w następującym
układzie: sto dwadzieścia dziewięć siedemdziesiąt, taka prognoza,
że taki, tyle, akurat w tym przypadku tyle tysięcy nowych miejsc pracy
przybędzie; dwieście trzydzieści sześć tysięcy przybyło w poprzednim
miesiącu. Proszę Państwa i teraz kwestia tego jak podchodzimy króciutko, bo to pewnie nie wszyscy wiedzą, więc muszę niestety to też jakby
wyjaśnić, ale postaram się tą rzecz skrócić i stosunkowo szybko przejść
do konkretnych przykładów. Więc proszę Państwa, jak to interpretować?
Zawsze odnosimy to czy dane są lepsze czy gorsze do oczekiwań.
Jeśli rynek prognozuje w tym przypadku sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy nowych miejsc pracy, to jeśli ta liczba, którą otrzymamy
w rzeczywistości będzie większa, to te dane zostaną uznane
za dobre, jeśli liczba będzie mniejsza, to będą uznane za gorsze.
Nie odnosimy tej publikacji albo w mniejszym stopniu do tego
co było poprzednio, czyli poprzedniego miesiąca, ale w odniesieniu
do tego, proszę Państwa, co rynek przewiduje, jeśli chodzi o publikacje
danych o określonej danej. Zawsze mamy właśnie taki układ
z poprzedniego miesiąca wynik i prognoza, prognoza przed danymi
w danym dniu publikowanymi, jeśli ona tu wynosi w granicach dwieście
tysięcy, to wynik na przykład rzeczywisty dwieście dwadzieścia tysięcy
w tym przypadku zostanie uznany za pozytywny, a wynik sto osiemdziesiąt tysięcy za negatywny. Na przykładach też sobie popatrzymy jaka
tu jest reakcja rynkowa na publikację tych wszystkich kolejnych danych.
I teraz proszę Państwa przejdziemy już króciuteńko do zarysu strategii, którą chciałem Państwu pokazać, postępowania w czasie właśnie czy tuż po publikacji danych, ważnych danych fundamentalnych.
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Istotą i zasadą naczelną, którą będziemy się tutaj kierować, nie handlujemy piętnaście minut przed i piętnaście minut po publikacji najważniejszych danych makroekonomicznych, a wiec wyłączamy się
z działania na rynku piętnaście minut przed i piętnaście minut po.
Wstrzymujemy jak gdyby oddech, to jest zasadnicza jak gdyby rzecz,
którą chciałem Państwu tu dzisiaj przekazać, i do której czego chciałem Państwa zachęcić, tak. Trochę to jest zupełnie albo nawet nie trochę, tylko zupełnie sprzeczne z taka intuicyjną chęcią działania, bo jeśli
o godzinie czternastej trzydzieści publikujemy payrollsy to w naturalny sposób chcielibyśmy natychmiast, o godzinie czternastej trzydzieści
jeden zająć określoną pozycję na rynku. To nie jest najlepsza moim
zdaniem metoda. Moim zdaniem powinniśmy piętnaście minut wcześniej wyłączyć się jak gdyby z rynku, popatrzeć sobie tylko spokojnie
co się dzieje i odczekać piętnaście minut po publikacji danych, więc
działać będziemy dopiero o godzinie czternastej czterdzieści pięć,
jeśli dane zostaną opublikowane o godzinie czternastej trzydzieści.
Podsumowując to co w tej chwili do tej pory powiedziałem do Państwa,
ta strategia oczekiwania piętnastu minut na ukształtowanie się sytuacji ma następujące zalety: unikamy szumu w momencie publikacji,
w samym momencie publikacji. Zasadniczo sytuacja wygląda w ten
sposób, że jeśli dane są istotne, jeśli wszyscy na te dane czekają
to w momencie ich publikacji najczęściej, szczególnie kiedy interpretacja tych danych nie jest taka prosta, występuje dosyć spora zmienność
na rynku. Więc my te piętnaście minut dajemy rynkowi, żeby sobie sam
zinterpretował te dane, wyzbywamy się sami sentymentu przy interpretacji danych, tak czyli my nie interpretujemy tych danych tylko czekamy
na to co nam pokaże rynek. Rynek ma piętnaście minut na to, żeby
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nam pokazać czy wskazać nam, w którą stronę będzie chciał iść po tej
publikacji. Czekamy aż fundamentaliści właściwie zinterpretują dane,
tak. Pierwsza reakcja może być zupełnie tylko i wyłącznie chaotyczna
i bardzo emocjonalna, natomiast zdarza się, że właśnie po krótkim przeanalizowaniu danych, dopiero rynek nabiera określonego kierunku.
Dodatkowym czynnikiem, który pozwala tutaj nam zdobyć przewagę jest
to, że po piętnastu minutach warunki w handlu wracają już do normalności.
W momencie publikacji, jak Państwo wiecie, często się to tak zdarza,
że ta zmienność jest bardzo duża i niewiele się udaje na tym rynku zdziałać.
I już króciutki zarys, jakby to wyglądało w przypadku konkretnego działania na rynku. Proszę zobaczyć. Ta zielona świeca to jest publikacja
po danych. Na razie nie wchodzimy w szczegóły co to są za dane, ale
ja później Państwu też wskaże jeszcze jakby taką możliwość. To jest
po publikacji danych. To jest świeca piętnastominutowa, czyli piętnastominutówka pokazuje nam zmienność, która była tuż po publikacji tych
danych, tak. Czternasta trzydzieści, początek świecy wacha się i rysuje
taką piętnastominutówkę. Gdybyśmy tą piętnastominutówkę rozłożyli
na świece jednominutowe, to zobaczylibyśmy chaos tutaj, tak pewien
chaos – dół, góra, dół, góra, dół; generalnie do góry, ale tak naprawdę
nie wiemy, tu jest opór, tu jest wsparcie. Czy kupować czy sprzedawać?
Ja radzę Państwu w tej strategii poczekać, tak. Poczekać, aż ta świeca
w pełni się ukształtuje. Mamy w pełni ukształtowaną świecę i co zrobimy w dalszym kroku? W dalszym kroku spróbujemy zagrać w ten
sposób, że dołączymy się do ruchu po wybiciu z tej świecy. Jeśli rynek
wybije się dołem to będziemy wchodzić na pozycję krótką. Jeśli rynek
wybije się górą, będziemy wchodzić na pozycję długą. Są dwa sposoby
ustawienia stop lossów do takiej pozycji. Taki bardzo agresywny spo11
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sób to ustawiamy stop loss w połowie tej świecy i określamy mniej
więcej target na dwa stop lossy czyli take profit na dwa te stop lossy.
To jest taki bardzo agresywny i krótkoterminowy sposób działania
po tej publikacji. Ja preferuję troszeczkę bardziej długoterminowy
sposób działania. Otóż ja stop lossa, jeśli no ta świeca nie jest zbyt
duża, ustawiam w przypadku krótkiej pozycji na czubku tej świecy,
a w przypadku zajmowania pozycji długiej, na dołku tej świecy.
To oczywiście wymaga trochę większego, ten większy stop loss wymaga trochę większego czasu i większego take profitu, żeby w dłuższym
czasie, żeby otrzymać tutaj właściwą relację stopy zwrotu do ryzyka;
ale przyjmijmy w tym akurat przypadku, taką właśnie naszą sytuację,
że mamy oto tą świecę piętnastominutową i patrzymy co się będzie
dalej działo, tak. Ustawiamy sobie dwa zlecenia na wybicie w dół
i w górę poza zakresem tej świecy, ze stop lossami w połowie tej świecy. No w tym przypadku akurat realizacja jest taka, że rynek idzie
do dołu, wybija tą świecę do dołu, otwieramy pozycję krótką. W
stosunkowo szybkim czasie zajmujemy, osiągamy take profit.
Dalszy rozwój sytuacji jest troszeczkę już bardziej skomplikowany.
Ja może podam go Państwu na konkretnym przykładzie, nie zapomnę
o nim. Wrócimy na konkretnym przykładzie, który będę pokazywał
na platformie, bo tam będziecie Państwo widzieli kontekst całego tego
zdarzenia. Tutaj natomiast chodziło mi tylko o pokazanie zasady, tak.
Czyli mamy świecę zmienności – piętnastominutówkę bezpośrednio
po publikacji i w oparciu o wybicie tej świecy, zajmujemy pozycję długą lub krótką. Tak to by wyglądało w tym przypadku. Tu drugi przykład, akurat po publikacji ważnej, też wrócimy do niej w konkretnych
przykładach, piętnastominutówka po publikacji, wybijamy tą świecę,
12
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take profit albo w pierwszym naszym układzie, tak to, to co mówiłem,
czyli pierwszy sposób realizacji; wejście take profit gdzieś mniej więcej w postaci dwóch stop lossów ustawionych na połowie tej świecy;
albo bardziej trochę agresywny, może niebezpieczny sposób, ale czasem profitujący znacznie więcej. Stop loss dopiero na górze tej świecy
i pozwalamy rynkowi na przykład do końca dnia sobie jechać, często
przynosi to dosyć pozytywne rezultaty. No oczywiście, żeby to nie było
tak, że wszystko spada, to akurat tutaj zdarzenie gdzie proszę Państwa,
świeca wysokiej zmienności jest piętnastominutówka po publikacji danych, wybicie, jedziemy do góry i próbujemy realizować nasze zyski.
To są konkretne przykłady żeby tylko Państwu pokazać na czym cała
zasada polega. Jeszcze raz, bo to jest jakby istotne, podkreślam rzecz
moim zdaniem w tej chwili najważniejszą. Mamy świecę, tak; określoną świecę piętnastominutową, czyli czekamy na pierwszą świecę piętnastominutową, która pojawi się po publikacji i wchodzimy dopiero
na wybicie tej świecy gdy rzeczywiście takie wybicie nastąpi. Myślę,
że to już Państwo dosyć dobrze zauważyli. Przejdziemy wiec w tej
chwili, ponieważ czas nam niestety dosyć szybko ucieka proszę Państwa. Troszkę proszę się przygotować, że niestety ale wyjedziemy poza
ten jeden czterdzieści pewnie, myślę że Państwo się nie obrazicie.
Przejdziemy w tej chwili do konkretnych przykładów, postaram się
Państwu te konkretne przykłady pokazać. Pokazuje na platformie TMS
Pro, później dwa zdania na temat tej platformy. To jest wykres euro-dolara w układzie piętnastominutowym, czyli w takim jakim nas interesuje. Akurat na początek pokażę Państwu szesnasty kwietnia, więc
nie dawno, dwa dni temu, bodajże to chyba w środę było, tak. I tutaj
13
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taka charakterystyczna świeczka. Proszę zobaczyć, początek świeczki najpierw do dołu i do góry. To jest świeczka z godziny jedenastej
w momencie publikacji takiego niemieckiego wskaźnika ZEF. Dlaczego
Państwu go chcę pokazać? Bo akurat ciekawa sytuacja sprzed kilku dni
dosłownie. Na czym tutaj polega ciekawość w tej sytuacji? Otóż ZEF
pojawił się w tym dniu słaby, tak słaby ZEF generalnie powoduje osłabienie euro, więc powinien spowodować obniżenie, tak obniżenie się
notowań, spadek notowań poniżej gdzieś tam tego wsparcia na euro-dolara. Tymczasem reakcja była następująca. To jest świeczka piętnastominutowa po publikacji, świeczka o godzinie jedenastej jak Państwo
widzicie, tak. Najpierw będę trochę tu dokładniej pokazywał, a później
postaram się Państwu to pokazywać już nieco szybciej. To jest świeczka o godzinie jedenastej. Proszę zobaczyć, rynek idzie do dołu, zawraca do góry, mamy piętnastominutówkę coś z tym ZEFem nie tak, tak.
Rynek powinien iść do góry, a nie idzie do góry; więc nasza strategia
zakłada to: góra, dół , wybicie w dół - sprzedaż, wybicie góra – wzrost.
I akurat w tym momencie, słaby ZEF i reakcja odwrotna niż rynek
powinien, niż normalnie na rynku powinna wystąpić, zapoczątkowała nam całkiem niezły wzrost, który wyniósł notowania euro-dolara
w tym dniu o ponad sto pipsów wyżej. Taka ciekawostka, bo już jesteśmy
w tym miejscu to akurat, to jest, to są notowania następnego dnia. Tutaj
w tych okolicach godziny piętnastej, to apropo wydarzeń politycznych, które mogą decydować o tym co się na rynku dzieje. Pojawił się
wywiad z Panem Wajdemanem, prezesem WZ Banku, który sugerował
jakiś tam sposób, możliwość obniżki stóp procentowych w strefie euro
i przecenę euro, tak; pod wpływem czystego wydarzenia politycznego.
Cofnijmy się teraz w czasie troszeczkę do tyłu, właśnie do publikacji
14
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danych, o których Państwu wspominałem. To jest posiedzenie ECB, właśnie ostatnie czwartego kwietnia. Proszę zobaczyć, godzina czternasta
trzydzieści zaczyna się konferencja prasowa Pana Dragiego – świeczka
piętnastominutowa zmienności idzie w dół, tak. Wydaje się, że rynek
pójdzie do dołu, tak. Natomiast w trakcie konferencji wybijamy tą świecę, rzeczywiście moglibyśmy w tym przypadku, przyjmujemy pozycję
krótką. Jeśli to była ta metoda zamknięcia w połowie świeczki, to tu już
pozycji nie mamy, tak. Ale proszę Państwa, rynek robi coś takiego jak
pokazywałem przed chwilą przy ZEFie, tak – idzie do góry. Druga część,
druga góra świecy pozostaje cały czas w mocy; to ta świeczka decyduje o tym co rynek w dalszym ciągu będzie chciał zrobić. Otóż najpierw
otrzymujemy fałszywy sygnał w dół, zamykamy tą pozycję i tuż później, w ciągu półgodziny otrzymujemy sygnał pójścia w górę, tak; czyli
zanegowanie tego wyjścia górą z tej zmienności, która była spowodowana bezpośrednio przez ECB. No i proszę Państwa piękne wyjście górą, które jest kontynuowane dalej w następnych dniach. Jeśli
byśmy nie zastosowali bardzo ścisłej metody wchodzenia na rynek, tak.
To prawdopodobnie stracimy tu głowę, bo rynek najpierw idzie
do dołu, ostro zawraca, próbuje iść do góry, tu się konsoliduję, nie wiemy
co zrobić. Natomiast jeśli byśmy zastosowali naszą metodę albo w przybliżeniu naszą metodę, to oczywiście dostaniemy przynajmniej te tutaj,
w tym momencie sygnał fałszywy, ale odbijemy sobie to wchodząc przy
przekroczeniu świeczki górą zajmując pozycje długą. Proszę zauważyć,
że nawet biorąc ten bardziej ryzykowany wariant, tak; czyli wejście
dołem stop loss na górze tej świeczki, czyli dosyć sporo tutaj dostajemy
w plecy bo gdzieś około sześćdziesięciu pipsów, otwieramy natychmiast pozycje długą bo rynek wychodzi górą i z nawiązką sobie to
odrabiamy, bo sygnał był najpierw fałszywy, ale został on tak moc15
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no zanegowany, że poszliśmy wyraźnie w górę i odrobiliśmy straty i mieliśmy jeszcze możliwość zarobienia na tym samym sygnale.
Piątego kwietnia, proszę Państwa pojawiają się payrollsy i to jest ta świeca, tak to jest ta świeca. I tutaj interpretacja tych danych. Otóż dwieście
trzydzieści sześć tysięcy to były notowania, nowe miejsca pracy, które
były w poprzednim miesiącu. Rynek spodziewał się, że na rynku pojawi
się liczba dwieście tysięcy, tak. Natomiast na rynku pojawiło się mocne rozczarowanie, które już jakoś wcześniej było gdzieś tam, pojawiały
się jakieś przecieki, ale same dane pojawiły się w postaci osiemdziesięciu ośmiu tysięcy. Dużo gorsze dane dla rynku amerykańskiego niż
się rynek spodziewał. Powodują osłabienie dolara, osłabienie dolara
oznacza wzrost na euro-dolarze. Proszę zobaczyć, to jest ta pierwsza
świeczka piętnastominutówka po publikacji. Też spora zmienność, ale
rynek tak na sto procent nie wie co ma zrobić, tak. Idzie ostro do góry
i cofa się, widzicie Państwo ten cień. Dopiero po jakimś czasie następuje wybicie tej świeczki. Stop loss postawiony na dole tej świeczki,
na dolnym ograniczeniu wytrzymuje i w następnych dniach kontynuujemy sobie zdecydowanie wzrost; mamy możliwość zarobienia całkiem
niezłych pieniędzy. Oczywiście proszę Państwa, powiecie Państwo,
że trzeba to wytrzymać. Trzeba to wytrzymać, ale prawdopodobnie jeśli zastosujemy taką metodę, tak; tu jest wysoka świeca więc stop loss
jest dosyć duży. Oczywiście musimy zająć wtedy mniejszą pozycję, ale
unikamy całego tego chaosu, który tworzy się bezpośrednio przy publikacji danych. Samo wyjście daje nam bardzo ładny sygnał wzrostowy.
Pokażę Państwu tutaj jeszcze ten sam dzień na parze euro-jen,
bo tutaj też ciekawa moim zdaniem sytuacja. Ciekawa bardzo sytuacja,
tylko proszę chwileczkę poczekać, o właśnie cofniemy się tutaj na tym
16
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euro-jenie. Zaraz będziemy mieć czwarty, o tutaj jeszcze ciekawsza
sytuacja, bo tutaj na czwartego jeszcze mieliśmy dosyć ciekawszą
sytuacje, bo otóż w nocy spodziewano się publikacji danych, publikacji komunikatów po konferencji banku Japonii. Jak Państwo widzicie
rynek się tutaj w jakiejś tam niewielkiej zmienności między sto dziewiętnaście sześćdziesiąt a sto dziewiętnaście dwadzieścia porusza.
Natomiast w momencie publikacji następuje gigantyczny wystrzał
do góry, tak. Bank Japonii zwiększył skale luzowania polityki pieniężnej w większym stopniu niż się tego spodziewano i stąd wystrzał był
bardzo duży, tak. Pierwszy wystrzał sto dziewiętnaście trzydzieści na
sto dwadzieścia, prawie dwadzieścia, prawie sto pipsów, tak. Na prawdę i dochodzimy do jakiegoś oporu. Nie wiemy co dalej zrobić, tak.
Natomiast ta piętnastominutówka, znów pierwsza piętnastominutówka potraktowana bardzo, stricte według nazw, według zasad, którymi
się kierujemy, czyli krótko mówiąc mamy dużą świece o dużej zmienności; piętnaście minut minęło; na górze, przebicie na górze to sygnał
kupna, przebicie na dole sygnał sprzedaży. To co się dalej dzieje już się
Państwo domyślacie, tak; to był tylko początek tego ruchu. Trudno nam
było nawet zinterpretować co ten Bank Japonii powiedział, bo było
wcześnie rano i generalnie rzecz biorąc serwisy jeszcze to spowodowały z opóźnieniem; natomiast sam charakter ruchu i wejście twarde
zgodnie z tym ruchem dawało możliwość zajęcia pozycji jak gdyby bez
emocji; bo generalnie do tego się to sprowadza, że w tym momencie
udaje się nam pewne rzeczy odizolować od emocji, które towarzyszą
normalnym ruchom, dużym ruchom po publikacji danych na rynku.
Zapytacie Państwo dlaczego nie ustawić na krótką i na długą pozycje
od razu w momencie publikacji. Ano dlatego, że najczęściej kończy
17
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się to tym, że rynek robi na tyle dużą zmienność góra, dół, góra, dół
w pierwszych minutach, że jedna pozycja i druga, jak Państwo wiecie
Ci, którzy już na tym, już tak próbowali działać zostaje wycięta i rynek
po wycięciu stop lossów z jednej i z drugiej strony podąża w swoim
kierunku natomiast my pozostajemy z podwójną strata, podwójnego
stop lossa z rozczarowaniem, że tym razem żeśmy się do tego rynku nie zabrali więc moja idea, którą powtarzam jeszcze raz - czekamy
piętnaście minut i próbujemy łapać się, załapywać się na rynek, na kierunek rynku dopiero wtedy kiedy ten już nam kierunek swój pokażę.
To był czwarty, czyli publikacja danych, publikacja i konferencja prasowa banku Japonii, natomiast tu jest ECB, które oczywiście też wpływa na euro-jena i też ta fałszywa świeca. To jest piętnastominutówka
po konferencji Dragiego. Najpierw short zamknięty, ale przebicie górą
no i jazda do góry, tak. Piątego proszę Państwa pojawiają się payrollsy,
o których wspominałem, rynek też początkowo nie wie co zrobić,
bo na euro-jenie ta reakcja nie była tak prosta jak na euro-dolarze.
Tu jest reakcja jak gdyby przełożona z euro-dolara i z siły dolara; najpierw
rynek idzie do góry, piętnastominutówka o dużym zakresie, ale wybicie
tej piętnastominutówki i piękna jazda do góry. Zapewniam Państwa,
że nie wybieram tych przykładów, jak gdyby tylko i wyłącznie tych, które
się sprawdzają. Proszę sobie w domu na spokojnie popatrzeć. Oczywiście to nie jest, to nie święty Graal, to nie jest złoty środek. Będą sytuacje,
w których się to rzeczywiście nie sprawdzi, rynek pójdzie w dół,
w górę, ale wydaje mi się z mojej praktyki, że takie podejście i taka
próba działania na rynku w momencie publikacji danych daje naprawdę sporą przewagę w stosunku do tego tylko i wyłącznie szybkiego
łapania kierunku natychmiast po publikacji, tak. Można sobie eks18
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perymentować z tymi świecami. No niekoniecznie musi to być piętnastominutówka, można próbować sobie tutaj z pięciominutówką.
Myślę, że przesadzać za bardzo nie można, bo niektórzy Panowie piszecie, że trzydziestominutówka by byłaby lepsza. Można sobie, z tym
że z trzydziestominutówką tracimy pewien, oczywiście w tym i tym
przypadku będzie to fajne, bo trzydziestominutówka to będą te dwie
świece i będziemy mieć czyste wybicie. W tym i w tym przypadku tak
samo, ale czasem gdy dwie świece tak jak w tym przypadku pójdą już
do góry; jedna piętnastka i druga piętnastka to po trzydziestu minutach trochę tego rynku już tracimy, tak. Czasem nie udaje się później znaleźć wystarczającego momentu, żeby uzyskać tutaj jakiś zysk,
ale można proszę Państwa, sobie tutaj eksperymentować. Ja na euro-dolarze przygotowałem jeszcze sporo przykładów; właściwie cofnąłem się do początku tego roku przez trzy kolejne miesiące; zarówno
jeśli chodzi o ECB i zarówno jeśli chodzi o payrollsy. Myślałem, że uda
mi się to dosyć dokładnie Państwu pokazać, ale czasu nam troszeczkę
zabraknie, ale spróbujmy jeszcze trochę pójść do tyłu i cofnijmy się.
Teraz byliśmy w kwietniu, spróbujmy cofnąć się proszę Państwa
do marca. Zapewniam Państwa, że w marcu też było ciekawie na tym
rynku. W marcu publikacja była w okolicach siódmego marca, proszę
zobaczyć bardzo ciekawa sytuacja, może zostawmy najpierw ECB. ECB,
pan Dragi zaczyna przemawiać – początek świecy godzina czternasta trzydzieści, rynek w dół, w górę. Nie wiadomo co, tak. Gdybyśmy
sobie ustawili stop lossa na przykład tu, otwórz mi jak zacznie spadać
to natychmiast byśmy mieli go tu zamkniętego gdzieś na stop lossie,
tak gdybyśmy sobie tu otworzyli zlecenie. Natomiast ta świeca piętnastominutowa eliminuje ten pierwszy piętnastominutowy szum i znów
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wybicie górą daje nam albo jakiś tam zysk określony targetem albo
czekamy na to jak sytuacja będzie się rozwijała dalej. To jest proszę
Państwa siódmy marca, czyli marcowy ECB, a następnego dnia są payrollsy marcowe; i tu sytuacja wygląda w następujący sposób. Rynek
rozochocony wzrostami próbuje iść sobie do góry i dostaje bardzo zimną niespodziankę, to znaczy rynek spodziewa się w tym dniu payrollsów
w wysokości, jak sobie dobrze przypominam, wysokości sto sześćdziesiąt tysięcy, sto sześćdziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy. Natomiast
otrzymuje dwieście trzydzieści sześć tysięcy miejsc pracy, wiec dane
dla odmiany są bardzo dobre dla amerykańskiej waluty, dla dolara
i powodują szybki zwrot na rynku i spadek w okolice jeden trzydzieści
z jeden trzydzieści dziewięćdziesiąt do jeden trzydzieści – widzą Państwo zmienność, piętnastominutówkę która zmienia rynek o praktycznie osiemdziesiąt pipsów. O i co się dzieje dalej, czyli nasza zasada.
Proszę zobaczyć. Dwieście trzydzieści sześć wychodzą nam dane sto
sześćdziesiąt żeśmy oczekiwali. Bardzo dobre wyniki, dolar się umacnia, schodzi niżej do poziomu jeden trzydzieści. Zapewniam Państwa,
że w tym momencie jeśli nie zastosujecie metody ścisłej, sztywnej,
nie sprzedacie. W tym momencie nie sprzedacie, dlatego że będziecie
widzieli ten, to wsparcie które tutaj będziecie szukali, raczej pozycji
długiej, tak. Natomiast rynek ewidentnie pokazuje nam, że tym razem
nastąpił zwrot. Jeśli zagramy według naszej zasady wejdziemy na wybicie tej pierwszej pietnastominutówki w dół; mamy możliwość zarobienia albo niewielkiego zysku do końca dnia albo w konsekwencji dalszego ruchu szukania dalszych zysków. Podejrzewam, że po tym payrollsie
nie mamy czasu już dalej iść, ale to był dosyć przełomowy taki ruch, który później sprowadził notowania na jeszcze niższe poziomy. Możemy
sobie zerknąć też proszę Państwa, tutaj akurat, bo to bardzo ciekawy
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przypadek na euro-jena. To był bodajże, a przepraszam na euro-jena
i na ten siódmy marca, bo chce Państwu tu pokazać też bardzo ciekawa sytuacja. O właśnie to jest to co chciałem Państwu pokazać.
To są payrollsy publikowane, te dobre payrollsy, które Państwu mówiłem. To jest ta świeczka z tym bardzo wysokim cieniem; i proszę
zobaczyć piętnaście minut właściwie nie wiemy co mamy zrobić, tak.
Euro-dolar w tym czasie poszedł do dołu, poszedł do dołu, o właśnie,
to to co Państwu pokazywałem. Euro-dolar poszedł w tym czasie do
dołu, to jest piętnastominutówka na euro-dolarze, a euro-jen poszedł
do góry, to jest piętnastominutówka na euro-jenie. Dlaczego? Dlatego,
że jen się osłabił, bo dobre dane powodują wzrost chęci do ryzyka,
wzrost na rynkach akcyjnych i osłabienie jena; i to jest ta piętnastominutówka. Teoretycznie można by sobie powiedzieć no, co tu robić:
najpierw góra, potem dół. Nie wiadomo czy pójdziemy do góry czy
do dołu. Jeśli zastosujemy piętnastominutówkę, wybicie dołem i kontynuacja spadku tak jak żeśmy sobie to wcześniej zakładali. Niestety proszę Państwa nie starczy mi czasu na pokazanie pozostałych przykładów, ale to zachęcam Państwa do zobaczenia sobie jak to wyglądało.
Jeśli Państwo nie chcecie gdzieś tam szukać i w kalendarzu sobie dłubać powiem, że payrollsy lutowe były publikowane pierwszego lutego,
a ECB siódmego lutego. Wszystkie te dane, wszystkie te publikacje właściwie przez ostatnie trzy miesiące, a nawet cztery miesiące wywoływały naprawdę sporą zmienność i ta piętnastominutówka, o której dzisiaj Państwu mówiłem, sporo pomagała w radzeniu sobie z rynkiem.
Takim spektakularnym przykładem, który jeszcze Państwu pokażę
na zakończenie; tym razem już wykraczającym poza te najważniejsze
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dane, czyli poza ECB, poza payrollsy, poza bardzo istotne dane. Były
na przykład ważne wydarzenie polityczne, którymi były wybory
we Włoszech. Pamiętajcie Państwo, że one tam miały, było sporo oczekiwania kto wygra, czy Berlusconi czy nie Berlusconi, czy koalicja proeuropejska czy też nie. Wynik wyborów ujawnił się czy też miał być ogłoszony dwudziestego piątego w poniedziałek, dwudziesty piąty lutego
w poniedziałek. Cofnijmy się troszeczkę do tego dnia. O tu mamy
zaznaczone nasze Włochy. Sondaże, które były publikowane to był
poniedziałek po niedzieli, sondaże które były wtedy publikowane
wskazywały ewidentnie na możliwość wygranej koalicji prorynkowej
we Włoszech. Rynek wzrastał pod te notowania, wybory o godzinie piętnastej, wstępne wyniki zostały opublikowane, to była godzina piętnasta. Ta świeczka, taka niepozorna świeczka spadkowa, piętnastominutówka i proszę zobaczyć. Gdyby te wybory w dalszym ciągu, gdyby ten
wynik był interpretowany pro wzrostowo, powinniśmy wtedy właśnie
po otrzymaniu danych, tak. Rynek przemielił przez piętnaście minut
te pierwsze dane. Powinniśmy wyjść górą jeśli te dane interpretowane były by optymistyczne. Natomiast wczytując się w wyniki wyborów,
za piętnaście minut czy za dziesięć minut dowiedzieliśmy się, że są spore problemy, że nie będzie większości i tak dalej i tak dalej. Rynek też
to zaczął odczytywać w wejście w oparcie o wybicie z piętnastu minut spowodowało, że zajęliśmy pozycję krótką na trzydzieści dwa siedemdziesiąt dziewięć i zaszliśmy w dosyć szybkim tempie prawie dwie figury niżej.
Tak jak Państwu zapowiedziałem wcześniej. Proszę nie traktować
tego jako jakiś uniwersalny system działa. Proszę to traktować jako
pomoc właśnie w tym momencie w bardzo trudnej w bardzo trudnym
momencie zajmowania pozycji. Wtedy kiedy na rynku dzieje się coś
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bardzo ważnego. Zapewniam Państwa, że i tutaj ciężko by było wejść
w pozycję krótką, jeśli nie zrobicie tego prawie w sposób
automatyczny, tak; bo rosło tak, bo wyniki są jednak dobre,
bo tutaj wszystko się układa pozytywnie, więc rynek się skoryguje na pewno i pójdzie do góry – takie jest nasze normalne odczucie.
Natomiast proste zagranie w oparciu o narzuconą sobie metodę,
żelazną metodę, tak wybicie piętnastominutówki stop lossy stosunkowo niewielki na górze; powoduje że niezależnie od tego co tam się
pojawia w serwisach możemy cieszyć się z tego, że zajęliśmy pozycję
właściwą. Oczywiście znajdziecie Państwo też sporo przykładów kiedy ten system czy zarys tego systemu nie zadziała, ale ja cofając się
nie tylko do końca tego roku, ale i również na poprzedni rok myślę,
że warto jest to do obejrzenia i rozważenia sobie i przeanalizowania poszczególnych przypadków. I ze swojego doświadczenia mogę
powiedzieć, że wydaje mi się, że o wiele wiele mamy większą szansę grania wtedy podczas publikacji ważnych danych niż większą szansę niż gdybyśmy zajmowali tylko i wyłącznie pozycje natychmiast
po otwieraniu pozycji w zależności od tego jak rynek w pierwszych
sekundach się wybija. W moim przekonaniu, w takim przypadku, błyskawicznego zajmowania pozycji częściej i więcej dostaniem
stop lossów, które nas stosunkowo szybko z takiej metody wyleczą.
Natomiast tak jak mówię, tu mamy czas i możemy sobie spokojnie dostosować się do tego co rynek chce zrobić, niejako automatycznie, a to rynek za nas interpretuje jak dane będą wpływały
na następne notowania. Gdybyście Państwo byli zainteresowani
tą metoda\ą czy chcieli w jakiś tam sposób ze mną podzielić się swo23
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imi uwagami to oczywiście mój mail firmowy jest do dyspozycji. Tak
jak mówię, ja tych przykładów spojrzałem sobie sporo nie traktuje
tej metody bynajmniej jako świętego Grala, ale jako znaczącą pomoc
właśnie w radzeniu sobie z takimi ważnymi momentami rynkowymi.
Nie mam już czas, aby Państwu przedstawić, oczywiście to nie chodzi
tylko i wyłącznie o aspekt krótko terminowy. Często te dane, które się
pojawiają w określonym momencie maja bardzo duży wpływ na średnio i długi terminowe postrzeganie tego co się dzieje na rynku; czyli
są momentami istotnych zwrotów na rynku. Na to niestety nie starczy nam już czasu, ale mam nadzieję, że przy innych okazjach będę
z Państwem mógł o tym porozmawiać. Wracając na chwilkę już na koniec do naszej prezentacji, zapraszam Państwa, o właśnie, zapraszam
Państwa na nasze webinary. Grafik tych webinarów jest na stronie
naszej internetowej tms.pl. Znajdziecie Państwo tam w szkoleniach,
no właśnie między innymi te webinary o godzinie jedenastej, trwają
tam około trzydziestu, czterdziestu minut. Tam pokazujemy to co się
na rynku dzieje na bieżąco – analizujemy sytuację na bieżąco, dzielimy
się z naszymi postrzeżeniami z codziennej sytuacji na rynku. Te webinary również mam przyjemność prowadzić wiec zapraszam Państwa
na te webinary. Ja pokazywałem Państwu te wszystkie przykłady na takiej naszej nowej platformie TMS Pro, proszę sekundkę tutaj ją odpalę.
Niestety nie będę Państwu mógł tutaj tej platformy pokazać w formie
takiej jakiej chciałbym, czyli zrobić jakiegoś deala, pokazać jak to działa, bo naprawdę bardzo fajne, przyjazna platforma; nowa platforma,
szybka platforma. To podczas innych szkoleń zapraszam, bo dzisiaj
po prostu nie ma rynku wiec mogę pokazywać wykres, nie mogę tutaj żadnych konkretnych działań pokazać. Na tej platformie, na tej na24
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szej nowej platformie prowadzimy w tej chwili bardzo ciekawy moim
zdaniem konkurs inwestycyjny i też Państwa zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, żeby sobie o tym konkursie poczytać.
Nagrody są zachęcające, sto tysięcy, trzydzieści tysięcy i dwadzieścia
tysięcy za trzecie miejsce. O strona tms.pl znajdziecie Państwo konkurs
albo ten www.konkurs.tms.pl, bez problemu na stronie sobie Państwo
to znajdziecie tms.pl, nasza główna strona; powtórzę jeszcze raz. Konkurs jest już w połowie, będzie trwał do dziesiątego maja, ale proszę Państwa ma specyficzny, nieliczony ranking. Otóż w rankingu generalnym
o zwycięstwie decyduje stopa, najlepsza stopa z trzech, przepraszam,
stopa zwrotu średnia z najlepszych trzech dni tradingowych uczestnika, tak więc możemy trzy dni mieć dobre, a pozostałe dni beznadzieje
i też wygrać ten konkurs. Średnia z trzech dni tradingowych więc
nawet włączając się w drugiej części konkursu, w tym tygodniu czy jeszcze nawet później mamy szansę na zajecie naprawdę sporego miejsca,
a wykręcenie dobrych wyników proszę Państwa wprawdzie do czołówki jest tutaj troszeczkę, czołówka ma imponujące wyniki: średni wynik sto procent uczestnik o nicku Barnat z trzech najlepszych
dni, ale proszę zobaczyć że tam już dalej te miejsca są całkiem całkiem moim zdaniem osiągalne. Drugi warunek oprócz tej najlepszej
stopy zwrotu z trzech dni to jest tutaj też klucz, to jest taki że trzeba
mieć dodatnią stopę zwrotu, czyli nie można mieć starty na rachunku. Jeśli strata jest na rachunku to trafia się do tak zwanego rachunku pościgowego i trzeba wyjść na plus w stosunku do tego co żeśmy
wpłacili i żeby być uwzględnionym w rankingu generalnym; ale o zwycięstwie decyduje tak jak mówię stopa, średnia stopa z trzech dni.
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Zapraszam Państwa do rozważenia udziału w tym konkursie. Wydaje
mi się, że jest to całkiem niezła formuła, która tak jak mówię pozwala włączyć się do konkursu praktycznie w każdym miejscu i w dalszym ciągu,
w tej chwili tak; w tym czasie. Tym się różni od konkursów powszechnie
stosowanych, że tam najczęściej jest skumulowana stopa zwrotu liczona, tak. Tutaj trzy dni praktycznie można sobie wyjąć w ostatnim tygodniu i próbować znaleźć się w czołówce rankingu. Pozostałe miejsca
w rankingu też tam są nagrodzone atrakcyjnie, szkolenia nasze płatne
w takim naszym projekcie, Forex University; już nie będę się tutaj and
tym rozwodził, kto z Państwa będzie zainteresowany to zapraszam.
Ja natomiast powolutku będę kończył moje dzisiaj spotkanie z Państwem. Bardzo dziękuję za uwagę, myślę że Państwa troszeczkę zainteresowałem i zachęciłem do działania na rynku. Jeszcze w trakcie konkursu proszę Państwa te dane istotne też będą
publikowane, więc proszę barć to pod uwagę przy dźwigni jeden
do stu zmiana i sto pipsów to prawie sto procent na euro-dolarze,
więc szanse na wykręcenie dobrych stóp zwrotu jeszcze są. Początek maja mamy sporo publikacji tych, o których żeśmy mówili więc
dla chcących naprawdę okazja pozostaje nie czysto teoretyczna.
Dziękuje Państwu za liczny udział, za uwagę. W tej chwili skończymy nagrywanie tego naszego webinara, on będzie pewnie dostępny
na naszej stronie internetowej. Ja po skończeniu nagrywania dosłownie
po półminutowej przerwie technicznej jeszcze spojrzę na pytania Państwa i postaram się już w takim trybie poza rejestrowanym na nie odpowiedzieć. Dziękuje jeszcze raz Państwu, że poświęciliście nam w sobotę trochę czasu. Mam nadzieję, że przełoży się to na udane transakcję
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w następnym tygodniu. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam i do widzenia przy następnej okazji.

ZOBACZ WIDEO NA TMS.PL
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