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Jak kupować pieniądze i zarobić na tym?
Forex. Pod tą sympatyczną nazwą kryje się największy rynek finansowy œwiata. Kiedyœ
dostępny tylko funduszom hedgingowym, bankom i międzynarodowym korporacjom,
dla niewielkich inwestorów był odległy niczym terra incognita. Jednak wraz z rozwojem
internetu możliwoœć aktywnego uczestniczenia w grze na rynku walutowym zapukała
do drzwi dziesiątek tysięcy indywidualnych użytkowników komputerów.
Dlaczego warto podjąć wyzwanie i zacząć inwestować na tym rynku? Oprócz tego,
że dostęp do niego jest wręcz dziecinnie prosty i że jest on czynny 24/7 (jak dobry
sklep spożywczy), Forex jest też miejscem, gdzie można zarabiać zarówno przy
trendach zwyżkowych, jak i zniżkowych. Równie łatwo można na nim jednak stracić.
Chcesz przekonać się, jak wyjœć na swoje i nie zaprzepaœcić rodzinnych oszczędnoœci?
Zaufaj doœwiadczonym inwestorom!
Dowiedz się:
• skąd się biorą kursy walut;
• jakie strategie sprawdzają się na tym rynku;
• jak wyszukiwać dane o rynku finansowym;
• w czym może Ci pomóc analiza techniczna;
• jak przygotować spójną strategię handlu walutami;
• czy da się ocenić ryzyko inwestycyjne i ograniczyć potencjalne straty.
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Rozdzia 17

Dziesi nawyków skutecznych
traderów rynku walutowego
W tym rozdziale:
 Przyswoisz sobie pozytywne nawyki.
 Dowiesz si, dlaczego warto ledzi wydarzenia rynkowe i poziomy cenowe.
 Nauczysz si ogranicza zainteresowanie rynkiem do wybranych par walut.
 Przekonasz si, jak due znaczenie ma plan, którego nie zmienia si pod byle pretekstem.

W

tym rozdziale zamieszczamy dziesi zasad, które wedug nas definiuj najlepszego
tradera na rynku walutowym. Wiele z tych regu równie dobrze moe dotyczy graczy
na dowolnym rynku finansowym, niektóre jednak odnosz si wycznie do rynku wymiany
walut. Zanim zaczniemy, warto wspomnie o jednej sprawie: Nikt nie rodzi si z wpojonymi
nawykami. Jedynym sposobem na ich opanowanie jest naladowanie innych efektywnych
graczy, którzy uczyli si dziki cierpliwoci i zdyscyplinowaniu, z czasem nabierajc dowiadczenia.

Handel wedug planu
aden, nawet najbardziej skuteczny trader, nie przetrwaby dugo na rynku walutowym bez
dobrze przemylanego planu realizacji kadej transakcji. Oczywicie moe zdarzy si, e
Twój entuzjazm napdzaj ostatnie spektakularne sukcesy, ale prdzej czy pó niej nadejdzie
dzie ostatecznych rozlicze. Efektywni traderzy posiadaj plan dziaa dla kadej pozycji,
przygotowujc zawczasu zaoenia dotyczce jej wielkoci, momentu wejcia, wyjcia ze zleceniem
typu stop-loss lub take-profit.
Podchodz elastycznie do kwestii realizacji zysków, czasami godzc si na mniej, jeli wydaje
im si, e tylko tyle mog zyska w biecej sytuacji, a czasami podnoszc poziomy punktów
aktywacji zlece realizacji zysków, jeli rynek reaguje zgodnie z ich oczekiwaniami. Niemniej
jednak nigdy nie modyfikuj kocowych stop-lossów, chyba e z myl o przesuniciu ich
w stron, w któr zmierzaj kursy, tak aby zabezpieczy zysk.

Przewidywanie konsekwencji wydarze
Handel walutami przypomina szachy, gdzie najlepsi gracze myl o kilku ruchach wprzód,
rozwaajc z góry moliwe zachowanie swoich przeciwników. Skuteczni traderzy patrz
w przyszo, oceniaj wpyw wydarze, które maj dopiero nadej, i zastanawiaj si,
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jak bardzo rynek zdyskontowa ju (lub nie) ewentualne ich konsekwencje. Rozpatruj
wszystkie moliwe reakcje rynku w sytuacji, gdy nowe informacje oka si zgodne lub
niezgodne z powszechnymi oczekiwaniami. Nastpnie konstruuj strategie gry bazujce na
alternatywnych wynikach. Kiedy reszta rynku zastanawia si, jak wykorzysta dane wydarzenie,
analizujc wykresy i wykrelajc linie trendów, gracz patrzcy w przyszo zaczyna realizowa
przygotowany zawczasu plan.

Zachowanie elastycznoci
Skuteczni traderzy z rynku walutowego opieraj si pokusie emocjonalnego zaangaowania
w zwizku z zajmowan pozycj. Rozumiej, e na rynku chodzi przecie o zarabianie pienidzy,
a nie o to, kto ma racj. Reaguj na napywajce informacje i szybko zamykaj pozycje, jeli
nowe dane s niezgodne z ich oczekiwaniami, nie czekaj, a niekorzystny ruch cen sam zmusi
ich do opuszczenia rynku. Jednoczenie zawsze s gotowi wykorzysta wiee informacje i okazje,
które mog si pojawi. Jeli maj by gotowi do dziaania, to znaczy, e zawsze dysponuj jak
czci depozytu, któr mona wykorzysta na dodatkowe pozycje. Co wicej, s mentalnie
przygotowani do reakcji w dowolnym miejscu na rynku, jeli tylko pojawia si okazja
wykorzystania tam wiedzy o nowych danych. Dla przykadu, nawet jeli nie spekuluj aktywnie
na parze AUD/USD, wiedz, jak wyglda sytuacja gospodarczo-polityczna Australii i jak
wyceniana jest waluta tego kraju.

Przygotowanie do tradingu
Skuteczni traderzy z rynku walutowego zawsze s przygotowani — przynajmniej do pewnego
stopnia, tak dobrze, jak tylko pozwala im na to rynek otwarty przez 24 godziny na dob, wraliwy
na wydarzenia z rónych czci globu. Aby trzyma rk „na pulsie” rynku, kady skuteczny
trader:

9 Zapoznaje si z kalendarzem publikacji wanych danych gospodarczych tydzie
lub dwa wprzód. Dowiedz si, jakie informacje zawiera wczeniejszy raport i jakie s
oczekiwania wobec kolejnego.

9 Jest przygotowany na wystpienia rzeczników najwaniejszych instytucji

wiata finansów. Dowiedz si, kto bdzie przemawia. Kto z banku centralnego
czy moe przedstawiciel rzdu lub wielkiego banku inwestycyjnego? Jak postaw
prezentowa dawniej i co moe powiedzie teraz?

9 Pamita o terminach spotka przedstawicieli banków centralnych, na których
poddaje si pod dyskusj wysoko stóp procentowych i po których wygasza
si oficjalne stanowiska. Sprawd , kiedy odbywaj si posiedzenia i jakich informacji
spodziewa si rynek.

9 Zna terminy wanych zgromadze liderów wiata finansów, na przykad

przedstawicieli krajów czonkowskich grupy G7 lub ministrów finansów
krajów czonkowskich Unii Europejskiej. Dowiedz si, czy podczas spotkania
bdzie poruszany temat walut i jakich efektów spotka spodziewa si rynek.

9 Analizuje pynno. Trzymaj si z dala od okresów, gdy spada pynno rynku

— na przykad pod koniec miesica, w czasie zamykania sesji lub w przeddzie dni
witecznych i w niektórych porach dnia (godziny bliskie zamknicia sesji europejskiej,
wygasania opcji czy kontraktów terminowych).
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9 Reaguje na niespodziewane wydarzenia. Wykorzystaj alarmy cenowe, eby by na

bieco informowanym o zmianach cen, gdy kursy przebij granice kanaów cenowych.
Po alarmie dowiedz si, jakie wydarzenie spowodowao ruch cen, i zastanów si, czy
okrelona sytuacja wie si z okazj do zysku.

Uwaga powicona analizie technicznej
Nawet jeli skuteczni traderzy nie realizuj strategii opartej wycznie na narzdziach analizy
technicznej, zawsze uwzgldniaj w swoich planach istot wanych poziomów technicznych
dla par walutowych, na których si skupiaj. Na przykad potrafi okreli poziomy zniesienia
Fibonacciego, wiedz, w jakim miejscu znajduj si rednie kroczce, wane krótkoi dugoterminowe linie trendów, istotne maksima i minima (patrz rozdzia 10.).
Moesz koncentrowa si na grze opartej na obserwowaniu ruchów cen czy analizie impetu,
ale zawsze pamitaj o tym, aby w swojej strategii uwzgldni znaczenie kluczowych poziomów
technicznych.

Dryfowanie z fal
— trading w kanale oscylacji kursów
Skuteczni traderzy potrafi oceni, czy kursy znajduj si w trendzie, czy te oscyluj w gór
i w dó w ograniczonym zakresie. Jeli wydaje im si, e maj do czynienia z trendem,
podporzdkowuj si i pyn z prdem czciej ni pod prd. Gdy krótkoterminowy trend ma
szans osign wysokie poziomy, otwieraj pozycje dugie, jeli maj do czynienia z trendem
spadkowym, zajmuj pozycje krótkie. Jednoczenie wietnie wiedz, e trend moe zosta
zahamowany lub moe zdarzy si korekta, dlatego aktywnie realizuj zyski na kluczowych
poziomach w odpowiedzi na zmiany kursów.
Jeli okolicznoci skaniaj ku grze wykorzystujcej oscylacje cen, skuteczni traderzy gotowi s
zmieni styl gry (interpretujc sygnay z rynku na sposób kontrariaski), sprzedajc w pobliu
górnej granicy kanau, wtedy, gdy wszyscy inni kupuj, albo te kupujc w pobliu dolnej
granicy cenowej kanau, kiedy wszyscy inni sprzedaj. Równie wane jest to, eby w sytuacji,
gdy decydujemy si na gr w kanale oscylacji, ustali poziom kursów, który, gdy jest osignity,
oznacza, e granica zostaa przeamana. A w takim przypadku rzucaj rcznik, poddajc si bez
wyrzutów sumienia, czasami nawet odwracajc kierunek pozycji i apic si na nowy trend.

Skupienie uwagi na ograniczonej liczbie par
Wielu skutecznych traderów przez wikszo czasu skupia swoj uwag tylko na jednej lub
dwóch parach walutowych. Takie dziaanie sprawia, e lepiej rozumiej wydarzenia w tym
wycinku rynku w kontekcie poziomów cenowych i zachowania kursów. W ten sposób
redukuje si take ilo informacji i danych, które trzeba monitorowa. Skuteczni traderzy
maj przede wszystkim wiadomo unikatowych cech kadej z par walutowych i potrafi
dostosowa do nich strategi i taktyk gry.
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Staraj si gromadzi dowiadczenie i osiga sukcesy w zakresie gry na jednej lub dwóch
gównych parach, zanim zdecydujesz si rozszerzy zakres zainteresowania i szuka okazji
na szerszym rynku. Kieruj uwag na inne pary tylko wtedy, gdy kursy znajduj si w silnym
trendzie lub osigaj kluczowe poziomy cenowe.

Ochrona zysków
Istnieje wiele aforyzmów, nawizujcych do kwestii realizacji zysków, takich jak: „Nie stracisz
wszystkiego, jeli realizujesz zyski”. Jedno z naszych ulubionych powiedzonek tego typu brzmi:
„Byki i nied wiedzie maj swoje miejsca przy stole, a tylko osy zostaj o suchym pysku”.
Skuteczni traderzy regularnie realizuj zyski, niezalenie od tego, czy s to zyski czciowe
(efekt redukcji pozycji nabierajcej wartoci), czy ostateczne, trafiajce na konto po zamkniciu
pozycji i wyjciu z rynku po pozytywnych zmianach. Najwaniejsza umiejtno polega na
ochronie zysków, których nie oddaje si kosztem nadziei na jeszcze wiksze profity.
Jeli od czasu do czasu nie zdejmiesz ze stou, na którym odbywa si gra, troch gotówki,
rynek zrobi to za Ciebie.

Handel oparty na stop-lossach
Wszyscy, nawet najskuteczniejsi traderzy, od czasu do czasu trac pienidze. To, co sprawia,
e ich gra jest mimo wszystko efektywna w duszym okresie, to fakt, e ponoszone straty s
mimo wszystko do mae w porównaniu z przecitnie osiganym wynikiem. Absolutnie
niezbdnym elementem kadej strategii musi by ustanawianie stop-lossów, które chroni
przed magicznym przeksztaceniem transakcji przynoszcej strat w prawdziwego morderc
naszego rachunku brokerskiego.
Nikt nie lubi traci pienidzy, ale najlepsi traderzy potrafi zaakceptowa strat, jako koszt
swojej aktywnoci na rynku. Jedynym sposobem osodzenia sobie goryczy poraki jest przede
wszystkim sprawienie, by straty byy minimalne. wicz si w ograniczaniu strat, a osigniesz
perfekcj w realizacji zysków.

Obserwacja innych rynków
Waluty nie istniej w próni, a mdry trader regularnie kontroluje to, co dzieje si na innych
rynkach finansowych. Zalicza si do nich przede wszystkim: rynki obligacji skarbowych
pastw emitujcych najwaniejsze waluty wiata (obligacje dziesicioletnie Stanów
Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Japonii), rynek ropy, zota oraz rynki akcji.
Podczas trwania handlu najlepsi traderzy analizuj inne rynki, szukajc w nich potwierdzenia
krótkoterminowych ruchów na Foreksie. Jeli na przykad waluta amerykaska umacnia si,
stopy dochodowoci dziesicioletnich obligacji rzdu USA rosn, a ceny zota spadaj, to jest
to potwierdzenie, e inne rynki nie maj nic przeciwko wzrostowi wartoci dolara. Jeli stopy
te utrzymuj si na tym samym poziomie, albo malej, cena zota ronie, wzrost kursu dolara
moe okaza si krótkotrway. W duszej perspektywie traderzy analizuj inne rynki
finansowe, szukajc wanych poziomów technicznych i ogólnych trendów — analogicznych
do tych obserwowanych na rynkach walutowych.
Nie wahaj si wyda paru zotych na dodatkowe usugi analityczne, zawierajce podawane na
bieco informacje (np. o aktualnych stopach zwrotu) z innych rynków finansowych.

Rozdzia 18

Dziesi najwikszych bdów
pocztkujcych traderów
W tym rozdziale:
 Dowiesz si, jak rozpoznawa sygnay zych nawyków.
 Jak unika typowych bdów strategicznych popenianych podczas gry.
 Jak zapobiega wyomom w dyscyplinie gry.
 Jak radzi sobie z trudnociami z adaptacj do zmieniajcych si warunków rynkowych.

C

hocia w tytule tego rozdziau sugerujemy, e zajmiemy si bdami osób „pocztkujcych”,
to w rzeczywistoci popeniaj je wszyscy — zarówno prawdziwi nowicjusze, jak i starzy
wyjadacze z wieloletnim dowiadczeniem na rynkach. Niewane, jak dugo zajmujesz si
rynkami walutowymi, amanie dyscypliny gry jest grzechem powszednim, a u jego róde
znajduj si zarówno nietypowe zachowania kursów, jak i ludzkie emocje.

Sposobem radzenia sobie z tego rodzaju bdami jest intuicyjne rozumienie najwikszych
problemów zwizanych z gr na rynku walutowym, umiejtno wczesnego rozpoznawania
gro nych sytuacji, które mog prowadzi do osabienia dyscypliny. Jeli zaczynasz dostrzega
które z opisanych w tym rozdziale zachowa, najlepiej bdzie, jeli zamkniesz pozycje i zrobisz
krok wstecz, eby z bezpiecznej odlegoci spojrze na swoje zachowanie, zebra siy i energi,
skoncentrowa si, przypominajc sobie podstawowe zasady skutecznego tradera.

Przeduanie czasu aktywnoci pozycji
generujcych straty i zbyt szybkie
zamykanie pozycji przynoszcych zysk
Najczciej powtarzanym bdem jest przywizywanie si do pozycji, które generuj straty,
i zbyt szybkie realizowanie zysku na pozycjach przynoszcych zysk. O ile zamykanie pozycji
z zyskiem nie wie si z adn strat — mówilimy przecie, e nie da si straci wszystkiego,
jeli realizuje si zyski — to musisz pamita, e stracisz swój kapita, jeli pozwolisz sobie na
zbyt dugie przetrzymanie pozycji generujcych strat.
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Kluczem do ograniczenia strat jest stosowanie si do planu gry, uwzgldniajcego kwestie
zarzdzania ryzykiem, zastosowania zlece typu stop-loss i przestrzegania ustalonych zasad.
Nikt nie ma zawsze racji, dlatego im szybciej zaakceptujesz fakt, e mae straty s czci
codziennej gry, tym szybciej skupisz si na rozpoznawaniu nowych okazji do zysku i realizacji
sprawdzajcych si strategii.

Spekulowanie bez planu
Otwarcie pozycji bez konkretnego planu jest niczym proba skierowana do rynku, by inni gracze
wzili sobie Twoje pienidze. Jeli kursy nie zachowaj si zgodnie z Twoimi przypuszczeniami,
to kiedy zamkniesz przynoszc straty pozycj? Jeli rynek zachowa si tak, jak prognozowae,
kiedy zrealizujesz zysk? Jeeli zawczasu nie okrelie tych poziomów, to jak moesz wierzy,
e uda Ci si wymyli co w pospiechu, gdy du rol w procesie decyzyjnym odgrywa bd
Twoje emocje?
Pokonaj w sobie skonno do dziaania pod wpywem chwili, bez jasno zdefiniowanego planu
zarzdzania ryzykiem. Jeli masz mocne podstawy, by upiera si przy konkretnym scenariuszu,
dziaaj, ale zrób wszystko, jak naley. Przemyl zawczasu, kiedy chcesz wej i na jakim poziomie
wyj z zajmowanej pozycji — korzystajc ze zlece stop-loss i take-profit.
Pamitaj o zwikszonym ryzyku zwizanym z gr w czasie poprzedzajcym i nastpujcym po
publikacji wanych danych i informacji. Wykorzystaj kalendarz wydarze w celu identyfikacji
ryzyka zwizanego z najbliszymi wydarzeniami oraz uwzgldniaj je w swoim planie dziaania,
nawet jeli bdzie to decyzja o wyjciu z rynku, zanim zacznie si reakcja na napywajce
informacje.

Spekulowanie bez stop-lossów
Powtarzamy raz za razem, e gra bez stop-lossów jest przepisem na katastrof, poniewa to
wanie w ten sposób mae straty, nad którymi moemy zapanowa i przej nad nimi do
porzdku dziennego, zamieniaj si w pustoszc Twój rachunek klsk. Gra bez stop-lossów
przypomina powtarzanie do znudzenia: „Wiem, wiem, bd mia racj — to tylko kwestia
czasu”. By moe to prawda, ale zanim bdziesz mia racj, Twój depozyt moe wyparowa.
Wykorzystanie zlece ograniczenia straty jest czci dobrze przygotowanego planu, w którym
oczekiwania bazuj na obliczeniach i wykonanej przez Ciebie analizie. Punkt aktywacji zlecenia
stop-loss jest punktem, w którym Twoje zaoenia ostatecznie uznane zostaj za bdne.

Przenoszenie zlece typu stop-loss
Zmiana poziomów stop-lossów z celu uchronienia si od automatycznego zamknicia pozycji
ze strat nie róni si waciwie od gry bez stop-lossów. Co gorsza, jest wiadectwem braku
dyscypliny i staje si potencjalnym ródem powaniejszych kopotów. Jeli nie decydujesz si
na zamknicie zlecenia z ma strat, dlaczego miaby zdecydowa si na zamknicie wtedy,
gdy strata jest ju bardzo dua? Jeli nie rónisz si zbytnio od innych ludzi — nie zrobisz
tego — i bdziesz przenosi swój stop-loss coraz dalej, unikajc pogodzenia si ze strat a
do czasu, gdy ju nic nie zostanie z Twojego depozytu.
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Przenoszenie zlece typu stop-loss dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zmienia si poziomy
w kierunku zgodnym z ruchem kursów w celu zabezpieczenia osignitego zysku. Nigdy nie
przeno stop-lossów w kierunku, w jakim poda pozycja przynoszca straty.

Overtrading
Overtrading moe przybra jedn z dwóch form:

9 Zbyt czstych transakcji. Zbyt wielka liczba operacji moe sugerowa, e zawsze co

godnego uwagi dzieje si na rynku i zawsze wiesz, co to jest. Jeli zawsze masz jak
otwart pozycj, jeste przez cay czas naraony na straty. A istot zdyscyplinowanej
gry jest minimalizacja ekspozycji na niepotrzebne ryzyko rynkowe. Powiniene raczej
skoncentrowa si na okazjach, gdy uwaasz, e masz przewag nad reszt graczy, i wtedy
wanie stosowa zasady strategii.

9 Operowanie zbyt wielk liczb pozycji jednoczenie. I w tym przypadku mogoby
si wydawa, e jeste w stanie przygotowa si na wiele rónych okazji i wszystkie
je wykorzysta. Bardziej prawdopodobne, e w takiej sytuacji liczysz na ut szczcia
— to tak, jak gdyby miota rzutkami do celu, liczc, e która z nich wbije si w sam
rodek tarczy. Zbyt dua liczba otwartych równoczenie pozycji wpywa na wielko
dostpnego depozytu, redukujc Twoj poduszk bezpieczestwa, chronic Ci przed
nieoczekiwanymi stratami.

Staraj si nie duplikowa pozycji i nie otwiera wzajemnie uzalenionych od siebie pozycji.
Pozycja duga na parze USD/CHF jest bardzo podobna do krótkiej EUR/USD lub GBP/USD
(chodzi o to, e w obu przypadkach zakadasz wzrost wartoci dolara amerykaskiego w stosunku
do walut europejskich), a krótka EUR/USD i duga EUR/JPY nie róni si zbytnio od dugiej
USD/JPY.

Nie przesadzaj z d wigni
Przelewarowanie (ang. overleveraging) to dziaanie polegajce na otwarciu pozycji, której rozmiar
jest zbyt duy w stosunku do dostpnego na rachunku brokerskim depozytu. W takiej sytuacji
nawet maa zmiana kursów na niekorzy moe spowodowa sytuacj, w której Twój depozyt
nie bdzie wystarczajco wysoki, by kontrolowa pozycj, która w zwizku z tym zostanie
automatycznie zlikwidowana, przynoszc Ci ogromne straty.
Ten czsto popeniany bd ma swoje ródo w kuszcych obietnicach niektórych brokerów,
oferujcych due d wignie. Nawet jeli moesz skorzysta z d wigni o wartoci 100:1 lub 200:1,
nie znaczy to wcale, e musisz ich uywa. Nie uzaleniaj swojej decyzji od maksymalnej
wartoci, na jak zezwala Ci broker. Zamiast tego zastanów si nad czynnikami specyficznymi,
takimi jak blisko poziomów technicznych czy wiarygodno sygnau systemu analitycznego.
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Nieprzystosowanie do zmieniajcych si
warunków rynkowych
Warunki rynkowe ulegaj nieustannym zmianom, co oznacza, e Twój stosunek do gry take
musi by na bieco modyfikowany. Trendy prowadz do powstania kanaów konsolidacyjnych,
a przeamania mog by pocztkiem nowych trendów. Staraj si zachowa elastyczno w zakresie
oceny ogólnych warunków rynkowych (identyfikacji trendów i zakresów oscylacji kursów).
Jeli mamy do czynienia z wyra nym trendem, zastosowanie strategii sprawdzajcej si wtedy,
gdy kursy oscyluj w kanale, nie powiedzie si. I odwrotnie — strategia dobra dla trendów nie
sprawdzi si w sytuacji, gdy kursy oscyluj w trendzie bocznym. Do stwierdzenia, z którym
przypadkiem mamy wanie do czynienia, wykorzystaj analiz techniczn.
Jednoczenie pamitaj o elastycznym stosowaniu wska ników technicznych. aden pojedynczy
wska nik nie sprawdza si we wszystkich przypadkach, dlatego uywaj kombinacji rónych
narzdzi analizy technicznej. Nasze dowiadczenie podpowiada nam, i warto skupi si na
analizach linii trendów, oscylatorach impetu, wykresach wiecowych oraz rozpoznawaniu
formacji, zapowiadajcych pojawienie si interesujcego ukadu.

Niewiadomo znaczenia
nowych informacji i danych gospodarczych
Nawet jeli jeste traderem przekonanym o przewagach analizy technicznej, musisz mie
wiadomo tego, co dzieje si w realnym wiecie. By moe wanie udao Ci si zidentyfikowa
interesujcy ukad na parze AUD/USD, ale gdy za kilka godzin opublikowany zostanie raport
dotyczcy bilansu handlowego Australii, Twoje wyliczenia mog by ju nic niewarte.
Uczy zerkanie do kalendarza wanych wydarze staym elementem Twojego planu dnia.
Rynek i tak rzuca do Ciebie wiele podkrconych piek, przybierajcych posta nieoczekiwanych
zdarze wpywajcych, czsto istotnie, na ogóln sytuacj, dlatego nie sta Ci na ignorowanie tych,
o których wiesz na pewno, e si pojawi. Chwila zastanowienia nad przyszymi wydarzeniami
pozwoli Ci take przewidzie potencjalne reakcje rynku i uwzgldni je w swoim planie gry.

Gra defensywna
aden trader nie wygrywa za kadym razem i wszyscy dowiadczylimy serii nieudanych
transakcji. Po takiej serii moesz spostrzec, e zaczynasz gra bardziej zachowawczo, skupiasz
si na unikaniu strat, a nie wyszukiwaniu transakcji, mogcych przynie zysk. W takiej sytuacji
najlepiej zrobi krok wstecz i zastanowi si, co ostatnio poszo nie tak. Skoncentrowa energi
na zwikszeniu pewnoci siebie, dziki której ponownie zaczniesz podchodzi z wikszym
zaufaniem do wyników swoich analiz.

Rozdzia 18: Dziesi najwikszych bdów pocztkujcych traderów

Realistyczne oczekiwania
Staw czoo prawdzie: nie bdzie Ci sta na ufundowanie sobie emerytury po pojedynczej
udanej transakcji. W tej grze chodzi o to, eby jak najczciej podejmowa waciwe decyzje
i jak najduej utrzyma si na rynku. Ustalajc parametry planów gry, staraj si zachowa
realizm, bazujcy na historycznych reakcjach rynku w rednich zakresach zmian cen. Unikaj
poszukiwania perfekcji — jeli kursy zmieniy si zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i dotary
do poziomu zapewniajcego Ci 80% zaoonych dochodów, nie moesz popeni bdu
zaniechania i nie zrealizowa zysku, udzc si nadziej na dodatkowe 20% i oczekujc idealnego
spenienia Twoich prognoz, gdy nagle moe okaza si, i notowania rynkowe powdruj
w niepodanym przez Ciebie kierunku.
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