
10 złotych zasad skutecznego Tradingu na rynku Forex. 
Praktyczne aspekty budowania kompleksowego planu 
w procesie Tradingu. 
 
Piotr Głowacki, Infoinwestor.pl 
 
Zasada nr 1. Sprawdź, czy jesteś Traderem, czy Inwestorem? 
 

• Czym różni się Trading od Inwestowania? 
• Dlaczego inwestować również na Forex może każdy, ale tradować nie 

koniecznie mogą wszyscy? 
• Jakie było odkrycie roku 2016, czyli czym jest Profil Inwestora? 

 
Zasada nr 2. Wybierz rynek, na którym będziesz Tradował lub Inwestował. 
 

• Waluty, indeksy i surowce, czyli Forex, czy jednak akcje i ETF? 
• Na jakim rynku powinien działać Trader, a na jakim Inwestor, aby uniknąć 

problemów z emocjami i psychologią? 
 
Zasada nr 3. Opracuj plan codziennej pracy, jeśli jesteś Traderem lub 
cotygodniowej analizy, jeśli jesteś inwestorem. 
 

• Rytm pracy Tradera = złoty środek na Tradowanie. Jak dużo spędzać czasu 
przed komputerem i co robić, aby rynek nie pochłonął Cię zupełnie? 

• Dlaczego Inwestor nawet na rynkach z lewarem, może spędzać przed 
komputerem tylko kilkadziesiąt minut tygodniowo i więcej nie powinien? 

 
Zasada nr 4. Wybierz i przynajmniej przez jakiś czas nie zmieniaj strategii, jaką 
będziesz się posługiwał. 
 

• Jakie są przykłady strategii opartej o popularne metody analizy wykresów? 
• Wykresy i analizy różnych instrumentów finansowych z użyciem strategii. 

 
Zasada nr 5. Poznaj platformę, na której będziesz składał zlecenia. 
 

• Przykłady platform i instrumentów, na których można tradować i inwestować. 
• Czy istnieje platforma uniwersalna? 

 
Zasada nr 6. Nie ryzykuj więcej niż 1% swojego kapitału na każdej transakcji. 
 

• Przykłady wyliczania ryzyka i ustawiania zleceń obronnych Stop Loss na 
Metatraderze oraz na xStation. 

 



Zasada nr 7. Analizuj, planuj, buduj scenariusze, ale na końcu pozwól, aby rynek 
zdecydował, czy zajmiesz pozycje. 
 

• Przykłady dwóch strategii otwierających zlecenia dla Tradera i dla Inwestora. 
 
Zasada nr 8. Regularnie analizuj swój statement. 
 

• Przykład analizy statementu i wskazanie jakie poprawki można wprowadzać, 
zależnie od tego, co pokaże historia transakcji. 

 
Zasada nr 9. Szanuj zyski i wypłacaj pieniądze, gdy saldo konta będzie rosło. 
 
Zasada nr 10. Buduj portfel inwestycyjny oparty o różne instrumenty, różne klasy 
aktywów, aby był jak stół stojący na czterech nogach! 
 

• Przykład portfela pod kryterium płynności. 
• Skład portfela do 10.000 zł, od 10 do 100.000 zł oraz powyżej 100.000 zł. 

 


