AT Day Trójmiasto
dzień z analizą techniczną
w Stowarzyszeniu
Analityków Technicznych
www.satrf.org
Stowarzyszenie Analityków Technicznych powstało dla Ciebie. Abyś mógł
zobaczyć jak inni inwestorzy inwestują swoje oszczędności, jakie mają strategie,
zarządzanie kapitałem czy teŜ podejście do tego tematu.

JuŜ 25 kwietnia (sobota) zapraszamy Cię na cały dzień z Analizą Techniczną w
Gdyni. Szkolenie jest niemal za darmowe (pokrywasz tylko koszty logistyczne). Na
zaproszenie Stowarzyszenia odpowiedziała znakomita postać rynków finansowych
Paweł Danielewicz, zgodził się on podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z
zakresu formacji harmonicznych z uczestnikami AT Day.

Program szkolenia został podzielony na trzy poziomy. Tak, aby kaŜdy kto miał
styczność z AT lub teŜ jest początkującym inwestorem, mógł dowiedzieć się czym
jest analiza wykresu. KaŜdy znajdzie tutaj coś dla siebie:

Investors Level – to wiedza, którą powinien posiadać kaŜdy uczestnik rynku
finansowego. Teraz nie jest waŜne czy masz doświadczenie czy teŜ nie, bo jest to
moduł specjalnie dla Ciebie.
Traders Level – to kolejny poziom wtajemniczenia w analizę techniczną. Tematy
poruszane podczas tego modułu wymagają minimalnej wiedzy i zaangaŜowania
uczestnika. Dzięki dobrze opracowanym materiałom i duŜemu doświadczeniu
prowadzących temat ten będzie takŜe łatwy dla początkujących inwestorów.

Experts Level – to najlepsze rozwiązania, które moŜna znaleźć na rynku. Często te
zagadnienia analizy technicznej wykraczają poza granice logicznego myślenia, ale
kaŜdy kto posiada wyobraźnię bez trudu je zrozumie.

Stowarzyszenie zwraca szczególną uwagę na to, aby osoby, które przekazują swoją
wiedze posiadały przygotowanie teoretyczne a nade wszystko praktyczne w
inwestowaniu, co gwarantuje najwyŜszy poziom merytoryczny szkoleń AT Day.

Doświadczenie, które zdobędziesz podczas naszego szkolenia będziesz mógł
wykorzystać w praktyce, co moŜe wpłynąć na wyniki Twoich transakcji. Inwestycja
70 złotych w samego siebie moŜe okazać się najlepszą transakcją w Twoim Ŝyciu,
gdyŜ otrzymasz wiedze wynikającą z wieloletniej praktyki prowadzących szkolenie.

Szczegółowy plan szkolenia AT Day 25 kwietnia (sobota):
1. Gość Spotkania Paweł

Danielewicz (1,5 h)

„Techniki Fibonacciego, jako wiodący nurt współczesnej analizy technicznej,
przykłady praktyczne"

Podczas szkolenia będziesz mógł zakupić ksiąŜkę autorstwa Pawła „Geometria
Fibonacciego”

2. Formacje świec japońskich w praktyce -Traders Level ; Paweł Śliwa (1,5h)

- wprowadzenie
- kształty świec
- formacje świecowe
- otwierania pozycji na formacje świecowe
- łączenie świec – nowe praktyczne podejście do świec

Podczas tego modułu dowiesz się co to są formacje świecowe, wykorzystywane
przez japońskich inwestorów od stuleci. Zobaczysz, które formacje są najsilniejsze
i jak na nie otwierać pozycje, czyniąc swoją strategie efektywniejszą. Na koniec
pokaŜę Tobie jak i po co łączyć świece, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki
inwestycyjne.

3. Trend róŜne sposoby określania kierunku ruchu ceny (wady i zalety) Investors Level Paweł Śliwa (1,5h)

- linia trendu
- opory i wsparcia
- wskaźniki: macd, średnia krocząca,
- Price Action and overbalance,
- teoria fal Elliota
- strzał stochastyczny – wariacja na temat wskaźnika stochastycznego

Trend to temat rzeka ze względu na wielość narzędzi, które zostały wymyślone,
aby opisać to zjawisko. Czemu jest ono takie waŜne, czemu kaŜdy inwestor szuka
swojej najlepszej metody na jego określenie? To są pytania na które postaramy się
odpowiedzieć kierując się starym rynkowym porzekadłem, aby zawsze grać z
trendem.

4. Analiza Czasu - Experts Level Paweł Śliwa (1h)

- wstęp do analizy czasu
- sposoby pomiaru ( low- low, higt-hight, wg liczby Fibo, )
- studium przypadku

Niewiele w literaturze moŜna spotkać na temat analizy czasu, ale wato pamiętać,
Ŝe wykres opiera się na dwóch osiach: ceny i czasu. Tworzą one nierozerwalną
całość w postaci ruchu ceny instrumentu finansowego (akcji, walut, surowców,

towarów itp). Większość ludzi których
spotkałem badają rynki tylko pod względem
ceny a niektórzy i o tym zapominają. Na AT
Day pokaŜę Ci jak moŜesz w bardzo prosty
sposób badać czas i dodać kolejny element
do swojej skutecznej strategii
inwestycyjnej.

Prowadzący:

PAWEŁ DANIELEWICZ – ukończył Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada licencję
maklera papierów wartościowych i pracuje obecnie w Domu Maklerskim BZ WBK na stanowisku
analityka. W ramach swoich obowiązków prowadzi między innymi serwis analityczny, w którym na
bieŜąco (w trakcie trwania sesji) zamieszcza analizy kontraktów terminowych na WIG20 i
kluczowych indeksów giełdowych (WIG20, DAX, S&P500).
Paweł Danielewicz zajmuje się równieŜ działalnością edukacyjną i propagowaniem metod analizy
technicznej bazujących na ciągu liczb Fibonacciego. Jest autorem ksiąŜki „Geometria
Fibonacciego”, która zebrała na rynku ogrom pozytywnych recenzji. Od kilka lat współpracuje
równieŜ z Gazetą Giełdy „Parkiet”, gdzie wspólnie z Domem Maklerskim BZ WBK zostały
zorganizowane juŜ trzy edycje niezwykle wysoko ocenionych szkoleń z zakresu tradingu i
skutecznego wykorzystywania metod analizy technicznej w krótkoterminowych transakcjach
giełdowych.

PAWEŁ ŚLIWA - Rynkami finansowymi zajmuje się od 1998 roku,
specjalizując się w Analizie Technicznej. Aktualnie pracownik Domu
Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Dyr. SprzedaŜy. Prowadzi i
organizuje szkolenia dla inwestorów od 4 lat, gdzie tylko w 2008 roku na
jego szkoleniach było ponad 1000 osób. Współpracował ze Stowarzyszeniem
Inwestorów Indywidualnych (Wall Street, Akademia tworzenia
kapitału), Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, uczelniami wyŜszymi:
SGH w Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i wieloma innymi.
Jako teoretyk i praktyk inwestuje swoje oszczędności i bierze pelą
odpowiedzialność za swoje decyzje finansowe. Jest uczestnikiem licznych szkoleń i kursów w tym
ostatnio z Robertem Minerem. Prywatnie mąŜ, tata i pasjonat rynków finansowych czego efektem
jest www.SATRF.org

Co zyskasz dzięki szkoleniu AT Day:


oszczędzasz pieniądze które wydałbyś na szkolenie które często kosztuje
ponad 1000 złotych



oszczędzasz czas który sam musiałbyś poświęcić na czytanie i analizy



oszczędzasz na zakupie ksiąŜek otrzymując materiały ze szkoleń



uczysz się na błędach innych a nie swoich, a tego nie da się porównać do
Ŝadnych pieniędzy



zyskujesz wiedzę praktyczną wynikającą z doświadczeń prowadzących



poznasz ludzi którzy interesują się tym samym tematem co Ty – zarabianiem
pieniędzy. Przyjdź a spotkasz ich tutaj wielu, będziesz mógł wymienić
poglądy i spostrzeŜenia. Kto wie moŜe to zaowocuje nowymi znajomościami,
przełomowymi odkryciami czy teŜ po prostu dobrą zabawą.

To kilka recenzji z ostatniego spotkania w Warszawie:
„Paweł jak zawsze doskonały, Pan Grzegorz – przyszedł „zabłysnął” i poszedł. Anonim
„Szkolenia prowadzone przez Pana Pawła naleŜą do jednych z najciekawszych” NORBERT
„Temat ciekawy i pouczający (ten temat –Fibonacci i jego zastosowanie- najbardziej mnie
interesował), wiedza przekazana bdb++; Temat rewelacyjny, sam nie wiedziałem Ŝe Analiza Czasu
istnieje.” Arek
„Merytorycznie bardzo wartościowa. Praktyka jaka posiada wykładowca (Grzegorz Zalewski) oraz
wiedza czynią z niego kopalnię wiedzy dla takich osób jak ja. Przekazywane treści bardzo
przystępne, choć mało o At lecz niezwykle wartościowo” MICHAŁ
„Rewelacyjne szkolenie, uczy zasad bardzo prostych, ale niezwykle skutecznych. Oczywiści po
przekuciu na własnym warsztacie i dostosowaniu do siebie” MICHAŁ
Nieocenione źródło informacji i inspiracji, szkolenie bardzo mi się podobało. Chętnie wezmę udział
w następnych oraz będę aktywnym uczestnikiem w Ŝyciu Stowarzyszenia.” Tomasz

„Chcę podziękować panie Pawle za szkolenie w którym ostatnio uczestniczyłem w Poznaniu. Bardzo
mi rozjaśniło i odświeŜyło spojrzenie na rynki finansowe, po tym szkoleniu miałem najdłuŜszą passe
trafnych wejść, prawie 2 tygodnie bez pomyłki po kilka transakcji dziennie” MARIUSZ

RELACJA ZE SZKOLENIA W WARSZAWIE DOSTĘPNA JEST NA NASZEJ STRONIE:
http://www.satrf.org/aktualnosci_opis.php?id=13

Podczas szkolenia AT DAY Trójmiasto Daniel twórca www.maklerska.pl zorganizuje
mini kiermasz z ksiąŜkami którymi moŜesz być zainteresowany, szczegóły wkrótce
w mailu.

Logistyka i Zgłoszenia:
•
•

•

•

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa do ok 17:00 w dniu 25
kwietnia (sobota), czas zakończenia moŜe ulec zmianie.
Szkolenie odbędzie się w Gdyni (szczegóły miejsca pojawią się wkrótce,
dodatkowo kaŜdy z uczestników zostanie poinformowany mailem po
zaksięgowaniu płatności na naszym koncie)
Koszt szkolenia to 70 zł (siedemdziesiąt złotych) dla członków
Stowarzyszenia, płatność przelewem naleŜy uregulować w ciągu 5 dni od
dnia zgłoszenia swojego uczestnictwa. JeŜeli nie jesteś jeszcze członkiem
Stowarzyszenia zarejestruj się www.satrf.org/rejestracja.php, jeŜeli jeszcze
tego nie zrobiłeś.
Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie AT Day Trójmiasto wypełnij ankietę
znajdującą się na tej oto stronie:

http://satrf.org/ankieta.php
•

Organizatorem AT Day jest:
Price Action Paweł Śliwa
Ul. Długa 35
05-660 Warka
Dane do wpłaty:
ING Bank Śląski S.A.
oddz. Warka:
Konto nr: 56 1050 1777 1000 0090 6558 4097
Tytuł wpłaty: AT Day Trójmiasto, imię i nazwisko wpłacającego

Dokonaj przelewu kwoty 70 zł (siedemdziesiąt złotych) na konto podane
powyŜej, potwierdzając tym samym swój udział w szkoleniu. W odpowiedzi
na zgłoszenie dostaniesz maila.
•

PoniewaŜ mamy ograniczone moŜliwości co do wielkości sali, o zapisaniu na
listę uczestników decydować będzie dokonanie zgłoszenia potwierdzonego
wpłatą w terminie 7 dni od zgłoszenia. Po tym terminie zastrzegamy sobie
prawo skreślenia z listy spotkania otwierając tym samym moŜliwość innym
chętnym.

Do zobaczenia w Gdyni.

