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Bez względu na to, jakie masz cele inwestycyjne i w jakiej ramie czasowej działasz 
oraz bez względu na to, na jakim rynku operujesz (akcje, kontrakty, waluty, surowce) 
te warsztaty mają Ci pomóc.  
 
Przygotowałem dla Ciebie specjalny program edukacyjny odpowiedni dla każdego 
typu inwestora. 
 
Warsztaty są przeznaczone dla osób, które znają większość pojęć z analizy 
technicznych, ale chciałyby je przetrenować na wybranych przykładach i chciałaby 
się nauczyć myśleć oraz umieć szukać zagrań oczywistych z punktu widzenia logiki.  
 
Zaletą warsztatów jest to, że poszczególne zagrania nie są ułożone chronologicznie 
jak w książce do analizy technicznej, ale pojawiają się w danym momencie zagrania 
pochodzące z różnych technik inwestycyjnych, czyli dokładnie tak jak ma to miejsce 
na realnym rynku. 
 
Jeśli chodzi o początkujących inwestorów, to dobrze, aby przynajmniej 1-2 książki 
z Analizy Technicznej mieli przeczytane i znali podstawowe pojęcia z tego zakresu. 
Natomiast jestem przekonany, że także początkujący bardzo wiele wyniesie 
z warsztatów.  
 
Część 1: analiza wybranych mechanicznych systemów inwestycyjnych  
 

• wybrane mechaniczne statystyki z punktu widzenia efektywności rynków; 
• jak należy ustawiać stop-lossy i czy popularna kombinacja zysku do ryzyka w 

relacji 3 do 1 płaci w krótkim terminie oraz długim terminie? 
• paradoksy rynkowe i co z tego dla nas bezpośrednio wynika? 
• analiza systemów inwestycyjnych rynkowych guru na ropie naftowej – czy 

drogie systemy rzeczywiście zarabiają, a jeśli tak to ile? 
• analiza systemu inwestycyjnego L. Williamsa opartego na fraktalach na 

polskim rynku 
• analiza systemu daytradingowego, który zarobił 6 mln dolarów na SP500 – 

prawda czy fałsz? 
• analiza i wnioski płynące z systemu daytradingowego na DAX oraz FW20 
• optymalizacja systemów inwestycyjnych – zasadność i wnioski. 

 
Część 2: konkretne zagrania i setupy w strukturze wykresu 
 

• omówienie konkretnych zagrań (każdą sytuację na rynku rozpatrujemy 
z perspektywy niewidzenia prawej strony wykresu) 

• nie zgadujemy co będzie, a jedynie reagujemy na to, co się rysuje – jak 
poskładać puzzle w logiczną całość 

• nauka analizy struktury wykresu na przykładzie SP500 oraz Nasdaq – 
konkretne zagrania 

• moment otwarcia pozycji a zarządzanie pozycją – dylematy inwestycyjne na 
podstawie konkretnego układu 



• setupy podwójne (a także potrójne i poczwórne) – należące do mojej ulubionej 
kategorii 

• dlaczego wszystko w książkach do analizy technicznej jest inaczej? 
 
Część 3: zagrania na wybicia - nowe przemyślenia i wnioski niepublikowane 
w literaturze giełdowej 
 

• zagrania na wybicia – trening sytuacyjny – konkretne zagrania, wskazówki, 
wnioski 

• uzależnienie skuteczności wybicia od struktury wykresu  
• mechaniczne rozpoznanie czy formacja jest kontynuacją czy odwrotem 
• różne rodzaje konsolidacji 
• prawidłowe ustawianie stop loss na wybiciach z określonych rodzajów 

konsolidacji 
• kiedy sprzedawać wybicia w górę? 
• wybicia w wersji profesjonalnej 
• jak zarządzać pozycją w wybiciach profesjonalnych 
• wybicia – trening sytuacyjny i nowe setupy 
• wybicia po danych podanych w trakcie sesji i przed sesją – omówienie obu 

przypadków – konkretne zagrania 
• czekać do zamknięcia sesji czy kupować intraday? Konkretny, bardzo silny 

układ rynkowy. 
 
Część 4: luki nowicjusza i profesjonalne – nowe przemyślenia dotyczące okien 
 

• luki nowicjusza i profesjonalne – nowy podział definicyjny i co z tego wynika? 
• jak rozpoznać lukę profesjonalną – konkretne wskazówki 
• jak otwierać pozycję na lukę profesjonalną w daytradingu 
• omówienie stałego fragmenty gry na FW20 
• przyspieszenia trendowe – interesujące statystyki 
• luki niedźwiedzia i jak to zagrywać? 
• prostota luki w daytradingu 

 
Część 5: dyskusja, pytania i odpowiedzi 
 

• bieżąca analiza sytuacji rynkowej (indeksy polskie, światowe, wybrane polskie 
spółki) 

• pytania uczestników dotyczące analizy i sytuacji na konkretnych spółkach 
• pytania uczestników dotyczące problemów i dylematów związanych z analizą 

techniczną 
• wymiana poglądów i koncepcji inwestycyjnych 
• próba rozwiązania paradoksów rynkowych w daytradingu oraz inwestowaniu 

długoterminowych w oparciu o zaprezentowany materiał 
• dyskusja i próba poprawy strategii inwestycyjnych uczestników warsztatów 


