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• Dlaczego cały świat korzysta z japońskich wykresów? 
• Na co zwracać szczególną uwagę podczas korzystania ze świec? 
• Cień vs korpus – co jest ważniejsze? 
• Jak odróżnić silną formację od słabej? 
• Czy świeczka powie wszystko to, co powinieneś wiedzieć, aby zająć zyskowną pozycję? 
• Czy tzw. świece łączone są aż tak ważne dla prawidłowej analizy sytuacji? 
• Wykorzystanie formacji dwóch, trzech i wielu linii do właściwej identyfikacji sił panujących na rynku. Case 

study w oparciu o 100 przykładów 
• Dlaczego inwestorzy zapominają o kluczowych elementach wykresu w podejmowaniu decyzji? 
• Zastosowanie pojedynczych oraz złożonych formacji candle do zajęcia pozycji na rynku 
• Czekać czy uciekać? – wykorzystanie zleceń SL do zabezpieczenia pozycji.  
• Stop Loss – cena, procent kapitału, czas oraz koszt alternatywny. 
• Strategia żółwia w oparciu o Sekwencję Tygodniowych Świeczek (STŚ lub SoWC). 

o Identyfikowanie struktury i otwarcie pozycji 
o Dostosowywanie zleceń stop loss do aktualnej sytuacji rynkowej 
o Zamykanie i odwracanie pozycji 
o Silne Ręce rządzą, czyli jak się podłączyć pod nowy trend. 

• Reversal Buy & Reversal Sell czyli jak nie drzwiami to oknem – kiedy warto przyznać się do błędu 
i ponownie wejść na rynek? 

• Pułapki hossy oraz bessy - jak wykorzystać klasyczny FAKE do gry na giełdzie. 
o Fake – definicja i występowanie 
o Kto zastawia pułapki i w jakim celu? 
o Kiedy sygnał staje się pułapką 
o Płacz i płać – studium przypadków. 

• Struktury INOUT 
o Co to jest i jak ich szukać? 
o Układy wertykalne & horyzontalne 
o INOUT jako brakujący element teorii Dowa 

• Dlaczego każdy ekspert łączy japońskie świece z zachodnim know how? Synergia formacji i struktur 
technicznych. 

o Too Big to fall – analiza przypadków najskuteczniejszych układów, które czasami szwankują. 
o Wolumen prawdę Ci powie, czyli kiedy nie grać w to, co rynek podpowiada. Kilka niecodziennych 

sytuacji, które warto zapamiętać i skutecznie wykorzystać. 
o EMA Bunch jako niewidzialna ręka rynku 


