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WSTĘPWSTĘP
W tym e-booku znajdziesz 17 zasad, które pomagają mi inwestować na rynku Forex (FX). 
Są efektem ponad 6 lat doświadczenia popartego wsparciem merytorycznym najlepszych 
światowych mentorów inwestycyjnych i źródłem mojej niezależności finansowej. W Polsce 
nie chwalimy się swoimi zarobkami, więc wystarczy, że napiszę, że dzięki inwestowaniu na 
Forex (FX) zrealizowałem swoje 2 największe marzenia: życie w ciepłym kraju, niedaleko 
morza lub oceanu (obecnie mieszkam na wyspach Kanaryjskich) oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa finansowego mojej rodzinie. 

Moją przygodę rozpocząłem od inwestycji w akcje, później przeszedłem na 
kontrakty futures, aż natknąłem się na Forex i do tej pory uważam, ze jest to 
najlepszy z rynków do pomnożenia swojego kapitału w stosunkowo szybkim czasie. 
Po wielu doświadczeniach, szkoleniach i mentoringu z najlepszymi inwestorami, 
zbudowałem własną strategię (swing trading oraz scalping), której teraz uczę 
innych.

Ponieważ w Polsce dostęp do wiedzy, która daje prawdziwą skuteczność i zyski jest 
bardzo ograniczony, postanowiłem, że będę uczył innych jak inwestować i osiągnąć 
dzięki temu niezależność finansową. Sprawienie, że inni spełniają swoje marzenia i 
prowadzą lepsze życie dzięki przekazanej im wiedzy daje mi niesamowitą 
satysfakcję.

Obecnie inwestuje aktywnie na rynkach FX (inwestycja średnioterminowa) oraz 
futures (inwestycja krótkoterminowa na złocie, ropie naftowej oraz indeksach) a 
moja drugą pasją są inwestycje w nieruchomości. W tym e-booku skupię się jednak 
na giełdzie, z nakierowaniem na Forex. Zapraszam do lektury.

Sebastian Urbański
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CZY KAŻDY MOŻNE OSIĄGNĄĆ NIEZALEŻNOŚĆCZY KAŻDY MOŻNE OSIĄGNĄĆ NIEZALEŻNOŚĆ  
FINANSOWĄ DZIĘKI INWESTOWANIU NA RYNKU FOREX?FINANSOWĄ DZIĘKI INWESTOWANIU NA RYNKU FOREX?

Jako mentor inwestycyjny otrzymuje wiele pytań od początkujących traderów 
związanych z tym czy każdy może nauczyć się inwestycji, czy jest to coś z czym 
musimy się urodzić? Aby odpowiedzieć na to pytanie przyjrzyjmy się grupie osób: 
księgowy, ochroniarz, projektant, informatyk, maturzysta, aktor, budowlaniec .. czy 
te osoby maja coś ze sobą wspólnego? Raczej patrząc na ich profesje czy tez 
doświadczenie można stwierdzić, że niewiele. A jeśli powiem Ci, że ta grupa to 
ludzie, którzy dzięki wsparciu mentora inwestycyjnego Richarda Dennisa w ciągu 
półtora roku nauczyli się inwestycji i bez wcześniejszego przygotowania zaczęli 
zarabiać o wiele większe pieniądze niż niejeden zawodowy trader? Mowa tu o 
sławnej grupie Turtle. Dla osób, które nie znają Richarda Dennisa podpowiem, ze 
jest to mentor inwestycyjny, który z 400 dolarów amerykańskich osiągnął zysk 
ponad 200 milionów dolarów. Jego przekonanie jest proste: każdy może zostać 
traderem, jedynie czego potrzebuje to odpowiedniego szkolenia i ciężkiej pracy w 
dążeniu do celu, jakim jest osiągniecie niezależności finansowej.

Denny podkreśla, że kontakt z mentorem inwestycyjnym i odpowiednie podejście 
do inwestycji zdobyte właśnie w ten sposób dają najlepsze i najszybsze efekty. 
Mając własne doświadczenia potwierdzam to w 100%. Mnie uczyli: Steve Nison 
(człowiek, który wprowadził świece japońskie w świecie zachodnim),  Robert Miner 
(analiza na podstawie liczb Fibonacciego) i Sunil Magwani (formacje harmoniczne). 
Zanim skorzystałem z ich wiedzy, inwestycje szły mi bardzo kiepsko.

DLACZEGO WŁAŚNIE FOREX?DLACZEGO WŁAŚNIE FOREX?
Doświadczenie zdobywałem na rożnych rynkach: zarówno akcji jak i futures 
(surowców), Forex czy nawet funduszy inwestycyjnych. Jednak najlepiej czuje się 
na rynkach FX. Rynki walutowe są największym rynkiem transakcyjnym na świecie 
(ponad 1.5 trilona dolarów amerykańskich obrotu dziennie), jego płynność 
powoduje, ze niemalże zawsze jest możliwość inwestycji. Oto kilka cech tego rynku, 
które powodują, ze wielu inwestorów wybiera właśnie Forex do inwestycji:

- sesja jest czynna 5.5 dnia w tygodniu przez 24 godziny na dobę, co daje Ci 
możliwość inwestycji o rożnych godzinach (możesz dopasować inwestycje do swojej 
pracy czy innych zajęć, wielu moich absolwentów inwestuje i pracuje tak aby 
zdobyć doświadczenie i odpowiedni kapitał zanim rzucą etat i zajmą się tylko 
inwestowaniem) 

- wymagania kapitałowe są niewielkie, można otworzyć konto mając nawet 
tylko 50 dolarów amerykańskich (pamiętajmy, że są to wymagania brokera wiec 
musimy jednak samodzielnie określić kapitał początkowy z punktu widzenia naszego 
indywidualnego planu inwestycji)
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- dźwignia, największym problemem osoby początkującej jest wielkość kapitału 
potrzeba, aby zarabiać większe pieniądze. Aby dobrze zarabiać musielibyśmy 
posiadać spore środki, dlatego też została wprowadzona dźwignia, która powoduje, 
ze nasze pieniądze dają nam większą siłę na zakup danego instrumentu, oczywiście 
powoduje to ze zyski mogą być bardzo duże (skala to nawet 1:400, czyli 
zainwestowane 100zł pracuje jak 40 000zł). Pamiętaj, że dźwignia działa w dwie 
strony: oznacza większe zyski, ale także większe straty.

- możliwość inwestycji „demo” bez ograniczeń. Każdy inwestor rozpoczynając 
inwestycje chciałby spróbować swoich sił, czy też uczyć się bez możliwości strat 
realnych, dlatego właśnie każdy broker oferuje konto demo, czyli takie na którym 
można grać pieniędzmi wirtualnymi i ćwiczyć bez strat w realnej gotówce

- niski koszt transakcji (tu kluczowy jest wybór brokera, ja używam 
http://www.alpari.co.uk/, a po polsku polecam http://www.admiralmarkets.pl/)

Mimo, iż uważam Forex za idealny rynek dla siebie, zasady inwestowania które już za 
chwilę Ci przekażę działają na każdym rynku giełdowym, ponieważ oparte są na analizie 
ceny, a nie wskaźników (eksperci uwielbiają wiele zagmatwanych wskaźników, które 
podnoszą ich eksperckość, ja stawiam na prostotę i skuteczność, czyli zarabianie 
pieniędzy). Oprócz rynku Forex inwestuję też na surowcach oraz indeksach i 
długoterminowo na akcjach – do czego zachęcam wszystkich inwestorów.

CZEGO POTRZEBUJESZ ABY ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?CZEGO POTRZEBUJESZ ABY ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

Na chwile obecna każdy może inwestować na rynkach walutowych nawet nie mając 
wielkich pieniędzy. Dzięki internetowi rynki, które jeszcze niedawno były tylko 
dostępne dla ludzi posiadających duży kapitał są dostępne dla każdego. Aby 
rozpocząć inwestycje potrzebujesz jedynie:

Konta u brokera - w internecie istnieje wiele firm i maklerów, gdzie możesz 
otworzyć konto. Najważniejszym czynnikiem przy wyborze konta będzie Twój 
kapitał (i dźwignia, którą wybierzesz) oraz z punktu widzenia brokera koszta, które 
będziesz ponosił zawierając tranzakcie. I tu ważny jest twój system i podejście np. 
czy będziesz inwestorem krotkoterminowym czy długoterminowym). Jeszcze raz 
polecam Alpari albo w polskiej wersji językowej Admiral Markets.

Platformy inwestycyjnej - co do platformy to najbardziej popularna jest MT4, a 
ponieważ jest najbardziej popularna, możesz znaleźć najwięcej darmowych 
wskaźników czy nakładek właśnie na nią, poza tym sama platforma jest darmowa. 
Jednak jeśli chcesz być bardziej aktywny i zamierzasz inwestować w kilka 
instrumentów finansowych i zarządzać nimi bardziej automatycznie, warto zapoznać 
się z platformami Ninja Trader, Esignal czy Tradestation. Sa one płatne ale dają 
wiele więcej możliwości.
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Bizneplanu - inwestowanie to biznes jak każdy inny. Celem jest zysk. Jak w 
każdym biznesie przydaje się biznesplan, który jest naszym kompasem, który 
będzie nas naprowadzał na właściwy kierunek, nawet jeśli nasze emocje będą 
podpowiadały coś zupełnie innego. Dokładnie jak zabrać się za stworzenie 
biznesplanu uczę w jednym z moich szkoleń.

Kapitału - wiele osób zadaje mi pytanie ile trzeba mieć pieniędzy aby zacząć 
inwestycje na FX. Odpowiedz nie jest prosta, jednak musimy sobie zdawać sprawę, 
iż zyski w wymiarze nominalnym (czyli konkretna liczba) nie są tak ważne 
(przynajmniej na początku), jak zyski procentowe. Np mając 500zl na inwestycji 
jeśli uda nam się zyskać 250zl wówczas możemy mówić ze uzyskaliśmy 50% 
przyrostu kapitału i jest to spory sukces.

Z czasem poznając system i swoje możliwości będziecie mogli oszacować jaki 
kapitał jest potrzebny aby zrealizować swoje plany i potencjalne zyski, bo przecież 
jeśli mamy biznes to chcemy na nim zarabiać!

Systemu - kolejnym narzędziem aby rozpocząć inwestycje jest system 
inwestowania, bez którego niestety daleko się nie zajdzie. Przy sprzyjającym 
szczęściu oczywiście możemy zyskiwać ale na dłuższą metę statystycznie będziemy 
tracić. Znam wiele przypadków gdzie inwestorzy po kilku tygodniach inwestycji na 
wyczucie stracili wszystko jak tylko szczęście ich opościło. Pamiętajmy, że 
inwestowanie na Forex to nie zabawa i nie możemy polegać na szczęściu. Aby 
zarabiać musimy wiedzieć co i kiedy robimy, jeśli np. kupujemy Euro to musimy 
wiedzieć dlaczego i co najważniejsze trzymać się jakiegoś planu i systemu. 

Znajomości rynku – inwestycja opiera się na statystykach i 
prawdopodobieństwie, tak wiec aby Twoje decyzje były dobre i prowadziły do 
zysków musisz wiedzieć kiedy otwierać pozycje i jak kontrolować ryzyko. Możesz 
oczywiście uczyć się poprzez własne błędy, ale jest to frustrujące, mało skuteczne i 
bardzo drogie rozwiązanie. Osobiście zainwestowałem w mentora inwestycyjnego i 
jest to jak dotąd inwestycja, która przynosi mi najwyższe ROI.

Te 6 elementów wymienionych wyżej to minimum, aby rozpocząć inwestowanie, 
jednak do tego dochodzą 3 kolejne, które są o wiele ważniejsze i trudniejsze do 
uzyskania:

Cierpliwość

Konsekwencja

Dyscyplina

Te elementy są trudne do opanowania i niestety aby zarabiać będziecie musieli nad 
nimi popracować. Tych umiejętności nie nauczycie się nigdzie indziej niż w praktyce.
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CZY INWESTOWANIE JEST PROSTE?CZY INWESTOWANIE JEST PROSTE?
Oczywiście że tak, każdy inwestor który odnosi sukces powie, ze samo opanowanie 
umiejętności inwestowania powinno zająć nie więcej niż kilka tygodni. Jednak w 
praktyce jest inaczej, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wiele zależy od was 
samych, nie chodzi tu o system czy sprawy techniczne, lecz o właściwe podejście i 
zrozumienie jak wygląda inwestycja. Prasa i strony internetowe pełne są obietnic 
ekspertów, którzy mają zrobić z Ciebie milionera w tydzień. System będzie 
przynosić zyski i straty, musisz być gotowy na obsunięcia kapitału, podczas których 
będzie testowana Twoja konsekwentność, dyscyplina i cierpliwość. Inwestycja jest 
prosta lecz wymaga odpowiedniego przygotowania oraz odpowiednich, 
prawdziwych informacji, których niestety w internecie wciąż brakuje. Kluczowe są: 
prosty plan inwestycji, odpowiednie nastawienie, odpowiednie poprowadzenie przez 
jednego mentora (jeśli będzie dwóch, każdy będzie mówił co innego i efekcie nie 
osiągniesz takich efektów jak oni), to wszystko czego potrzebujesz aby osiągnąć 
sukces, i każdy ale to każdy może inwestować i zarabiać.

STRATEGIA,  A MOŻE JAKIŚ MAGICZNY WSKAŹNIK? COSTRATEGIA,  A MOŻE JAKIŚ MAGICZNY WSKAŹNIK? CO  
SPRAWI ZE BĘDĘ ZARABIAĆ?SPRAWI ZE BĘDĘ ZARABIAĆ?

Masz już doświadczenie? Jeśli tak: wiesz o czym mówię, jeśli nie wiesz, czytaj 
uważnie! 95% osób nie zarabiających na inwestycji szuka nowych, magicznych 
systemów inwestycji. Jeśli chcesz zaoszczędzić kilka dobrych lat niepowodzeń, 
proponuje zagłębić się w jedna dziedzinę analizy technicznej np. price action ( tak 
jak ja to robię) i opanować ja do momentu gdy będziesz zarabiać.

Nie ma strategi idealnej, i nie chcemy jej mieć! Gdyż każda strategia 
zoptymalizowana (czyli taka która daje wrażenie wspaniałych zyskowi) będzie miała 
równie duże straty jak tylko sytuacja na rynku się zmieni. System ma zyski i straty i 
tak musi zostać. Nie ma sensu aby szukać perfekcji, w w inwestycji jej nie 
znajdziesz. Jeden prosty plan inwestycji np. analiza fraktali, która jest podstawa 
mojego systemu plus odpowiednie nastawienie, kontrola ryzyka i zyski przyjdą 
praktycznie same. 

DLACZEGO TAK WIELU INWESTORÓW NIE OSIĄGADLACZEGO TAK WIELU INWESTORÓW NIE OSIĄGA  
SUKCESU:SUKCESU:

- poszukiwanie szybkich bardzo dużych zysków

- szukanie cudownego systemu (strategi inwestycji)

- brak edukacji! Ucząc się od przegranych daleko nie dojdziesz! Uważaj na fora!

- Brak dyscypliny

- Brak cierpliwości

- nieumiejętność kontroli ryzyka
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- słaba kontrola emocji ( plan jest planem, tu nie ma miejsca na wydaję mi się ze..)

- brak wsparcia – najszybsza droga do sukcesu prowadzi przez kontakt z mentorem 
inwestycyjnym, z kimś kto pomoże ci zaoszczędzić pieniądze i czas, dziki jego 
doświadczeniu. Zamiast sprawdzać na swoich błędach co nie działa, lepiej 
dowiedzieć się co działa.

17 ZASAD SKUTECZNEGO INWESTORA GIEŁDOWEGO ...17 ZASAD SKUTECZNEGO INWESTORA GIEŁDOWEGO ...  
KTÓRYCH EKSPERCI I SPECJALIŚCI CI NIE PRZEKAŻĄKTÓRYCH EKSPERCI I SPECJALIŚCI CI NIE PRZEKAŻĄ

1. Zminimalizuj koszty inwestycji – zawsze powtarzam moim studentom: Forex 
jest biznesem i tak go musimy traktować, największym problemem jakiegokolwiek 
biznesu są koszty, im są one mniejsze tym lepiej biznes działa. Przy inwestowaniu, 
aby moc zarabiać koszty transakcji muszą być jak najmniejsze. Bardzo dokładnie 
widać to w przypadku inwestycji krótkoterminowych (my je nazywamy powszechnie 
scallping), gdzie przy dużych kosztach (spread - różnica miedzy ceną kupna a ceną 
sprzedaży) bardzo ciężko uzyskać pozytywny wynik.

2. Realizuj zyski jak najszybciej - Zawsze dziel pozycje na 3 części i z 2 
wychodź jak najszybciej. Nigdy nie trzymaj wszystkich lotów (pozycji) do końca! To 
jest bardzo ważny element zarządzania pozycjami o którym mówię na szkoleniach. 
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak daleko cena się poruszy, tak wiec patrząc na 
wejście w pozycje (kupno/sprzedaż danej waluty) ,możemy założyć że największe 
prawdopodobieństwo będzie miał ruch mały, później większy, a z niewielkim 
prawdopodobieństwem ruch duży (wielkość ruchu oceniamy na podstawie 
odpowiedniego wskaźnika, który pomaga nam określić jaki to jest ruch mały, 
większy i duży). Dzieląc pozycje na kilka części dajemy sobie możliwość wyższych 
zysków, eliminując tym samym ryzyko, czego nie możemy zrobić w przypadku 
inwestycji tylko jednym lotem.

3. Unikaj konsolidacji - jeśli chcesz inwestować, inwestuj przy wyjściu lub 
początku konsolidacji. Jak wiemy cena porusza się w 3 cyklach, trendzie, korekcie 
oraz konsolidacji. 

Konsolidacje to czas w którym cena nie ma konkretnych wybić, porostu idzie w bok 
(ruch boczny), taki ruch sprawia ze większość inwestorów po prostu oddaje 
wszystkie swoje wcześniejsze zyski i niestety statystycznie na wykresie znajdziemy 
się w konsolidacji aż w 70-75% czasu co oznacza ze jeśli inwestor nie potrafi 
rozpoznać konsolidacji (nie koniecznie trzeba w niej grać, choć ja uważam, ze jest 
najlepsza możliwością na duże zyski) nie będzie mógł zarabiać, na długą metę. Ile 
razy się zdarza że w pięknym trendzie wielu inwestorów zbija majątek, a jak tylko 
sytuacja się zmieni tracą wszytko i zwykle zaczynają szukać nowego systemu.
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4. Musisz częścią pozycji zarządzać aktywnie (trailing stops)- kontynuując 
temat zarządzania pozycjami, dzieląc pozycje nie jesteś w stanie określić gdzie cena 
dojdzie (żadna analiza nie działa w 100%), dlatego najlepszą metoda jest 
zarządzanie aktywne. To sprawi, ze Twoje zyski będą zmaksymalizowane.

5. Jeśli przegapisz wejście nie goń go! Poczekaj - szczególnie jeśli twój cel 
został osiągnięty. Nidy nie gonimy ceny to ona ma gonić nas :) Wejście powinno 
być ustalone jako zlecenie oczekujące i jeśli cena dojdzie do niego i go aktywuje 
wówczas będziemy mieli pewność ze my kontrolujemy nasze emocje i cena robi to 
co z naszych analiza wynika, w przeciwnym razie brak kontroli szczególnie nad 
emocjami sprawi ze będziemy podatni na zmianę decyzji, czy wejście 
nieprawidłowe.

6. Jeśli twoje wejście zostało zamknięte szukaj możliwości kolejnego wejścia - 
największym problemem otwierania pozycji jest ustawienie ryzyka czyli tzw. stop 
loss. Masz do wyboru bardzo duże stop lossy, które zwiększą prawdopodobieństwo 
sukcesu lub małe stop lossy, które zwiększą zyski ale prawdopodobieństwo 
utrzymania pozycji będzie niskie co sprawi iż będziesz musiał wchodzić ponownie w 
pozycje. Aby zarabiać musisz iść na kompromis i poprzez testy i statystyki odnaleźć 
najlepsze rozwiązanie indywidualne dla Ciebie.

7. Nie ryzykuj więcej niż 6% swojego konta we wszystkich otwartych pozycjach 
- wielu początkujących inwestorów próbuje znaleźć super system, jednak zapomina, 
że każdy system będzie miał straty wiec aby te straty przetrwać musimy ograniczać 
ryzyko. Najprostszym sposobem jest organicznie procentu strat, które mogły by być 
w razie kiedy wszystkie twoje pozycje zostaną zamknięte na stracie.

8. Nie analizuj na więcej niż 2 ramach czasowych – np. 15minut i 1 godzina, 
im więcej analiz tym większy mętlik w głowie!

9. Prowadź dziennik - musisz uczyć się na swoich błędach. Nie ma inwestorów, 
którzy osiągnęli sukces i nie prowadzili dziennika, bez analizy wejść , wyjść i decyzji 
nie będziesz w stanie znaleźć powodu swoich niepowodzeń.

10. Kontroluj zyski/straty, prowadź statystyki i plan awaryjny - każdy Twój 
trade powinien być zapisany w dzienniku inwestycji oraz w statystykach 
(uproszczona wersja dzienniki) . Jak wcześniej wspomniałem każdy system będzie 
miał straty wiec nawet jeśli będziesz miał kilka strat pod rząd nic się nie stanie, 
najważniejsze jednak aby pozycje były otwierane według planu. Statystyki 
inwestycji ma zadania umożliwiać dokładne śledzenie twoich pozycji i sygnalizować 
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ze coś jest nie (dziennik odpowie na pytanie, czy system nie działa czy decyzje są 
złe podejmowane). 

Wiele razy się zdarza ze trader pod wpływem emocji ( sytuacja w rodzinie czy inne 
problemy) podejmuje złe decyzje wówczas należy mieć plan jak w takich sytuacjach 
zareagujemy. Polecałbym ograniczyć straty np do 6% w danym tygodniu I jeśli 
mamy straty takiego rzędu Po prostu dajemy sobie spokój z inwestycja do końca 
tygodnia I analizujemy co jest nie tak. ( oczywiście wielkość zaakceptowanych strat 
będzie brała pod uwagę system, gdyż bardzo agresywny system będzie miał o wiele 
większe planowane straty niż system konserwatywny).

11. Kontroluj stop loss według stanu konta. Wielkość stop lossa (ryzyka) zawsze 
musi być kontrolowana według Twojego kapitału, ogólnie można powiedzieć ze 
2%-3% całego kapitału jest ryzykiem, które pozwala ci na statystyczne zyski.

12. Przed każdą transakcją zadaj sobie pytanie, jeśli nie wyjdzie jaki zrobię 
zapisek w dzienniku, w rubryce: błędy. To chyba najważniejszy element psychologi. 
Szczególnie na inwestycji na żywo (LTR) podkreślam tego typu sytuacje. W 
momencie wyjścia z pozycji na stracie jak i w trakcie trzymania pozycji powinieneś 
być zadowolony z wejścia. Jeśli masz jakiś wątpliwość to oznacza, ze wejście nie 
jest zrobione zgodnie z Twoimi zasadami, a nie trzymanie się zasad i tego typu 
wejścia będą zawsze prowadzić do strat!

13. Eliminuj emocje poprzez system, który ma dokładne reguły i zasady 
wejść/wyjść - czy to konto demo czy realne wejścia, inwestycja jest taka sama. Nie 
jest prawdą iż realne konto jest inne czy tez cięższe! Dla mnie jest to prosta 
kampania reklamowa brokerów, którzy chcą abyście otwierali konta realne a nie 
demo. Jeśli masz plan to kontrolujesz emocje, tu nie gra roli jakie to konto: wejście 
i wyjście z pozycji będzie takie samo. Dopiero jak zaczniesz zarabiać na demo, 
przejdź na rynek realny.

14. Nie inwestuj jeśli jesteś pod wpływem emocji - wypoczynek i relaks to 
priorytet. Nawet najdrobniejsze problemy będą wpływać na Twoje decyzje 
inwestycyjne, tak wiec bądź wypoczęty i zrelaksowany przy inwestycji. Wiele osób 
słucha muzyki w trakcie podejmowania decyzji, inni wola cisze. Jedno jest pewne 
jeśli jesteś w strasie lub pod wpływem emocji nie będziesz podejmował dobrych 
decyzji. Ważne jest aby kapitał, który inwestujesz był dla ciebie kapitałem, który 
możesz stracić – wtedy działasz spokojniej i bez stresu.
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15. Zasada KISS (keep it stupid simple)-  czyli system musi być prosty! Im w 
więcej wskaźników i analiz tym gorsze wyniki systemu! Zawsze, ale to zawsze staraj 
się inwestować na podstawie prostych zasad. Im prostszy system tym lepiej śledzić 
jego sukces i tym lepiej będzie się sprawdzał w rożnych warunkach. Systemy mają 
tendencje działania tylko w jednym cyklu ceny wiec straty ogólne są bardzo duże, 
mimo tego ze wydawać się może, że mamy system najlepszy pod słońcem :)

16. Czekaj na najlepszy trade - nie musisz podejmować setki decyzji! Wystarczy 
jedna-dwie dobre decyzje dziennie. Selektywność to cecha każdego dobrego 
inwestora. Podczas szkoleń uczę moich studentów, jak wybierać instrumenty 
finansowe tak aby prawdopodobieństwo sukcesu było jak najwyższe. Wolimy mieć 
jedno zyskowne wejście miesięcznie niż 10 stratnych.

17. Jako początkujący inwestuj z trendem, twoje wyniki dramatycznie się 
zwiększą. Pamiętaj: Trend is your friend!

ZAKOŃCZENIEZAKOŃCZENIE
Myślę, że tym oto krótkim e-bookiem przybliżyłem Ci inwestycje na rynkach 
walutowych. Te wskazówki będą pomocne zarówno dla osób początkujących jak i 
bardziej zaawansowanych inwestorów i pozwolą osiągnąć sukces i cel jaki sobie 
postawiłeś. Pamiętaj: sukces się planuje! Wiec uwzględnij go w Twoim 
indywidualnym planie na życie.

Życzę wielu sukcesów i zysków na Forex oraz innych rynkach.

Sebastian Urbański

Skoro skończyłeś już lekturę e-booka, zapraszam na www.powerforex.pl, gdzie 
możesz podzielić się swoją opinią o e-booku oraz na www.szkola-forex.pl, gdzie 

czeka na Ciebie więcej wiedzy.
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