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PO UKOŃCZENIU TEGO KURSU 
UZYSKASZ INFORMACJE O 
NASTĘPUJĄCYCH POJĘCIACH:

Analiza matematyczna
Wskaźniki trendów i ich rodzaje
System handlowy
Sygnały handlowe
Dzienniki handlowe 



Wskaźniki techniczne to narzędzia, które wykonują 
określone obliczenia według konkretnych formuł 
na podstawie wykresu cen i wolumenu obrotu, a 
następnie automatycznie generują wynik. Wskaźniki 
te są używane na platformie handlowej InstaTrader.

Wskaźniki trendu służą do jego określania. Ich 
efektywność wzrasta wraz z kształtowaniem się 
nowego trendu rynkowego. Są one budowane 
bezpośrednio na wykresie i poruszają się 
równolegle do ceny. Ponadto wskaźniki te mogą 
okresowo pokrywać się z ceną i zmieniać swoją 
pozycję na wykresie. 

Poniżej znajdują się główne wskaźniki trendu:

ANALIZA MATEMATYCZNA 
(WSKAŹNIKI TECHNICZNE) 

WSKAŹNIKI TRENDU I ICH 
RODZAJE 

WPROWADZENIE DO ANALIZY MATEMATYCZNEJ 
(WSKAŹNIKI TECHNICZNE)

Średnia ruchoma (MA); 

Średni indeks ruchu kierunkowego (ADX) 
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ŚREDNIA RUCHOMA 

Średnia ruchoma to standardowy wskaźnik trendu, 
który przedstawia średnią cenę w danym czasie. 
Średnia ruchoma pokazuje kierunek trendu i 
tendencję cenową do wzrostu lub spadku w 
przyszłości.

Aby obliczyć ten wskaźnik, cena instrumentu 
handlowego w wybranym okresie jest uśredniana. 
Na przykład okres 10 pokazuje dziesięć ostatnich 
świec, które są używane do skonstruowania 
średniej ruchomej. W godzinnym przedziale 
czasowym (H1) wyświetlanych jest dziesięć świec 
godzinowych. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat formuł, zapoznaj się z instrukcją platformy 
handlowej, która pojawia się po naciśnięciu 
klawisza F1. 

Należy zauważyć, że istnieje pewna zależność: 
im dłuższy okres, tym bardziej płynna jest średnia 
ruchoma. I odwrotnie, im krótszy okres, tym 
wyraźniej linia średniej ruchomej reaguje na cenę.

Poniższy rysunek przedstawia trzy średnie 
ruchome: czerwona MA - okres 10; żółta MA - 
okres 35; niebieska MA - okres 70.

Zauważ, że czerwona MA (najszybsza, ponieważ 
okres jest najkrótszy) przesuwa się blisko wykresu 
cenowego i kopiuje prawie wszystkie wahania 
cen. Jednocześnie niebieska MA (najwolniejsza, 
ponieważ okres jest największy) przesuwa się 
daleko od wykresu cenowego, ledwo reagując na 
ruchy korekcyjne. Wskazuje ona po prostu kierunek 
głównego trendu.
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Istnieje kilka rodzajów średniej 
ruchomej: 

Zasady handlu dla każdego rodzaju są takie same. 
Jedyną różnicą jest metoda obliczania średniej 
ruchomej.

Wskaźnik Moving Average (średniej ruchomej) jest 
dość ważnym narzędziem, które często stanowi 
część innych wskaźników technicznych.

Jeśli linia MA jest skierowana w górę, to powstanie 
sygnał kupna. Jeśli MA porusza się w dół, pojawi się 
sygnał sprzedaży.

Prosta średnia ruchoma

Wykładnicza średnia ruchoma 

Wygładzona średnia ruchoma 

Liniowa ważona średnia ruchoma 

Jak interpretować sygnały 
MA?
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Zasada handlu za pomocą średniej ruchomej jest 
naprawdę prosta: należy zbudować dwie średnie 
ruchome z małym i dużym przedziałem czasowym i 
obserwować momenty, w których się przecinają.

Przykład:

Jeśli szybka MA (z okresem 10, oznaczonym 
na zielono) przecina MA z dłuższym okresem 
(oznaczonym na czerwono) od dołu do góry, otwiera 
się transakcja kupna. Jeśli szybka MA (10) przecina 
MA (30) z góry na dół, wówczas zostaje otwarta 
transakcja sprzedaży. W rzeczywistości, nie ma 
uniwersalnych okresów dla średnich ruchomych. 
Każdy trader stosuje okresy odpowiadające jego 
celom handlowym (10, 20, 30, 40 itd.). Istnieje jedna 
powszechnie stosowana metoda: traderzy stosują 
dwie średnie ruchome (na przykład z okresami 5 i 
10) na wykresie i obserwują, jak one się zachowują. 
Jeśli dają zbyt wiele fałszywych sygnałów, traderzy 
zwiększają okresy o 5 jednostek, tzn. stosują 
odpowiednio 10 i 15 zamiast 5 i 10. W ten sposób 
starają się ustawić najbardziej odpowiednie 
parametry wskaźnika.

Jak korzystać ze średniej 
ruchomej podczas pracy z 
wykresem?
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Średni indeks ruchu kierunkowego został stworzony 
przez J. Wellesa Wildera. Po raz pierwszy indeks 
ten został wspomniany w 1978 roku w książce New 
Concepts in Technical Trading Systems.
Głównym zadaniem ADX jest pomiar siły lub 
słabości trendu. Może również pomóc w określeniu 
kierunku trendu. Innymi słowy, za pomocą tego 
indeksu można ustalić, czy istnieje trend na rynku i 
jaki jest silny.

Średni indeks ruchu kierunkowego ma trzy linie: Linia ADX mierzy siłę trendu. Linia trendu 
wzrostowego oznacza, że trend zyskuje na sile. 
Spadająca linia wskazuje na trend, który traci impet 
lub odwraca się. Płaska linia oznacza konsolidację.
Należy pamiętać, że linia ADX nie podaje żadnych 
informacji o kierunku trendu. Kiedy linia ADX idzie w 
górę, może sygnalizować zarówno trend byczy, jak i 
niedźwiedzi.
Pozostałe dwie linie pozwalają na określenie 
kierunku trendu. Kiedy rozwija się trend wzrostowy, 
linia +DI jest powyżej -DI. Podczas trendu 
spadkowego linia -DI jest powyżej +DI. 

ŚREDNI INDEKS RUCHU 
KIERUNKOWEGO (ADX)

Linia ADX.

Wskaźnik kierunku dodatniego (+DI), wskazujący 
trend wzrostowy

Wskaźnik kierunku ujemnego (- DI), wskazujący 
trend spadkowy

Na poniższym wykresie główna linia ADX jest 
pokazana wraz z liniami +DI i -DI.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz! Załóż konto 
rzeczywiste lub konto demo 

https://www.instaforex.eu/trading_platform
https://www.instaforex.eu/trading_platform
https://www.instaforex.eu/demo_account


Chociaż wartości ADX mieszczą się w zakresie od 
0 do 100 punktów, rzadko osiągają one minimum 
lub maksimum. Wartość ADX poniżej 20 pipsów 
wskazuje na słaby trend, a wartość powyżej 40 
pipsów wskazuje na silny trend zwyżkowy. 

Kiedy na rynku występuje wyraźny trend, zwyżkowy 
lub spadkowy, odległość między liniami DI rośnie, 
podobnie jak wartości ADX. Natomiast, przy niskiej 
aktywności rynku zmniejsza się zarówno odległość 
między liniami DI, jak i wartości ADX. 
Indeks ADX daje najdokładniejsze sygnały po 
okresach konsolidacji, ale może dawać fałszywe 
sygnały po odwróceniu rynku w kształcie litery V.

Sygnały kupna powstają, gdy linia +DI znajduje 
się powyżej linii -DI, a linia ADX wzrasta. Stop 
Loss powinien być ustawiony poniżej ostatniego 
minimum.

Sygnały sprzedaży powstają, gdy linia +DI znajduje 
się poniżej lini i-DI, a linia ADX wzrasta. Poziom Stop 
Loss powinien być ustawiony powyżej ostatniego 
maksimum.

Jak korzystać z ADX podczas 
pracy z wykresem? 
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Oscylator otrzymał swoją nazwę od łacińskiego 
słowa „oscillo”, co oznacza kołysanie. W 
rzeczywistości oscylator jest systemem, który waha 
się (w górę i w dół) z określoną częstotliwością. 
Oscylatory odnoszą się do wskaźników 
wyprzedzających. Wskaźniki wyprzedzające 
dostarczają informacji o nadchodzącym cyklu 
gospodarczym lub zmianie trendu rynkowego.

W analizie technicznej oscylatory są 
matematycznymi wyrażeniami tempa zmian cen w 
czasie. Oscylatory w analizie technicznej wyglądają 
jak sinusoidy, oscylogramy lub kardiogramy.
Kluczowymi aspektami, które należy wziąć pod 
uwagę przy stosowaniu oscylatorów, są warunki 
wykupienia i wyprzedania rynku. Kiedy na rynku 
panują warunki wykupienia, cena znajduje się 
w pobliżu górnej granicy i prawdopodobnie nie 
wzrośnie dalej. Kiedy rynek jest wyprzedany, cena 
jest na najniższym poziomie i prawdopodobnie już 
dalej nie spadnie. Oscylatory najlepiej sprawdzają 
się podczas analizy rynku stabilnego, ale mogą być 
wykorzystane również do wyznaczania momentu 
odwrócenia trendu.

OSCYLATORY

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze oscylatory: 

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich bliżej. 

Wskaźnik MACD;

Impuls; 

Wskaźnik zmian (ROC);

Indeks siły względnej (RSI);

Oscylator stochastyczny (Stochastics). 
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Skrót MACD (Moving Average Convergence 
Divergence) oznacza zbieżność/rozbieżność 
średnich ruchomych. Zatem wskaźnik ten pokazuje, 
kiedy średnie ruchome zbliżają się lub oddalają. Jest 
to wskaźnik trendu, który ujawnia związek między 
dwiema średnimi ruchomymi notowań.

Wskaźnik składa się z dwóch elementów: linii 
MACD, linii sygnałowej i histogramu.

Uwaga: żaden wskaźnik nie jest w stanie cały czas 
dawać wyraźnych sygnałów. Dlatego doświadczeni 
traderzy zwykle łączą różne narzędzia analizy 
technicznej w swoich strategiach. 

WSKAŹNIK MACD

Linia MACD to różnica między wolniejszą 
wykładniczą średnią ruchomą (EMA) i szybszą 
wykładniczą średnią ruchomą. Domyślnie te 
dane w ustawieniach wskaźnika są oznaczone 
jako 12 i 26 (odpowiednio szybkie i wolne 
wykładnicze średnie ruchome). Aby narysować 
linię MACD, wolniejszą wykładniczą średnią 
ruchomą (26) odejmuje się od szybszej (12).

Linia sygnałowa jest wykładniczą średnią 
ruchomą linii MACD.

Histogram MACD to wizualnie uproszczona 
interakcja między linią MACD a linią sygnałową. 
Histogram pokazuje różnicę między linią MACD a 
linią sygnałową. Im bardziej linia MACD odchyla 
się w górę od linii sygnałowej, tym wyższe będą 
słupki histogramu. I na odwrót, im mniejsza 
odległość między linią MACD a linią sygnałową, 
tym mniejsze będą słupki.
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Sygnały podstawowe powstają, gdy histogram 
przecina linię zerową. Jeśli histogram MACD 
przecina średnią ruchomą od dołu do góry, 
powstaje sygnał kupna. Jeśli histogram przecina 
średnią ruchomą od góry do dołu, pojawia się 
sygnał sprzedaży.

Siła takich sygnałów zależy od poprzednich ruchów 
na histogramie. Jeśli wskaźnik MACD zbyt długo 
unosił się nad linią zerową, a następnie zaczął 
spadać, a histogram przeciął linię zerową od góry 
do dołu, uważa się to za silny sygnał sprzedaży. 
Sygnał kupna jest interpretowany w odwrotny 
sposób. Należy pamiętać, że wszystkie wskaźniki, 
bez względu na to, jak dobre są, mogą od czasu do 
czasu dawać fałszywe sygnały. Dlatego zaleca się 
porównywanie otrzymywanych sygnałów z innymi 
wskaźnikami lub ich ponowne sprawdzenie w 
różnych ramach czasowych. 

Jak używać wskaźnik MACD 
na wykresie
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Wskaźnik siły względnej (RSI), opracowany przez 
Wellesa Wildera, to oscylator impulsowy, który 
mierzy prędkość i zmianę ruchu cen. Indeks 
mieści się w zakresie od 0 do 100. W klasycznej 
wersji aktywa są uważane za wykupione, gdy RSI 
jest powyżej 70 i wyprzedane, gdy indeks jest 
poniżej 30. Sygnały można generować analizując 
dywergencje i skoki cen. Wskaźnik RSI może być 
używany do wykrywania trendów.

Klasyczne wyjaśnienie poziomu wykupienia i 
wyprzedania.
       
Typowym sposobem interpretacji oscylatorów 
oraz obszarów wykupionych i wyprzedanych jest 
przyjęcie ich jako sygnału do handlu w jednym 
kierunku. Jak sama nazwa wskazuje, gdy rynek 
jest wykupiony, zakupy stają się zbędne i możemy 
spodziewać się, że cena aktywów zacznie spadać.

WSKAŹNIK SIŁY 
WZGLĘDNEJ (RSI) 

Jak używać wskaźnik RSI na 
wykresie?
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System handlowy to zbiór reguł i rozwiązań 
(zarówno handlowych jak i analitycznych) opartych 
na sygnałach handlowych oraz narzędziach analizy 
rynku.

Każdy system handlowy powinien odpowiedzieć na 
następujące pytania:

Te systemy handlowe zakładają otwarcie transakcji 
po określonym ruchu cenowym, a następnie 
sygnalizują otwarcie pozycji w tym samym kierunku, 
w oparciu o fakt, że trend będzie kontynuowany 
przez jakiś czas. Szeroko stosowane są tutaj 
instrumenty liniowe, formacje analizy technicznej, 
wskaźniki trendów i oscylatory. Z reguły transakcje 
zawierane są po cofnięciu się ceny składnika 
aktywów.

TECHNIKI HANDLOWE. 
JAK UNIKNĄĆ TYPOWYCH 
BŁĘDÓW?

RODZAJE SYSTEMÓW 
HANDLOWYCH

System handlowy
Systemy handlowe oparte na 
trendach

Co dzieje się teraz na rynku?

Co może się zdarzyć w konkretnym momencie?

Co powinien zrobić trader w tym konkretnym 
momencie? 
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Szeroki zakres zysków

W pobliżu umieszczany jest Stop Loss

Możliwość zwiększania wolumenu otwartych 
pozycji

W niepewnych warunkach rynkowych takie 
systemy handlowe mogą generować wiele 
fałszywych sygnałów.

Zalety:

Wady:

HANDEL PRZY 
PRZEŁAMYWANIU POZIOMÓW 
WSPARCIA LUB OPORU 

Znaczenie tego systemu jest proste. Zdolność rynku 
do osiągnięcia nowego maksimum lub minimum 
wskazuje na możliwość kontynuowania trendu w 
kierunku przełamania.

Zalety:
Taki system handlu zapewnia jednoznaczne 
sygnały o pojawieniu się nowego trendu. Ponadto 
podpowiada, kiedy trend może się skończyć.

Wady:
Główne problemy takich systemów handlowych 
pojawiają się, gdy następuje fałszywe przełamanie 
poziomu wsparcia lub oporu, szczególnie w 
warunkach bardzo niestabilnego rynku.
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Istnieje strategia zawierania transakcji na rynku 
nietrendowym, kiedy cena składnika aktywów 
waha się w określonym przedziale. Traderzy, 
którzy handlują zgodnie z tą strategią, rozpoznają 
kluczowe poziomy wsparcia i oporu poprzez analizę 
techniczną. Następnie zawierają oni transakcje 
kupna na dolnej granicy zakresu w pobliżu poziomu 
wsparcia, a także transakcje sprzedaży na górnej 
granicy w pobliżu poziomu oporu. Taki system 
handlu zazwyczaj uwzględnia oscylatory, które 
wskazują obszary wykupienia i wyprzedaży, takie 
jak oscylator stochastyczny. Większość zawodowych traderów nie koncentruje 

się na jednej strategii handlowej. Stosują oni 
wszystkie trzy strategie handlowe łącznie, co 
pozwala im osiągać zysk w każdych warunkach 
rynkowych. 
Podstawowym czynnikiem oceny jakości systemu 
handlowego jest jego prostota. 
Pamiętaj, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. 
Twoja strategia handlowa musi być w pełni zgodna 
z tą zasadą.

SYSTEMY HANDLOWE W 
TRENDZIE BOCZNYM  

Połączenie strategii 
handlowych

Ten system handlowy pozwala traderom czerpać 
zyski w warunkach rynkowych, w których 
większość uczestników rynku ponosi straty.

Zalety:

Trudno jest ustalić, kiedy cena aktywów opuści 
zakres handlowy.

Trader nie zauważa większości ruchów cen, 
podążając za trendem.

Wady:
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Twoja strategia powinna 
zawierać: 
1. Logiczne wyjaśnienie - główna idea strategii 
handlowej. Jest to podstawa, na której opierają się 
wszystkie inne elementy;
2. Instrumenty handlowe;
3. Ramy czasowe i czas handlu (sesje giełdowe);
4. Reguły wyjścia, czyli gdzie dokładnie należy 
ustawić Stop Loss i Take Profit;
5. Wolumen obrotu i zarządzanie ryzykiem.niveles 
de stop loss y take profit)
6. Volumen de negociación y gestión de riesgo.

Sukces wielu traderów, którym udaje się osiągnąć 
stabilny zysk na rynku Forex, wynika z zastosowania 
analizy technicznej. Warto zauważyć, że analiza 
techniczna musi być dokładna i przemyślana. 
Realizowana jest przy użyciu narzędzi dostępnych 
na platformie handlowej. Jednak dla początkujących 
traderów połączenie i wybranie odpowiednich 
narzędzi do analizy technicznej może być trudne. 
Niemniej jednak, przy należytej staranności każdy 
może nauczyć się prowadzenia skutecznej i 
kompleksowej analizy. 
Spójrzmy na przykładzie, w jaki sposób trader może 
zastosować wskaźniki techniczne.
Załóżmy, że wykres świecowy GBP/USD pokazuje 
korektę w dół w ramach dominującego trendu 
zwyżkowego. Trader musi zdecydować, gdzie 
otworzyć transakcję kupna. W tym celu rysuje on 
kilka linii wsparcia i oporu, aby znaleźć możliwe 
punkty zwrotne. Jak widać, cena wyznaczyła punkt 
zwrotny na poziomie 1,5648. Następnie trader 
korzysta z innego narzędzia analizy technicznej - 
poziomów Fibonacciego, aby sprawdzić, gdzie w 
danym momencie znajduje się cena i czy możliwe 
jest znalezienie punktu odniesienia. 

WSKAŹNIKI ANALIZY 
TECHNICZNEJ 
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Trader widzi, że Fibonacci 50% przekracza poziom 
wsparcia, co potwierdza prawdopodobieństwo 
znalezienia tu punktu odniesienia. Kolejnym 
krokiem będzie analiza wskaźników technicznych, 
w szczególności oscylatora stochastycznego, który 
jest prototypem wskaźnika RSI, wspomnianym 
powyżej. 

Tutaj zasada jest taka sama: używa się go do 
określenia obszarów wykupienia i wyprzedania. 
Wartość oscylatora stochastycznego powyżej 
80 oznacza, że cena znajduje się w obszarze 
wykupienia, a wartość poniżej 20 oznacza warunki 
wyprzedania. W naszym przypadku oscylator 
stochastyczny znajduje się poniżej 20. Dlatego jest 
to trzeci sygnał do kupna. Zwyżkowa dywergencja 
daje nam ostateczny decydujący sygnał. Ta 
formacja świecowa wskazuje, że odwrócenie trendu 
będzie możliwe, jeśli bieżąca świeca przekroczy 
100% korpus poprzedniej świecy.

Jaki wniosek możemy wyciągnąć? Wszystkie 
narzędzia analizy technicznej użyte w tym 
przykładzie dają ten sam sygnał -  sygnał kupna. 
Przedstawiliśmy przykład kompleksowej analizy. Do 
ciebie należy decyzja, jakich narzędzi użyć. 
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SYGNAŁY HANDLOWE TRZYEKRANOWY SYSTEM 
HANDLOWY

Jakie sygnały wskaźników lub innych narzędzi powinny 
być brane pod uwagę podczas handlu? Zależy to 
od instrumentów, które wybierzesz, ponieważ każdy 
wskaźnik daje swoje własne sygnały i współdziała 
z innymi instrumentami analizy technicznej, dając 
dokładny wynik.
 
Jako przykład rozważ popularny „trójekranowy system” 
opracowany przez Alexandra Eldera. Naszym celem jest 
ustalenie, w jaki sposób generowane są sygnały.

Alexander Elder opracował „trójekranowy system” 
w 1986 roku i od tego czasu cieszy się on ogromną 
popularnością. Wielu traderów korzysta z tego systemu 
lub jego odmian do dziś.

Podstawową zasadą „trójekranowego systemu” jest to, 
że przed otwarciem transakcji należy przeprowadzić 
weryfikację trójstronną, a na jednym z etapów 
weryfikacji odnotowane zostaną wszystkie nieudane 
warianty transakcji. Konieczne jest zdefiniowanie 
trendów krótkoterminowych, średnioterminowych 
i długoterminowych oraz wejście na rynek tylko w 
kierunku dominującego trendu.
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Zestaw wskaźników, które można zastosować w tej 
strategii jest nieograniczony. Celem jest określenie 
trendu w długim przedziale czasowym za pomocą 
wskaźnika trendu i znalezienie punktów wejścia 
na rynek za pomocą oscylatora. Dlatego można 
używać dowolnych wskaźników i oscylatorów. 
System ten opiera się na trzech ekranach lub trzech 
ramach czasowych: 4-godzinnym, godzinnym i 
15-minutowym wykresie.
Na pierwszym ekranie możemy określić trend. 
Tutaj decydujemy, w jakim kierunku zamierzamy 
otworzyć pozycję. W tym celu możemy wykorzystać 
oscylator MACD. Jeśli słupki MACD są skierowane 
w górę, oznacza to trend wzrostowy. Natomiast, 
jeśli słupki są skierowane w dół, wskazują na trend 
spadkowy.

WSKAŹNIKI

Strategia „trójekranowa” łączy 
zastosowanie wskaźników 
trendu i oscylatorów.
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Tutaj szukamy najbardziej odpowiednich punktów 
wejścia na rynek. Może to być niewielkie wycofanie 
lub korekta. Na tym etapie naszym celem jest 
ustalenie obecności korekty lub wycofania. Musimy 
obliczyć właściwy punkt. Załóżmy, że obserwujemy 
niewielkie wycofanie. Musimy określić zakres 
korekty i sprawdzić, czy na rynku panują warunki 
wyprzedania. Ten problem można rozwiązać za 
pomocą oscylatora stochastycznego. Widzimy, że 
spadł on poniżej 20% poziomu wyprzedania i idzie 
w górę. Ten sygnał oznacza, że wycofanie zostało 
zakończone, a poprzedni sygnał kupna został 
potwierdzony.

Następnie przechodzimy do 
drugiego wykresu.
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Na tym wykresie składamy oczekujące zlecenie Buy 
Stop o kilka pipsów powyżej maksimum bieżącej 
świecy (jest ona zaznaczona na wykresie).
Co ważne, jeśli Buy Stop nie zadziała podczas 
formowania kolejnej świecy, zlecenie to będzie 
musiało zostać przesunięte do maksimum 
następnej świecy o najniższej wartości. To jest 
ta sama świeca, w której umieszczamy nasz Buy 
Stop. Jeśli zlecenie zostanie uruchomione, musimy 
ustawić stop loss. Można go umieścić o dwa pipsy 
poniżej minimum dwóch ostatnich świec. 

Idziemy dalej i przechodzimy 
do trzeciego ekranu, który 
pozwoli nam określić punkt 
wejścia.
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Trójekranowy system Alexandra Eldera może służyć 
jako bardzo dobra podstawa do opracowania 
własnej strategii. Najważniejsze to sprawdzenie 
kilku etapów przed otwarciem transakcji i 
podążanie wyłącznie za długoterminowym 
trendem.

Ważnymi cechami traderów są samokontrola 
i samodyscyplina. W napiętych warunkach 
rynkowych, gdy emocje sięgają zenitu, każdy 
początkujący trader, a może nawet i niektórzy 
doświadczeni mogą stać się ofiarami swoich 
pochopnych, nieprzemyślanych decyzji. Zatem, w 
jaki sposób zachować spokój i kontrolować swoje 
emocje? Świetnym rozwiązaniem może posłużyć 
dziennik tradera. W takim dzienniku możesz 
rejestrować każde swoje działanie na rynku Forex, 
a to pomoże Ci określić własny tryb handlu. Musisz 
stworzyć specjalną tabelę, w której będziesz 
zapisywać szczegółowe informacje na temat 
każdej transakcji, a co najważniejsze, na temat 
każdego powodu, który skłonił Cię do otwarcia 
lub zamknięcia określonej transakcji. Oto przykład 
takiej tabeli.

WNIOSEK DZIENNIK TRADERA 
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Każdy trader ma inne podejście do prowadzenia 
dziennika.

Jednakże, jakość zapisów może mieć bezpośredni 
wpływ na wyniki handlowe. Jeśli trader postawił 
sobie za cel nie uleganie emocjom i unikanie 
błędów, dziennik należy traktować poważnie. 
Kiedy sygnały handlowe są analizowane w formie 
pisemnej, ludzki mózg pracuje bardziej efektywnie, 
więc traderowi łatwiej jest przeprowadzić 
dokładniejszą analizę i podsumować błędy. 

Oprócz prowadzenia regularnych i szczegółowych

zapisów każdej transakcji, ważne jest również 
analizowanie decyzji handlowych w danym okresie. 
Taka analiza pozwala zidentyfikować błędy, 
zrozumieć ich przyczyny i określić metody handlu.
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Podsumujmy wszystkie 
powyższe informacje. Po 
przeczytaniu tego kursu 
dowiedziałeś(-aś) się, że:

1.Wskaźniki techniczne są to narzędzia, które 
wykonują obliczenia według zdefiniowanych 
wcześniej wzorów na podstawie wykresu 
cenowego i wolumenu obrotów oraz automatycznie 
pokazują wynik.
 
    2. Oscylator to układ, który waha się w górę i w 
dół z określoną częstotliwością. 
 
    3. System handlowy to zbiór reguł i rozwiązań, 
zarówno handlowych jak i analitycznych, opartych 
na sygnałach handlowych i narzędziach analizy 
rynku.
 
    4. Trójekranowy system handlowy wykorzystuje 
kilka wskaźników do filtrowania sprzecznych 
sygnałów handlowych. 
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Disclaimer:
Informacje te są częścią komunikacji marketingowej i są przeznaczone dla klientów detalicznych i profesjonalnych. Informacje 
te nie zawierają i nie powinny być interpretowane jako informacje zawierające porady inwestycyjne lub rekomendacje 
dotyczące inwestycji, a także oferty lub zaproszenia do udziału w dowolnej transakcji, lub strategii dotyczącej instrumentów 
finansowych. Wcześniejsze zyski nie stanowią gwarancji przyszłych dochodów. Instant Trading EU Ltd nie udziela żadnych 
gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność dostarczonych informacji, a także za 
jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na analizie, prognozie lub innych informacjach dostarczonych przez 
pracownika Firmy, lub w jakikolwiek inny sposób. 

Rozpocznij swoją podróż po świecie handlu z InstaForex -
Twoim niezawodnym przewodnikiem po rynku Forex.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem 
szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,78% rachunków inwestorów 
detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy 
CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie 
ryzyko utraty pieniędzy.


