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Jak nauczyć się AT?😎 Część I.
Obiecany wątek. Sporo wiedzy. 💪
Przygotujcie sobie kartkę i długopis.
Poświęciłem sporo czasu.
Za darmo.
W zamian proszę o serduszko i udostępnienie wpisu. Niech dotrze do jak największej liczby
osób.
Dziękuje 😊
PS: Część II niebawem
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3/24 Podstawy.
Pytacie się mnie jak zacząć.
Zacznij od podstaw. Naucz się podstawowych pojęć i zagadnień. Nie podam Ci tytułów
książek. Wszystkie piszą to samo. Wszystko możesz znaleźć za darmo w sieci. O to lista
zagadnień jakie powinieneś zrozumieć. Kolejność dowolna:
4/24 Podstawy
- popyt/podaż
- wykres liniowy/słupkowy
- świece japoński, formacje świecowe (spadkowe, wzrostowe, odwrócenia trendu)
- średnie kroczące (obowiązkowo 50,100,200)

- volumen
- podstawowe wskaźniki (RSI, MACD, Oscylator stochastyczny)
5/24 Podstawy
- formacje cenowe (trójkąt, klin, głowa z ramionami itd.)
- podstawy teorii fal elliota (zrozumienie fal niższego i wyższego rzędu)
- linie trendu, kanały itd.
- zniesienia fibonacciego
- wsparcia/opory
- interwały
Jest tego dużo więcej, ale na początek wystarczy.
6/24 Początek
Kiedy już zrozumiałeś wszystkie pojęcia. Wiesz kiedy jaki wskaźnik generuje sygnał. To zacznij
od początku...
Na początek zapomnij o wszystkim czego się nauczyłeś. To co piszą nie działa! Tak! AT, którą
uczą nie działa! Zacznij od zrozumienia czym jest AT.
7/24 Definicja AT.
Aby zrozumieć AT, trzeba cofnąć się do przeszłości.
Jak powstała AT?
Współczesna wersja ponad 100 lat temu. Ktoś zaczął obserwować wykres. Zauważył
powtarzające się schematy. Spisał je, nazwał i opisał. Ktoś inny przekształcić cenę za pomocą
wzoru.
8/24 Definicja AT.
Tak powstały wskaźniki. Później, co parę lat, ktoś to przepisywał. Trochę zmieniał i wydawał
nową książkę. I tak do dnia dzisiejszego. Trzeba zrozumieć tło historyczne. Kiedy tworzona
była AT nie istniały kontrakty terminowe. Zmienność była dużo mniejsza.
9/24 Definicja AT.
W zasadzie istniał tylko jeden wykres. Indeks akcji USA. Na bazie którego opracowywano AT.
Więc czym jest AT? To opis charakterystyki danego aktywa. Jego "cechy charakteru", jego
"osobowość". Ktoś to zrobił wiele lat temu dla indeksu akcji USA.
10/24 Definicja AT.
Teraz wszyscy stosują tą samą charakterystykę. Do wszystkich aktywów. To wielki błąd.
Dlatego AT nie działa. AT jest inne dla każdego z aktywów! Aktywa się różnią od siebie.

Zmiennością, graczami i wieloma innymi czynnikami.
11/24 Definicja AT.
AT należy się nauczyć dla każdego aktywa z osobna. I nie wystarczy zrobić tego raz. Trzeba
robić to bez przerwy. Każde aktywo się zmienia. Tak jak człowiek. Dzisiaj zachowujesz się
inaczej niż 5 lat temu.
W kolejnych częściach pokaże Ci jak zacząć tą naukę.
12/24 Analogie
Czysty wykres. To powinno być Twoje motto. Wykres powinień zawierać jak najmniej
elementów. Zacznij od ceny i volumenu. Potem dokładaj inne elementy, ale nie za dużo.
Oglądnij moje komentarz i spójrz co ja mam na wykresie.
Czysty wykres to czysty umysł!
13/24 Analogie
Teraz stwórz własną AT. Pamiętaj, AT to wzorce, które się powtarzają. Ja je nazywam
analogiami. Analogie mogą być do wszystkiego. Analogia układu ceny. Analogia volumenu.
Analogia wskaźnika RSI. Analogia średnich. Analogia układu świec. Itd.
15/24 Analogie
Jak szukać analogii? Nie ma idealnej formuły. Ja po prostu cofam się w czasie. Porównuje
fragmenty wykresu, volumenu, średnich i szukam podobieństwa do aktualnej sytuacji. Za to
zauważyłem kilka zasad, które działają. O to one:
16/24 Analogie
Czym starsza analogia tym mniejsze szanse na jej realizację. Młodsze analogie są krócej na
rynku, wielu graczy jej nie poznało, więc większa szansa na jej powtórzenie.
17/24 Analogie
Raz wypełniona analogia rzadko powtórzy się kolejny raz. Rynek non stop ewoluuje. Ty
również musisz to robić. Dla każdej sytacji szukaj nowej analogii. Tylko wtedy pokonasz
rynek. Klasyczna AT to zbiór analogii sprzed 100 lat. Wszyscy je znają.
18/24 Analogie
Działać będzie tylko to czego inni gracze nie oczekują. Dlatego nie przestawaj się rozwijać.
Nie przestawaj szukać nowych analogii. Nie zatrzymuj się na stałym schemacie. Stanie w
miejscu to cofanie się.
Co Ci może pomóc w szukaniu analogii? Trend.
19/24 Trend
The trend is your friend. To prawda. Zdefiniowanie trendu to zwiększenie szans na wygraną.
Jak wiesz, że gramy trend spadkowy to szukasz tylko analogii spadkowych. Zawężasz wybór.

Zwiększasz szanse.
Czym jest trend?
20/24 Trend
Wielu wyznacza trend na podstawie linii trendu. To są bzdury! Zapamiętaj! Trend ma prostą
definicję. Następujące po sobie dołki i szczyty układają się w jeden kierunek. W trendzie
wzrostowym dołki i szczyty będą coraz wyżej. W trendzie spadkowym, coraz niżej. Tyle.
21/24 Trend
Jak wyznaczyć trend? Robię to codziennie w komentarzach. Obejrzyj je. Najważniejsze to aby
wyznaczać dołki i szczyty tego samego rzędu. Mi tutaj pomogła teoria fal elliota. Poniżej
przykład trendu spadkowego.

22/24 Trend
Czy można wyznaczyć trend inaczej? Jest wiele wskaźników, które to robią. Nawet średnie. Ja
z nich nie korzystam. Ale na początku mogą Ci pomóc. Poszukaj, przetestuj, porównaj z
moimi komentarzami. Jak Ci pomogą to ich używaj. Na wiele sposobów można uzyskać to
samo.
23/24 Trend
Potrafisz wyznaczyć trend. Wiesz jak szukać analogii. Powoli zaczynasz zarabiać. Lecz wciąż
czasami coś nie działa. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Pułapki.
O pułapkach w kolejnej części.
24/24
To koniec części pierwszej. Mam nadzieję, że sporo się nauczyłeś. Jeśli tak to sporo
zaoszczędziłeś.😉
Pamiętajcie o udostępnieniu i polubieniu głównego wpisu.
Dziękuje😉
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