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 1. Wstęp 
● str. 4

  1.1.  Wstęp Wstęp 

Dziękuję za zainteresowanie moim kursem. Postanowiłem podzielić się 

z Czytelnikami moją wiedzą, która w dzisiejszych czasach wysokich cen 

i życia na kredyt może okazać się niezwykle pomocna. Kurs ten napisa-

łem pod kątem posiadaczy kredytów mieszkaniowych, które często są 

największym obciążeniem budżetu domowego. Od kilku lat jestem ana-

litykiem w Royal Bank of Scotland. Posiadam bogate doświadczenie za-

wodowe i wykształcenie z zakresu finansów i inwestycji. Rynek finanso-

wy to także moje hobby. Posiadam wieloletnie doświadczenie na gieł-

dzie i rynku handlu walutami.

Mój kurs uczy krok po kroku, jak bardzo prosto zmniejszyć raty Twojego 

kredytu mieszkaniowego, wykorzystując rynek walutowy. Nie musisz się 

na nim znać lub interesować nim. Wystarczy, że ukończysz ten kurs, 

który  pokaże  Ci,  jak  wykorzystać  kilka  prostych  mechanizmów,  aby 

płacić mniejsze raty kredytu.

Wymagania: 

1. komputer i Internet;

2. podstawowa obsługa komputera;

3. arkusz kalkulacyjny (przykłady w kursie będą w Excelu).

Niektóre polecenia Excelu mogą się wydawać banalnie proste, proszę 

jednak o wyrozumiałość,  ponieważ zakładam, że niektórzy  czytelnicy 

mogli nigdy nie pracować z Excelem.
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 1. Wstęp 
● str. 5

Twoje zadania:

1. Otwarcie rachunku u brokera walut.

2. Przelew pieniędzy na konto u brokera.

3. Kupno walut.

4. Wypłacenie zysków na Twoje konto w Polsce.

Jest to bardzo proste, należy jednak wiedzieć, jak, gdzie, kiedy i dla-

czego to zrobić. Ale tego nauczysz się już w trakcie kursu, gdzie każda 

operacja będzie bardzo dokładnie opisana.
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 2. Wprowadzenie 
● str. 6

  2.2.  Wprowadzenie Wprowadzenie 

Strudzony  pielgrzym  podszedł  do  brzegu  oceanu,  żeby  obmyć  twarz  

i złagodzić wpływ doskwierającego słońca. Ocean jest bezkresny i może 

być niebezpieczny, lecz żeby się ochłodzić, pielgrzym nie musi się zanu-

rzać i ryzykować, że rekiny go zaatakują lub że nagle fala poniesie go  

tak daleko, że nie będzie dla niego ratunku. Nikt nie nauczył go wcześ-

niej pływać, dlatego postąpił rozsądnie, nie zanurzając się w toń wody. 

Wystarczyło  mu  tylko,  że  bezpiecznie  zanurzył  dłonie,  nabrał  wody 

i ochłodził swoje ciało. Dodało mu to sił w dalszej podróży.

W tym momencie rozpoczyna się Twoja przygoda z moim kursem.

Przeczytaj jeszcze raz moją anegdotę. Wykorzystałem w niej metaforę:

Strudzony  pielgrzym — to  właśnie  Ty,  a  Twoje  zmęczenie  powoduje 

spłata kredytu.

Doskwierające słońce — instytucje zarabiające na Twoim kredycie.

Ocean  — bezkres  rynku  walutowego.  Wiele  słyszałeś  o  spekulantach, 

którzy zarabiają na nim wielkie pieniądze.

Rekiny — wielcy gracze rynku walutowego, a każdy z nich chce się boga-

cić. Niestety, musi się to odbyć czyimś kosztem, żeby oni mogli zarobić. 

Fale — Twoje emocje, które mogą sprawić, że szybko możesz stracić 

pieniądze na tym rynku, jeśli nie posiadasz wiedzy, a jedynie chęć zys-

ku.

Pływanie — zarabianie poprzez spekulację walutami.
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Zanurzenie dłoni — prosta czynność, czyli mój kurs, który pokaże Ci, jak 

bezpiecznie uszczknąć kawałek „tortu” dla siebie.

Nabranie  wody  i  ochłodzenie  ciała —  wykorzystanie  mojej  metody 

w praktyce i sprawienie, że raty kredytu nie będą już tak dokuczliwe.

Dalsza podróż — Twoje życie, które mogłoby być lepsze, gdybyś część 

raty kredytu mógł przeznaczyć dla siebie i rodziny.

 2.1. Cel kursu 

Mój kurs to obowiązkowa pozycja dla posiadaczy kredytów mieszkanio-

wych lub osób, które rozważają jego zaciągniecie. Bądź sprytny i naucz 

się wykorzystywać to, co oferuje nowa technologia. Posiadasz komputer 

i dostęp do Internetu, więc wykorzystaj moją unikalną metodę.

Opłaty dla prawników i banków oraz prowizje pośredników — to wszyst-

ko niemałe koszty. Niektórzy nawet próbują wykorzystać wszystkie doz-

wolone prawem możliwości, jak ukrywanie prowizji i opłat, zanim klient 

się  zorientuje,  żeby  zmaksymalizować  swój  zysk.  Wszyscy  kupujący 

mieszkania godzą się na te warunki. Zresztą Ty również nie pozostajesz 

bierny. Wyszukujesz okazje, chcesz kupić mieszkanie lub ziemię jak naj-

taniej i poszukujesz jak najlepszych ofert. Każdy chce zarobić, nikt nie 

chce stracić. To normalne i nie można narzekać, tylko samemu trzeba 

dążyć do tego, żeby nie zostać na dole tej „piramidy pokarmowej”. 

Czy  należy  odmawiać  sobie  wszystkich  przyjemności,  aby  tylko  mieć 

gdzie mieszkać? 

Ja daję Ci właśnie jedną z możliwości uniknięcia tej sytuacji. Od Ciebie 

tylko zależy, czy z tej możliwości skorzystasz. Najważniejsze jest to, że 

nie jest to sucha wiedza lub teoria. Nic z tych rzeczy. To kurs, który 
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krok po kroku poprowadzi Cię przez ekscytujący świat walut i pokaże, 

jak w prosty sposób możesz wykorzystać możliwości, jakie on oferuje, 

aby obniżyć koszt swojego kredytu — niezależnie od tego, czy zaciągną-

łeś go w polskich złotych, czy we frankach szwajcarskich. 

Moim głównym założeniem dla formy tego kursu ma być prostota i prze-

kazanie wiedzy bez tzw. lania wody.
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  3.3.  Idea Carry Trade Idea Carry Trade 

Zdradzę  tylko  tajemnicę,  że  w  moim  kursie  wykorzystałem  metodę 

opisaną  wcześniej  w  mojej  książce  pod  tytułem  „Carry  Trading” 

(www.carry-trading.com). Zmieniłem ją na potrzeby ludzi niemających 

zielonego pojęcia o rynku walutowym, aby szybko i  skutecznie mogli 

wykorzystać moją metodę w praktyce, bez zagłębiania się w skompliko-

wane  szczegóły  i  zagadnienia.  Jedyne,  czego  potrzebujesz,  to 

komputer, Internet i trochę chęci.

Jeśli zakupiłeś już ten kurs, to gratuluję i zapewniam, że jest to jedna 

z najlepszych inwestycji, ponieważ nauczy Cię, jak zaoszczędzić krocie. 

Jeśli czytasz ten tekst jako darmowy fragment i nadal nie jesteś przeko-

nany, czy powinieneś zakupić mój kurs, wyszukaj np. w Google hasła 

„carry trade” lub „carry trading”. Nazwy te nie są wymyślone przeze 

mnie. Technikę tę od lat wykorzystują wielcy inwestorzy. Aby opisać ją 

w kilku słowach: jest to kupno waluty o wyższym oprocentowaniu za 

walutę o niższym oprocentowaniu. Od niedawna możliwość ta jest do-

stępna dla szarego człowieka, więc i Ty także możesz jej użyć. Mimo że 

wydaje się to bardzo proste, należy wiedzieć, gdzie i jak to skutecznie 

wykorzystać. Ale tego dowiesz się już z kursu. Im szybciej, tym lepiej 

dla Ciebie, więc nie czekaj...
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 3.1. Zastosowanie strategii 
przy kredycie mieszkaniowym 

Mimo że wciąż musisz zaciągnąć tradycyjny kredyt na mieszkanie, mo-

żesz sam zrobić jego arbitraż w jenach, dolarach czy innej nisko opro-

centowanej walucie. Nic prostszego.

Na następnych stronach zamieszczam dwie symulacje — przykłady, aby 

pokazać Ci, jakie niesamowite możliwości będziesz miał po ukończeniu 

mojego kursu i co dokładnie możesz zyskać, żebyś dokładnie mógł oce-

nić, za jaką wiedzę płacisz.

 Przykład 1 

Przykład 1: Opracowanie własne. 

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Tomasz Paweł Zalewski

Depozyt 2.500 GBP 
zdeponowany u 

Brokera  walutowego i 
oprocentowany na 
4.8% w skali roku

W przykładzie tym zakładamy, że osoba posiada 200 tys. plnkredytu mieszkaniowegowpolskich złotych o oprocentowaniu 6.77% (Dominet
Bank 28/08/2008) w skali roku i oszczędności w wysokości 10 tys. pln. Miesięczna stała rata tego kredytu mieszkaniowego wziętego na 30 lat 
to 1298.53 pln(1126,67 odsetki + 171,86 kapitał). 

Przesyłamy z Banku na konto
brokera nasze 10 tys. pln

U brokera mamy konto w 
funtach brytyjskich 
więc złotówki 
przewalutowywanesą na 
GBP po kursie 4 plnza 1 
GBP, co daje nam 2,500 GBP

Otwarta krótka 
pozycja  na rynku 

walutowym o 
wartości

12.500 GBP, 
oprocentowana 

13.25% w skali roku

Wykorzystujemy depozyt 
do kupna  dolarów o 
wartości 5 x nasz depozyt i 
za te dolary  kupujemy 
Tureckie Liry

Broker finansuje nam tą 
transakcję. Za dolary płacimy 
brokerowi 2.5% od pożyczonej 
sumy w skali roku, ale za 
Turecką Lirę, która jest dużo 
wyżej oprocentowana 
otrzymujemy 15.75% w skali 
roku. Daje nam to 13.25 % zysku 
na różnicy oprocentowania.

OTRZYMANE OPROCENTOWANIE 
PO ROKU 120 GBP 1656 GBP

RAZEM DEPOZYT + KRÓTKA 
POZYCJA PO ROKU 1776 GBP

Przewalutowujemy funty na złotówki
po kursie 1 GBP za 4 pln 7104 PLN

Po roku w naszym banku znajduje się teraz  7,1 tys. pln, a 
poprzedni depozyt (10 tys. pln) wciąż dla nas pracuje. Dzieląc tę 
kwotę przez 12 miesięcy otrzymujemy srednio592 plnmiesięcznie 
odsetek, którymi możemy zamortyzować koszty kredytu 
walutowego.

592 PLN

* W przykładzie zakładamy, że kurs wymiany walut pozostaje ten sam. Dane do przykładu z dnia  28/08/2008

Dzięki tym prostym zabiegom zmniejszyliśmy naszą miesięczną ratę kredytu mieszkaniowego z 1298,53 zł do 706,53 zł (1298,53 zł– 592 zł), 
czyli o 45%, a odsetki od kredytu z 1126,67 zł do 534,67 zł (1126,67 zł – 592 zł), czyli aż o ponad połowę ! 

+
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 Przykład 2 

Przykład 2: Opracowanie własne. 

Proszę zauważyć,  że jeśli  dla kredytu we frankach użyjemy wyliczeń 

z poprzedniego przykładu, gdy kupowaliśmy dolary australijskie za jeny, 

to wynik będzie następujący:

Zmniejszymy naszą miesięczną ratę kredytu mieszkaniowego z 859,47 zł 

do 267,47 zł (859,47 zł — 592 zł), czyli o 69%, a jeśli weźmiemy pod 

uwagę odsetki od kredytu, to zostały one zmniejszone z 525 zł do... 0? 

(525 zł — 592 zł). Nie dość, że starczyło nam na pokrycie odsetek, to 

jeszcze zostało nam 67 zł! Wynika z tego, że możesz mieszkać za dar-

mo, a spłacasz jedynie kredyt bez odsetek. Biorąc pod uwagę inflację 

i wzrost cen nieruchomości w długim terminie — jest to idealna inwesty-

cja.

Jak we wszystkim, co robimy w życiu, istnieje jednak ryzyko. Związane 

jest ono z tym, że kursy walut ulegają wahaniom, czasami dość znacz-

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Tomasz Paweł Zalewski

Depozyt 2.500 GBP 
zdeponowane u 

Brokera  walutowego 
i oprocentowane 4.8% 

w skali roku

W przykładzie tym zakładamy, że osoba posiada 200 tys. plnkredytu mieszkaniowego we frankach szwajcarskich o oprocentowaniu 3,15% w 
skali roku (Multibankna 28/08/2008) i oszczędności w wysokości 10 tys. pln. Miesięczna stała rata tego kredytu mieszkaniowego wziętego na 
30 lat to 859,47 pln(525,00 plnczęść odsetkowa + 334,47 plnczęść kapitałowa). 

Przesyłamy z Banku na konto
brokera nasze 10 tys. pln

U brokera mamy konto w 
funtach brytyjskich 
więc złotówki 
przewalutowywanesą na 
GBP po kurskie 4 plnza 1 
GBP, co daje nam 2,500 GBP

Otwarta krótka pozycja  
na rynku walutowym o 

wartości
12.500 GBP, 

oprocentowana 6.15% 
w skali roku

Wykorzystujemy depozyt 
do kupna  jenów japońskich 
o wartości 5 x nasz depozyt 
i za te jeny kupujemy  
następnie dolary 
australijskie

Broker finansuje nam tą 
transakcję. Za jeny płacimy 
brokerowi 0.785 % od 
pożyczonej sumy w skali roku, 
ale za dolara australijskiego, 
który jest dużo wyżej 
oprocentowany otrzymujemy 
6.935 % w skali roku. Daje nam 
to 6.15 % zysku na różnicy 
oprocentowania.

OTRZYMANE OPROCENTOWANIE 120 GBP 769 GBP

RAZEM DEPOZYT + KRÓTKA 
POZYCJA 889 GBP

Przewalutowujemy funty na złotówki
po kursie 1 GBP za 4 pln

3556 PLN
Po roku w naszym banku znajduje się teraz 3,5 tys. pln, którymi możemy 
zamortyzować koszty kredytu, a poprzedni depozyt (10 tys. pln) wciąż dla 
nas pracuje. Dzieląc tę kwotę przez 12 miesięcy otrzymujemy srednio
296pln miesięcznie odsetek, którymi możemy zamortyzować koszty 
kredytu walutowego.

296 PLN

* W przykładzie zakładamy, że kurs wymiany walut pozostaje ten sam. Przykład nie uwzględnia także kosztów przelewów, opłat i prowizji. Dane do przykładu z dnia  28/08/2008

Dzięki tym prostym zabiegom zmniejszyliśmy naszą miesięczną ratę kredytu mieszkaniowego z 859,47 zł do 563,47 zł (859,47 zł – 296 zł), czyli 
o 35%, a jeśli weźmiemy po uwagę odsetki od kredytu to zostały one zmniejszone z 525 zł do 229 zł (525 zł – 296 zł), czyli o ponad połowę! 
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nym.  W sytuacji, gdy ktoś ma kredyt mieszkaniowy tylko we frankach 

szwajcarskich i ich kurs względem krajowej waluty zacznie szybko ros-

nąć, dochodzą różnego rodzaju frustracje: przeczekać czy przwewaluto-

wać kredyt? Jeśli ktoś zdecyduje się na  przewalutowanie, to może stra-

cić kilka procent wartości1 na samym spreadzie, nie licząc wzrostu war-

tości kredytu w złotówkach. Mimo systematycznego płacenia rat może 

okazać się nagle, że mamy do spłacenia kredyt o wiele większy od tego, 

który zaciągaliśmy. Najbezpieczniej byłoby posiadać koszyk walut. Nie 

bylibyśmy skazani na tylko jedną walutę.

Z przykładów powyżej moglibyśmy połączyć dwie opcje poprzez kupno 

po połowie liry tureckiej za dolary USA i jenów za dolary australijskie. 

A może jeszcze dołożyć do tego kilka innych walut i  skupować je co 

miesiąc, uśredniając kursy? Metod może być wiele, ale o tym więcej już 

w moim kursie.

W chwili pisania tego materiału nie wiem, jaką cenę za kurs ustali mój 

wydawca, ale jestem pewien, że wydatek ten zwróci Ci się bardzo szyb-

ko i może być jedną z Twoich najlepszych inwestycji.

W kilku słowach — plan kursu jest następujący: 

1. Najpierw będziemy otwierać u brokera konto demo, na którym bę-

dziesz mógł wykonywać polecenia z kursu jak na prawdziwym koncie. 

2. Nauczymy się tworzyć tabele walut, z których będziemy korzystać, 

i wybierać te najbardziej atrakcyjne. 

3. Następnie przejdziemy do opisu i ustawień platformy do handlu wa-

lutami. 

1 Taki może być koszt przewalutowania, co często stanowi wartość rocznych rat kre-
dytu. Przewalutowanie może być darmowe, ale bank odbije sobie na spreadzie wa-
lutowym, czyli różnicy, po jakiej bank kupił walutę, a po jakiej sprzedaje kredyto-
biorcy.
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4. Po bardziej szczegółowej analizie mojej metody będziemy wybierać 

pary walut, a później otwierać na nich pozycje jak na prawdziwym 

koncie. 

5. Na koniec przyjrzymy się zagadnieniom zarządzania pozycjami i oce-

niania ryzyka.

Wszystko poparte będzie dokładnymi przykładami, jako ćwiczenie krok 

po kroku — będziesz postępował tak, jak opisałem w kursie, więc nie ma 

możliwości, abyś czegoś nie zrozumiał.

A więc życzę szybkiego ukończenia kursu i niskich rat kredytu!
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