
Model Camarilla 
– sposób, by inwestować na giełdzie 

z zyskiem w zmiennych warunkach
Szczypta makroekonomii, czyli 

czym kieruje się rynek ...........2

Pozytywne sygnały  

z krajowego rynku ................. 2

Dołki na WIG20 za nami......... 2

Sytuacja techniczna S&P500, 

czyli kto rozdaje karty ............5

Rynek byka z opcją korekty 

spadkowej ............................. 5

Model Camarilla – pigułka  

o pivot points  ........................5

Sposoby na wyliczanie punk-

tów zwrotnych ...................... 5

Schemat budowy i obliczania 

pivotów Camarilla .................. 6

Analiza wykresów ................. 6

Idea i taktyka pivotów ............ 6

Topowa 5 – spółki, które warto 

dobrać do portfela .................7

MCI MANAGEMENT (MCI): 10 zł 

przyciąga kurs akcji ............... 8

ACAUTOGAZ (ACG): w prze-

stworzach hossy  .................. 9

WIELTON (WLT): w oczekiwa-

niu na nowy impuls ............. 10

ROPCZYCE (RPC): raj dla swing 

traderów  ............................. 11

WAWEL (WWL): rekordowe 

poziomy .............................. 12

W numerze specjalnym:

WYDANIE SPECJALNE

Wielu inwestorów przed zakończeniem bieżącego roku chce podjąć intratne 
decyzje. Tymczasem na warszawskim parkiecie mamy tak silne i chaotyczne 
wahania, że trudno o jednoznaczne prognozy. Nie znaczy to jednak, że w takich 
warunkach nie można znaleźć perełek inwestycyjnych. Dlatego prezentujemy 
strategię Camarilla, która ułatwia polowanie na cenne walory i, co istotne, 
sprawdza się, kiedy na rynku rozgrywają się niestandardowe scenariusze. 

Model Camarilla to unikalne narzędzie do wyznaczania wsparć i oporów, które 
pozwala w najbardziej właściwym momencie dokonać transakcji kupna lub sprze-
daży akcji. Można z niego korzystać, inwestując zarówno na giełdzie, jak i na 
rynku forex. 

Korzystając z wzorów tzw. pivot points Camarilla, można raz w tygodniu lub mie-
siącu kalkulować samodzielnie kierunek zmiany cen akcji oraz szacować docelowe 
poziomy, do których powinien zawędrować kurs danego akcjogramu.

W wydaniu specjalnym „Pieniędzy & Inwestycji” przedstawiamy zatem spraw-
dzone reguły, dzięki którym poruszanie się na trudnym, fluktuacyjnym rynku byka 
może być o wiele prostsze. Pokazujemy niekonwencjonalne sposoby wyliczania 
punktów zwrotnych. Korzystając z modelu Camarilla, prześledziliśmy również 
krajowy rynek akcji i wyłoniliśmy perełki – silne finansowo spółki, które mają 
szanse zyskać w najbliższych miesiącach.

Schemat poszukiwania perełek inwestycyjnych metodą Camarilla
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Nowości inwestycyjne • Bezpieczne pomnażanie majątku • Ochrona kapitału • Prawo i podatki


