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I. Koncepcja strategii 2MLD 

I. Koncepcja strategii 2MLD

Każdy z nas zapewne marzy o luksusie. Jedni o jachtach i zagranicznych podróżach, inni 
o szybkich samochodach lub prestiżowych limuzynach. Niestety wiele osób żyje z miesiąca na 
miesiąc, nie wierząc w lepsze jutro lub co najwyżej licząc na szczęśliwy traf w zakładach bukma-
cherskich czy zakładach losowych. Tymczasem luksus nie musi istnieć tylko w sferze marzeń, 
ale może stać się częścią naszego życia. Wystarczy wiedzieć, jak go osiągnąć. 

Strategia miliardera 2MLD jest mechanizmem, który najpierw zmusza nas do wyrzeczeń, 
a później pozwala nam bardzo mocno się wzbogacić. Choć brzmi to trochę patetycznie, to w rze-
czywistości jest to bardzo skuteczny model inwestycyjny, który sprawdza się zarówno wśród in-
westorów początkujących, jak i doświadczonych. Pozwala bowiem nie tylko zarobić fortunę, ale 
także mocno podrasować warsztat inwestycyjny. To technika, dzięki której można zacząć radzić 
sobie lepiej na akcjach, ale także na walutach, w tym głównie na eurodolarze. 

Najlepsi traderzy dbają o szczegóły – sama metoda nie musi być bardzo skomplikowana, waż-
ne, aby korzystanie z niej pozwalało inwestować z zyskiem. Jeśli konsekwentnie stosuje się przy-
jęte zasady i nie łamie reguł, istnieje większe prawdopodobieństwo, by odnieść na rynku sukces.

Wykres 1. Inwestując, należy zwracać uwagę na szczegóły

Źródło: Opracowanie własne
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1. Model działania 

Strategia 2MLD zbudowana jest na podstawie dwóch bardzo podobnych modeli inwe-
stycyjnych, które stosowane są naprzemiennie z odpowiednią częstotliwością i w oparciu 
na konkretne założenia transakcyjne. Pierwszy z nich to metoda małych kroków (MMK), 
drugi to kasynowe rozdanie (KR).

Cały model można zobrazować przykładem.

Wykres 2. Trzy różne interwały czasowe – wyższość ujęcia dziennego

Zawsze sygnał mocnej fali na rynku musi wypływać z wyższego TF – wyższego cza-
sowo interwału albo po prostu z góry zaprogramowanej wizji konkretnych zmian. Nato-
miast to, co dzieje się w niższych czasowo układach godzinowych czy minutowych, jest 
w sporej części wynikiem emocji, kreślenia ścieżek kursowych przez automaty, algoryt-
my, różnego rodzaju modele skalpingu czy po prostu losowych zmian, gdzie pierwsze 
skrzypce grają emocje, a nie cyfry.

1.1 Metoda małych kroków

Jest to bardzo stabilny, niskoryzykowny schemat do zajmowania pozycji na rynku. 
Dzięki tej metodzie zarabia się powoli niewielkie sumy i osiąga stopy zwrotu zbliżone 
do 10–20% w skali całego roku. To model bardzo niskiego ryzyka, o wiele niższego od 
znanych propozycji stop-lossów dla rynku akcji, gdzie można stracić 5% w jeden dzień. 
W metodzie MMK 5% można stracić w 10 transakcjach w ciągu jednego miesiąca. 
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