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  1.1.  Wstęp Wstęp 

Moja książka jest w pełni autorska i wykorzystuje wyłącznie mój pomysł, 

mimo że — jak się później dowiedziałem — istniały już pojęcia na okreś-

lenie części moich strategii. Zanim odkryłem moją strategię, znałem tyl-

ko pojęcia „hedge” oraz „carry trading”. Prowadząc dalsze poszukiwa-

nia, odkryłem, że część moich metod określana jest jako „grid trading” 

lub „interest positive trading”. Nigdzie jednak nie znalazłem opisu kom-

pleksowego, z dobrą metodą zarządzania pozycją i kapitałem. Myślę, że 

mój sukces polega na tym, że od początku robiłem własne analizy, które 

odpowiadały moim potrzebom. Nie sugerowałem się pomysłami innych, 

aczkolwiek świadomość, że inni stosują podobne strategie, była moty-

wująca.  W mojej  książce  starałem się  najpierw w nieskomplikowany 

sposób  opisać  teorię,  dzięki  której  powstała  moja  metoda,  nazwana 

przeze mnie „basket-trade”, aby później pokazać, krok po kroku, na 

obrazkach „jak dla 5-latka”, jak inwestuję sam, stosując tę metodę. 

Jest to metoda mechaniczna, niewymagająca analizy rynku. Transakcje 

kupna i sprzedaży są zawierane automatycznie, więc nie musisz być na-

wet w pobliżu komputera. Informacje, jak zakładać transakcję i jakiej 

platformy do handlu użyć, znajdziesz w dalszej części mojego kursu. Na 

chwilę obecną znam tylko jednego brokera, który oferuje warunki, przy 

których można stosować moją strategię, i choćby z tego względu moja 

metoda jest wyjątkowa.
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  2.2.  Wprowadzenie Wprowadzenie 

 2.1. Tajemnica sukcesu 

Z mojego doświadczenia i wielu książek, które przeczytałem, wiem, że 

inwestorzy, którzy odnoszą sukcesy na rynku, podają trzy główne czyn-

niki swojego sukcesu:

1. Psychika inwestora.

2. Zarządzanie wielkością pozycji i kapitałem.

3. Dobry system inwestycyjny z jasnymi metodami otwierania i zamyka-

nia pozycji.

Trzy powyższe czynniki starałem się zaimplementować także w swoim 

systemie.

Tak zaczęły się poszukiwania i konstruowanie mojej metody. 

Kiedy akcje rosną, wydaje się, że będą rosły w nieskończoność, kiedy 

spadają,  przestajemy się  nimi  interesować i  czekamy,  aż  się  odbiją. 

Jeśli jednak zainwestowaliśmy sporą sumę, to nasza psychika może tego 

nie wytrzymać i  sprzedajemy prawie na samym dnie. To właśnie do-

świadczeni inwestorzy wchodzą do gry i odkupują akcje, kiedy są one 

tanie. Jeśli już ktoś ma dobrą strategię, to nie potrafi się jej systema-

tycznie trzymać, zmienia często zdanie pod wpływem emocji. Przykłady 

można by mnożyć. Ilu jest ludzi, pewnie tyle różnych zachowań. Jak po-
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radzić sobie z psychiką? Nie jest to proste, jednak najlepsi inwestorzy 

podejmują automatycznie decyzje, które są pozbawione emocji. 

Złote myśli, które powtarzają wszyscy inwestorzy, to: „Dobry system to 

prosty system” oraz: „Ucinaj straty szybko, pozwól zyskom rosnąć”. Im 

więcej informacji,  tym trudniej podjąć decyzję  — sprawy komplikuje 

tak zwany „szum informacyjny”. Basket-trade jest prostym systemem 

opartym na zarządzaniu wielkością pozycji, z jasno określoną metodą 

realizacji zysku i sprzedażą stratnych pozycji oraz prawdopodobieńst-

wem wygranej większym niż 50%. 

 2.2. Określenie celów, psychika 
i odpowiednia strategia 

Brak kapitału, wiedzy, młodzieńcza niecierpliwość, niedostateczna ilość 

czasu, niezdyscyplinowanie i wiele innych czynników sprawia, że więk-

szości ludzi nie udaje się odnieść sukcesu na giełdzie. Bardzo ważne jest 

jednak, żeby na początku nie stracić kapitału i co jakiś czas pogłębiać 

swoją wiedzę i doświadczenie i rozpoczynać zabawę z giełdą od nowa. 

We wszystkich książkach na temat inwestowania, które przeczytałem, 

zawsze powtarzało się kilka czynników potrzebnych do odniesienia suk-

cesu na rynku kapitałowym:

– strategia,  która w danym okresie i  danej liczbie prób ma większe 

prawdopodobieństwo wygranej (czyli zyski są większe niż straty);

– strategia ta musi pasować do Twojej psychiki i stylu życia;

– należy mieć odpowiednią metodę zarządzania kapitałem oraz odpo-

wiedni do niej kapitał;
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