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NOTA O RYZYKU INWESTYCYJNYM

Informacji zawartych w niniejszym e-booku nie należy
traktować jako porady inwestycyjnej, oferty lub
rekomendacji zawarcia transakcji. Produkty inwestycyjne są
obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością
utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Autor
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie
może ponieść Inwestor w wyniku zawarcia transakcji na
podstawie niniejszych informacji. 

Przemysław Rajski
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O MNIE

Nazywam się Przemysław Rajski – jestem z wykształcenia
finansistą po Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
a zawodowo zajmuję się księgowością.

Moją pasją jest Forex. Od 2012 roku interesuję się
Ogólnoświatową Giełdą Walutową Forex. Od tego czasu
zgłębiłem wiedzę na wszelakich szkoleniach webinarowych,
a także literaturę z zakresu tradingu na Forex i zarabianiu tą
metodą na własne utrzymanie. Moja przygoda z Forex miała
wiele różnych wątków – szukałem magicznych systemów
pozwalających zarobić poprzez analizę wskaźnikową
wykresu ceny i czynników, które powodują, w jakim
kierunku ona może podążać.

Wiadomo, że na Forex możemy zarabiać na spadkach
i wzrostach cen walut. Jednakże co zrobić, żeby przewidzieć
ruch ceny i być w odpowiednim czasie na rynku ze swoją
otwartą pozycją – tak, aby z jak najmniejszym ryzykiem
zarobić? Szukałem systemów, które pozwolą tego dokonać.
Jednakże po wielu latach doszedłem do wniosku, że system
to nie wszystko. Najważniejsza jest psychologia; spokój
i opanowanie oraz cierpliwe czekanie na okazje rynkowe
stanowią 50% sukcesu – potem model zarządzania
kapitałem około 30% a pozostałe 20% sukcesu stanowi
system.
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Doszedłem też do wniosku, że w tradingu działają
najprostsze narzędzia i najprostsze systemy – 2 z nich
chciałbym Ci zaprezentować w moim e-booku.
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