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Ważne
Niniejszy ebook ma wyłącznie charakter edukacyjny. Strategia i/lub strategie tradingowe nie determinują
Twojego sukcesu w trading i inwestowaniu. Ostateczny wynik Twoich pozycji rynkowych zależy od bardzo
wielu czynników, dlatego też zdecydowanie odradzamy realizację opisanej poniżej strategii na rachunku
rzeczywistym, bez uprzedniej wielomiesięcznej weryfikacji wyników tej strategii na rachunku
demonstracyjnym.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych
z powodu dźwigni finansowej.
Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu
kontraktami CFD.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty
twoich pieniędzy.
Wszystkie treści zamieszczone w niniejszym ebooku mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują
opinie własne autorów. Treści te sporządzone zostały rzetelnie, z należytą starannością i nie stanowią
podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, porady inwestycyjnej ani rekomendacji w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., Nr
206, poz. 1715). Autor oraz podmiot rozpowszechniający nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie
transakcje, szkody, poniesione wydatki oraz utracone korzyści powstałe w związku z decyzjami
inwestycyjnymi podejmowanymi w oparciu o udostępnione w ebooku treści.
Informujemy, że inwestowanie na rynkach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i
wystąpienia znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. Ze szczególną rozwagą należy
traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym (ang. margin trading), w
szczególności instrumenty rynku walutowego Forex (ang. FOReign EXchange), kontrakty futures i kontrakty
różnic kursowych CFD (ang. Contract for Difference). W przypadku wymienionych instrumentów działanie
dźwigni finansowej może przyczynić się do wystąpienia strat do wysokości depozytu zabezpieczającego.
Brokerzy CFD/Forex prowadzący działalność na terenie Unii Europejskiej są prawnie zobowiązani do
ochrony inwestorów indywidualnych przed wystąpieniem ujemnego salda. Chyba, że inwestor uznany
zostanie za inwestora profesjonalnego. W takim przypadku ochrona przed ujemnym saldem uzależniona
jest od oferty brokera.
! Jednocześnie należy mieć na uwadze, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji, że przyszłe rezultaty
będą podobne.
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Wprowadzenie
Strategia Simple Swing jest autorskim podejściem do handlu średnioterminowego. Została stworzona na
potrzeby łatwego rozpoznawania sekwencji, trendu oraz potencjalnych sygnałów, które stale generuje
rynek. Jak sama nazwa strategii wskazuje (ang. simple – łatwy, prosty) jest to nieskomplikowany system,
który przy niewielkich nakładach czasowych pozwala skupić się na aktualnej sytuacji rynkowej wielu
walorów. Stworzona została na potrzeby handlu typu swing – czyli pozycyjnego lub średnioterminowego
handlu, którego zadaniem jest dołączenie do trwającego lub dopiero zmieniającego się trendu,
generującego możliwość dłuższego trzymania pozycji.
Dodatkowo, historia budowy tego podejścia sięga roku 2016, kiedy to prowadziłem biuro tradingowe z
ramienia prowadzonego Trading Club Szczecin. Wówczas, kiedy w jednym pokoju przeznaczonym dla 12
traderów niejednokrotnie dochodziło do wspólnej analizy konkretnego waloru okazywało się, że każdy z nas
posługiwał się skrajnie różnymi metodami – z często równie różnymi wynikami. W tym wszystkim jednak
wiele strategii – choć znacznie różniących się od siebie – często wskazywało podobne sygnały. Wtedy
właśnie postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw i pomimo teoretycznie wielu wyzwań (w końcu każdy z nas
postrzega rynek inaczej, lub używa w codziennym handlu innych rozwiązań) postanowiliśmy stworzyć coś
łatwego, jednoznacznego i dostępnego dla każdego tak, aby każdy widząc walor widział względnie to samo.
W końcu tworząc społeczność zależny nam na wspólnym dobru.
W ten sposób właśnie powstała metoda handlu pozycyjnego, która składa się z dwóch prostych oraz
dostępnych dla każdego elementów – prawdopodobnie najczęściej wykorzystywanych na rynku:
specyficznie dobranej średniej kroczącej pod konkretny rynek oraz rozpoznawaniu sekwencji budowy
trendu.
Przy tym wszystkim prostota systemu działa na jej korzyść – nie ma w niej elementów spornych, a jedynym
wzywaniem jakie stawia przed inwestorem – to poświęcenie czasu na przygotowanie schematu pod handel
oraz sama obserwacja rynku (cierpliwość). Metoda, która zostanie przedstawiona nie gwarantuje zysku, nie
gwarantuje też Twój trading czytelniku zmieni się o 180 stopni. Pozwoli Ci jednak spojrzeć na rynek w
znacznie łatwiejszy sposób niż większość strategii – dając szansę na odpowiednie wykorzystane potencjału
każdego waloru w handlu pozycyjnym.
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Jak już wspomniane zostało podczas krótkiego wprowadzenia do systemu – Simple Swing posługuje się
dwoma prostymi elementami, dostępnymi na każdej platformie transakcyjnej oraz każdym rynku. To
zdecydowanie kolejna zaleta tego systemu. Metodą tą można posługiwać się praktycznie na każdym rynku –
z uwagi na jej prostotę oraz jedną bardzo ważną cechę: bazowanie na schemacie tworzenia trendu. Ten z
kolei jest nieodłączną częścią każdego rynku – walutowego, surowcowego, indeksów czy też akcji.
Nie pozostaje zatem nic innego jak przejście do technicznych aspektów systemu Simple Swing wraz z
późniejszym rozwinięciem każdego z przedstawianych poniżej punktów.
System bazuje na dwóch prostych czynnikach:
1. Sekwencjach / poziomach newralgicznych (tworzenie trendu/negacja trendu – punkty wspólne),
2. Średniej kroczącej typu SMA (simple moving average) odpowiadającej fazie rynku (metoda curvefitting1).

Rysunek 1: Kontrakty Futures na EUR/USD H1, czerwiec 2019 – przygotowanie pod setup
Podejście systemu krok po kroku:
1. Analiza wykresu z sugerowanego interwału H1 (horyzont 1-2 tygodni na wykresie),
2. Odnalezienie i zaznaczenie newralgicznych miejsc na wykresie (miejsc mogących wywołać impuls,
ważniejszych wsparć i oporów czy miejsc poprzednich retestów strefy),
3. Narzuceniem średniej kroczącej SMA dopasowanej do fazy rynku (33/55/77/88),
4. Przygotowanie się pod potencjalny scenariusz: wyliczenie ENTRY, TP, SL, R:R,
5. Obserwacja wykresu w celu wyczekania wygenerowanego sygnału,
6. Prowadzenie pozycji do wyznaczonych celów (o ile wcześniej nie zajdzie potrzeba wcześniejszego wyjścia
z pozycji).
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Powyżej przedstawione zostało zatem założenie oraz podstawowe kroki jakie trzeba podjąć podczas analizy
sposobem Simple Swing. Dołączony został również poglądowy wykres kursu euro w stosunku do kursu
dolara amerykańskiego na kontraktach Futures (6E) z ostatniej serii kontraktów (12-19) na interwale
czasowym H1.
Gdyby się przyjrzeć, można zauważyć, że na wykresie oznaczonych zostało kilka elementów. Są to
odpowiednio:
1. Oznaczone poziomy newralgiczne dla wykresu (dwa poziomy oporowe oraz wsparcie negujące d a l s z e
spadki),
2. Średnia krocząca Simple Moving Average (SMA) dopasowana do trendu z okresu ostatniego tygodnia do
momentu nas interesującego (curvefitting). W tym przypadku jest to średnia SMA55,
3. Oznaczenie reakcji, gdzie wykres po raz pierwszy wygenerował sygnał zakupowy,
4. Poziomy docelowe dla pozycji typu long (które są oczywiście poziomami najbliższych oporów).
Dla pełnego wyjaśnienia warto dodać, że punkt odnoszący się do wyliczenia potencjału polega na ustaleniu
strefy akumulacji (jeśli to strefa a nie jeden, konkretny poziom), poziomów docelowych oraz poziomów
obronnych. W tym przypadku obliczyć to relatywnie łatwo, ponieważ strefa akumulacji to konkretny poziom
(1,13600), poziom TP1 to 1,14300 a TP2 1,14700 z czego średnia utrzymania pozycji wynosi 1,14500 a stop
loss to poziom 1,13400.

Rysunek 2: Kontrakty Futures na EUR/USD H1, czerwiec 2019 – wyliczenie scenariusza
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Wówczas pozostaje nam jedynie wyliczenie risk ratio (stosunku potencjalnego zysku do ryzyka dla
scenariusza). Z uśrednionego zysku wynika, iż potencjał dla wzrostów wynosi 90 pipsów do 20 pipsów
możliwej straty. Wówczas risk ratio dla setupu wynosi wstępnie 4,5:1, co przekłada się na bardzo
satysfakcjonujący scenariusz.
Na tym „suchym” przykładzie widać, że kluczowe dla wejścia w pozycje były dwie rzeczy: przede wszystkim
utworzenie krótkoterminowej negacji dalszych spadków (poprzez powrót ponad wsparcie 1,13600 oraz
udany re-test tego poziomu) oraz przetestowanie średniej kroczącej (sma55) od góry. Test zarówno poziomu
jak i średniej udał się praktycznie w tym samym momencie, co relatywnie często zdarza się w takim
schemacie.

Rysunek 3: Kontrakty Futures na EUR/USD H1, czerwiec 2019 – utworzenie sekwencji, re-test średniej
Nic ponad to, czyli ustawienie średniej kroczącej oraz ustaleniem dwóch – trzech poziomów nie było
potrzebne. Jeśli chodzi o ustalanie średniej kroczącej – warto ustawiać ją wobec tego samego czynnika, jaki
bierzemy pod uwagę od początku analizy wykresu – czyli wzięcie pod uwagę wspomnianego już tygodnia –
do dwóch obejmujących zasięg na wykresie H1. W tym konkretnym przypadku wzięty został zakres 11.06
(wtorek) – 20.06 (czwartek), a więc nieco ponad tydzień horyzontu czasowego.
Czas zatem przejść do dalszych przykładów, z których również korzystałem i dokumentowałem oraz ich
opisów. Większość podanych tu przykładów opisywałem szczegółowo na grupie facebookowej, stąd
również pamięć co do konkretnych ruchów oraz sytuacji.
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Ropa WTI
Jednym z pierwszych przykładów, na które warto zwrócić uwagę jest wykres ropy WTI. To jeden ze
sztandarowych przykładów, kiedy rynek generuje sygnał odwrotu trendu, warty do wykorzystania. Zasady w
tym przypadku są bardzo podobne do pierwszego, zapoznawczego przykładu, z drobną uwagą – tym razem
handel odbywa się na spadki.
W poniższym przykładzie rynek ropy mocno odrabiał wzrosty po fali wyprzedaży w tym okresie, dzięki
czemu na wykresie godzinowym zastosowana średnia krocząca sma88 wydawała się dawać bardzo dobre
sygnały. W pierwszej kolejności jednak oznaczone były dla wykresu najważniejsze poziomy sekwencji oraz
wsparć i oporów, na które w niedalekiej przeszłości (okres 6 tygodni) rynek odpowiednio reagował.
Następnie dopasowana została średnia krocząca – która podczas ostatniego ruchu zaczęła generować
sygnały sprzedażowe. Sygnałem tym było oczywiście przekroczenie średniej – przetestowanie jej co dało
sygnał wspierania dalszych spadków waloru oraz brak siły negacji coraz to niższych szczytów (można do tego
dodać brak wybitego oporu).

Rysunek 4: Ropa WTI H1, kwiecień 2017 – przygotowanie do setupu spadkowego
Wówczas można było przygotować już kompletny scenariusz tak, aby móc wyliczyć potencjalne ryzyko (risk
ratio). Dokładnie tak samo jak na przykładzie z rynkiem euro – zostało naniesione miejsce obronne (SL),
potencjał spadków (TP) oraz miejsce do zawierania pozycji (entry 1 oraz entry 2). Niewiadoma w tym
przykładzie polegała jedynie na tym – czy rynek przetestuje raz jeszcze górne ograniczenie czy dołączyć do
pozycji będzie można zaraz po przełamaniu wsparcia.
Jak łatwo zauważyć, zawsze warto wyznaczać dwa potencjalne wejścia – A, w którym potencjalny zysk do
ryzyka będzie na wysokim poziomie, oraz B (w tym przypadku entry 2), który co prawda da odpowiednie
wynagrodzenie, jednak z nieco słabszym R:R. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego jednego
jedynego miejsca, gdzie rynek dotrze, oraz z których miejsc wygeneruje sygnał, dlatego warto mieć dwa
scenariusze w zanadrzu.
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Rysunek 5 Ropa WTI H1, kwiecień 2017 – załączenie pozycji krótkiej
Na kolejnym wykresie widać już dołączenie do rynku. Wybicie wsparcia zainicjowała pozycji typu short, której
celem było określone TP1, nieco wyżej niż szacowany całościowy spadek a jeszcze kolejnym – całościowe
wypełnienie struktury spadkowej. Rynek spadł o wiele mocniej, niż szacował to system – jednak system określa
jedynie strefę docelową dla setupu – nie przewiduje z kolei całości ruchu rynku. Strefą określana jest przestrzeń
pomiędzy poziomem wsparcia / sekwencji a oporu / kolejnej sekwencji. W tym konkretnym przykładzie system
dał szansę rozegrania strefy od 52,55 dolarów do 50,75 dolarów w całości ruchu.
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EURUSD
Na rynku euro pojawił się bardzo analogiczny przykład jak na powyższym rynku ropy naftowej. Podczas
odwrotu trendu rynek sygnalizował, że korekta jest już niebawem. Ten przykład jednak ukazuje wejście w
pozycję, kiedy rynek nie wykonał perfekcyjnego testu średniej, na którą liczyłem – stąd też wejście w pozycje
pojawiło się nieco spóźnione, jednak nadal zasadne. Od wykresu do testu średniej zabrakło około 7 pipsów –
jak pokazuje to poniższy wykres. Ten przykład jest również jednym ze standardowych, jakie pojawiają się
podczas wytyczania i wyliczania scenariusza.

SL w tym przypadku ustalony był pierwotnie powyżej średniej kroczącej, ponieważ rynek już raz ją przełamał
i powrócił co dało pierwszy - choć wczesny sygnał sprzedażowy. Następnie drugi szczyt tworzony w
momencie uwiecznienia powyższego wykresu – który posłużył do wejścia. Wówczas – pozycja obronna
musiała znajdować się powyżej, ponieważ ponowne i ponowne przełamywanie jej oznaczałoby, że rynek
nadal jest silny i nie ma co próbować handlować na spadki.
Wejście (entry) pierwsze oraz drugie również jest w oczywisty sposób oznaczone. Pierwsze na test średniej –
drugie na przełamanie poziomu wspólnego dla wykresu (jak w przypadku wykresu ropy, który nie
przetestował średniej tylko od razu ruszył). Dwa wejścia wyznaczone dla bezpieczeństwa – w razie, gdyby
rynek nie dal idealnego rozwiązania.
Miejsca docelowe (TP1 oraz TP2) wyznaczone zawsze w ten sam sposób – TP2 jako całość strefy oraz TP1
jako jej 80 procent.
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Finalne wejście – jak już zostało wspomniane, nie było idealne, ponieważ rynkowi zabrakło ledwie kilka
pipsów na test średniej, przez co wejście pojawiło się zaraz na pierwszej świecy „odjeżdżającej” od średniej
kroczącej. To, co widać jeszcze na wykresie to scenariusz jaki chciałem zobaczyć – i który w gruncie rzeczy się
pojawił.
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Srebro
Kolejnym przykładem może być rynek srebra przy handlu na odbicie ceny – tym razem wzrostowo. Rynek w tym
przypadku schodził relatywnie długo nie ukazując żadnej sekwencji wzrostowej. Dopiero przy numerze oznaczonym
na wykresie jako pierwszy – wygenerował krótkoterminowe zanegowanie tendencji spadkowej. Przetestował przy
tym średnią kroczącą (2) pozwalając inicjować pierwsze sygnały na dobieranie pozycji. W tym momencie wyznaczona
została strefa na dobieranie pozycji – SL bardzo bezpieczne pod samym dołkiem (choć sytuacja tego nie wymagała)
oraz ustawione na sztywno pozycje zamykające na zysku na 90 procent strefy (do najbliższej, kolejnej sekwencji).

Następnie po osiągnięciu pułapu zyskowności 1 do 1 dla pozycji rozpoczęte zostało ustawianie pozycji
obronnych na poziom breakeven point – czyli próg wyjścia na zero podczas ewentualnego cofnięcia
zbieranych pozycji. To chroni przed ewentualnymi skutkami publikacji danych lub zwyczajnym, szybkim
cofnięciem rynku. Wszystko, aby nie przerobić zysku w stratę.
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Strategia Simple Swing
Praktycznie wykorzystanie z komentarzem - przykłady
EURUSD
Kolejny przykład, gdzie rynek powtarza schematy, które można prawdę mówiąc wykorzystywać w kółko –
nawet w sytuacjach bez większego trendu (konsolidacji bądź trudnego do określenia). W tym przypadku
kurs euro spadał oraz dobijał na przestrzeni tych samych poziomów, dając okazję do określenia w pierwszej
kolejności poziomów (1) – które jednocześnie będą poziomami inicjującymi oraz poziomami docelowymi
dla pozycji typu long oraz dopasowując średnią kroczącą (sma55).

Następnie wyczekiwana jest reakcja, ponieważ średnią oraz poziomy mamy ustalone – a więc i risk ratio dla
pozycji długich nie jest problem wyliczyć. Ważnym w tym momencie jest odpowiedni test – a w tym przykładzie
test odbył się jednocześnie ze średnią krocząca oraz poziomu wsparcia, generując szybki sygnał na kontrę
ostatnich spadków. Rynek co prawda poszedł później (11/7) wyżej, jednak dla nas najważniejszym jest
trzymaniem się zasady: interesuje nas strefa. To strefa sprawiam, że risk ratio jest odpowiednio wyliczane.
Można oczywiście dzielić pozycje na części i próbować wyciągać je dalej, jednak to opisane zostanie w dalszej
części – wskazówkach. W tym przypadku risk ratio łatwo wyliczyć, że wynosiło ponad 4,5:1.
AUDUSD
Dobrym przykładem z kolei na dołączanie do obecnie wytworzonego już trendu (choć system także wygenerował
zarówno sygnał wejścia w zmieniających się warunkach na korzyść pozycji krótkich) jest para dolara australijskiego
do dolara amerykańskiego. Na przełomie połowy września para AUDUSD wygenerowała pierwszy sygnał
sprzedażowy, który był przeze mnie wykorzystany do niewielkiego shorta na 20 – 30 pipsów (pierwsze zejście było
bardzo płytkie). Wejście było opisywane na portalu Comparic.pl 18 września. Wówczas, pierwszym klasycznym
sygnałem był moment, kiedy wykres przetestował po raz drugi średnią kroczącą i utrzymał ten poziom (1).
Wówczas zejście miało miejsce do najbliższego wsparcia z sekwencji (jeszcze utrzymującej wykres w zakresie
konsolidacji). Następnie wykres dał drugi sygnał, tworząc kolejny niższy szczyt – ponownie testując zakres ceny
uśrednionej (2) w postaci średniej kroczącej sma88 (simple moving average o okresie 88).
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Tutaj już wyraźniej widać, że sygnał zaczął się rozwijać wraz z możliwym trendem. Na taki właśnie scenariusz
oczekiwała metodologia Simple Swing – jest to jednej z bardziej klasycznych rozegrać dołączania do trendu
po kolejnych sygnałach testujących i potwierdzających wymowę zmiany trendu. Nie jest tu istotne również,
czy zmiana zachodzi na tle krótkoterminowym, czy też średnioterminowym – ponieważ wejście zwykle tyczy
zakresu strefy (najbliższego wsparcie – opór, bądź sekwencja – sekwencja). W tym konkretnie przypadku
mowa była o przedziale relatywnie wąskim – nawet jak na relatywnie niskie zasięgi pary AUDUSD, dlatego
też rozszerzyłem je o jedno wsparcie niżej.
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Praktycznie wykorzystanie z komentarzem - przykłady
Jak wynika z powyższego wykresu oczekiwane było tego typu rozwiązanie właśnie z przytoczonej już analizy
z 18/19 września (na walorze skupiałem się dzień po dniu). Ładnie przechwycony scenariusz udało się
wdrożyć w życie właśnie poprzez dobrze oznaczony i wyczekany test poziomu, który wygenerować mógł
dalsze zejścia pary. W tym wypadku mowa była nawet o jednym z największych impulsów spadkowych w
tym konkretnie odwrocie trendu na spadkowy. Opłacało się zatem przygotować z miejscem potencjalnego
testu.
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Strategia Simple Swing
Wskazówki systemu
Aby w całości uzupełnić strategię Simple Swing, pokusiłem się o napisanie parę krótkich myśli, które mogą
usprawnić nie tylko posługiwanie się metodą, ale również same podejście do rynku typu swing. Jest to kilka
wskazówek, które mogą być kluczowe – lub całkowicie oczywiste dla różnych stopni zaawansowania
traderów. Warto zapoznać się z każdą z nich oraz odpowiednio do każdej z nich się ustosunkować wobec
własnego doświadczenia oraz już dokonanych obserwacji.
Ustalanie dwóch poziomów docelowych.
Ustalanie dwóch poziomów, gdzie realizować będziemy zlecenia ma podstawową zaletę – daje rynkowi
faktycznie wykorzystać potencjał ruchu. Dodatkowo – na pytanie, dlaczego najczęściej nie trzymamy dłużej
pozycji odpowiedź brzmi: ponieważ nie chcemy tracić zysku. Tu, zamknięcie jednej i pozwolenie pozycji dalej
zyskiwać karmi psychikę poprzez realizację już części zysku – i daje szansę na powiększenie wyniku. Zawsze
rozbitą pozycję na dwie traktować powinniśmy jak jedną – tę pierwszą, którą chcemy doprowadzić do TP1 a
drugą, jako dodatek do całości.
Zabezpieczenie pozycji
Konsekwencją nietracenia pieniędzy jest ich zarabianie. Zgodnie z tą ideą strategia zakłada zarządzanie
pozycją w sposób prosty: podczas osiągniętego 1 do 1 dla pozycji – te powinny być zabezpieczone na pozycję
break even point – czyli „na zero”, tak, aby w razie nagłego odwrotu, nie przerodzić zysku w stratę. Innymi
słowy, kiedy pozycja obronna wynosi 20 punktów – po osiągnięciu 20/30 punktów zysku pozycja powinna
być przestawiona ze straty -20 na miejsce wyjścia na zero. Ochrona kapitału jest istotna w każdej strategii.
Ustalanie średniej dla waloru
Każdorazowo, kiedy średnia krocząca zostanie już dla danego waloru ustalona – a w jaki sposób to robić zostało
już opisane powyżej – istotnym jest, aby nie zmieniać założeń. Raz ustalona średnia krocząca staje się dla nas
bazą dla scenariusza i nie może ulegać zmianie w trakcie trwania projekcji. Kiedy dochodzi do jej edycji –
zmieniają się ustawienia całego utworzonego przez nas schematu a to wiąże się z całkiem innym scenariuszem.
Stosunek zysku do ryzyka
Dla każdego inwestora ważnym jest, aby stosunek potencjalnego zysku do ryzyka był jak największy, to
naturalne. Jednak w metodologii swingowej, podejście 3:1 jest absolutnie wystarczające. Handel na 5:1 –
6:1 – 7:1 sprawia, że zaczynamy skupiać się bardziej na jak najwęższym wejściu, zamiast na racjonalnym
podejściu do sytuacji. Optymalne założenie „trzech do jednego” w zupełności wystarczy. Nieczęsto udaje się
osiągnąć większy stosunek zysku do ryzyka – choć takie sytuacje również się zdarzają.
Obserwacja rynku przed handlem
Może wydawać się to oczywiste, jednak istotnym jest zrozumienie, że na każdym rynku handel tą jak i każdą inną
metodą może wyglądać nieco inaczej. Wynika to z prostej charakterystyki każdego rynku. Nieco inaczej będzie
zachowywać się rynek indeksów giełdowych, inaczej walutowych a inaczej surowcowych / metali szlachetnych.
Surowce i metale mają to do siebie, że potrafią złapać długie trendy. Waluty – zwykle poruszają się w sinusoidzie w
dłuższym terminie, oscylując na podobnych w rezultacie poziomach. Indeksy zaś – to największe spółki, a te mają
różne cykle koniunkturalne. Simple Swing dla surowców potrafi genialnie działać z odrobiną obserwacji i
cierpliwości dla indeksów zaś potrafi wyłapać szybki odwrót trendu i niekoniecznie długi ruch.
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Strategia Simple Swing
Wskazówki systemu
Dodawanie własnych zmiennych / elementów
Każdy system jest tak dobry, jak dobra jest nasza konsekwencja i dyscyplina względem danej metody, a nie
wówczas, kiedy znajduje się w nim wiele elementów. Czym prostszy system – tym łatwiej jest nam
przetworzyć wszelkie informacje, których na rynku i tak jest cała masa. Szybkość reakcji przekłada się często
na dobre przygotowanie pod scenariusz i dobre miejsce „startowe” dla danego trendu czy kontry. Jeśli
dodawać do systemu swoje elementy warto uważać, aby te nie wykluczały się wzajemnie lub nie wpływały
na zmianę postrzegania systemu.
Rynek zwykle daje dwa wejścia
Często – żeby nie powiedzieć prawie zawsze – rynek daje dwie okazje do wejścia w tym systemie. Albo
podczas testu / re-testu poziomu średniej albo podczas przełamania / wybicia danego poziomu. Wiedza ta
pozwala być cierpliwym, ponieważ (jak w przypadku pierwszego prezentowanego przykładu z ropą!) jeśli
pierwsze – nawet lepsze – wejście nam ucieknie, wówczas zawsze pojawia się, gdzie okazja do ponownego
dołączenia do trendu lub kontry wyprowadzanego ruchu.
Interwał czasowy
Na początku objaśniania zasad funkcjonowania metody, jednym z pierwszych punktów jest określenie, że
analiza odnosić się powinna w większości przypadków do wykresów H1. Zdecydowanie najczęściej dotyczy
to właśnie tego interwału czasowego, jednak warto w przypadku surowców, metali bądź ekstremalnych par
walutowych posługiwać się nieco wyższym interwałem czasowym. Wyjątek ten mów, że walory, które nie
mają relatywnie wysokiej zmienności – lepiej filtrowane są przez interwał czasowy H4.
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