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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.

Ważne



Trading, tak jak każdy inny biznes, wymaga dokładnego zaplanowania 

swoich działań. Rozpoczynając przygodę ze spekulacją, każdy nowy 

adept tradingu musi podjąć decyzję o tym jak zamierza handlować. Jest 

to związane zarówno z instrumentami, na których będzie otwierał/a 

pozycje, jak również stylu swojego tradingu.

Wszystkie te wybory związane są bezpośrednio z wyborem strategii 

tradingowej. Chociaż styl, w jakim przyjdzie handlować inwestorom jest 

często decyzją drugorzędną, należy upewnić się, że dany rodzaj 

spekulacji jest zgodny z nami samymi. Bez tego może nam przyjść srogo 

za to zapłacić. Jak zatem ocenić czy dany styl jest dla nas? Co tak 

naprawdę należy rozumieć, pod tą nazwą?
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Poprzez styl inwestowania należy rozumieć pewien zbiór zasad oraz 

stosowanych parametrów, które nie muszą być w jakikolwiek sposób 

związane z handlem. Style najłatwiej podzielić za pomocą 

inwestycyjnego horyzontu czasowego. Można je podzielić na te 

najbardziej znane: day trading, swing trading oraz position trading. 

Jeden z najpopularniejszych stylów handlowania to day trading, czyli 

handel jednosesyjny. Cechuje się on otwieraniem i zamykaniem zleceń 

w przeciągu jednej sesji, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów 

transakcyjnych związanych z utrzymywaniem pozycji. Dodatkowym 

celem takiego stylu jest uniknięcie ewentualnych luk cenowych 

pomiędzy sesjami giełdowymi. 

Kolejny typ handlu to swing trading, czyli handel średnioterminowy. 

Nazwa tego podejścia pochodzi od swingów, czyli wahań cen danego 

instrumentu. W takim wypadku nie decydujemy się na handel w czasie 

jednej sesji, ale chcemy wykorzystać dany ruch ceny, nawet jak będzie 

trwał kilka, bądź nawet kilkanaście dni. W tym wypadku musimy się 

liczyć z kosztami m.in SWAP-u na kontraktach CFD. 

Ostatnim z wymienionych stylów jest trading pozycyjny. Jak sama nazwa 

wskazuje charakteryzuje się on rozgrywaniem długoterminowego 

scenariusza na określonym instrumencie. Jest to styl, który przewiduje 

najdłuższy horyzont czasowy z wyżej wymienionych. Pozycje potrafią 

być otwarte nawet przez wiele miesięcy.
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Zacznijmy od wcześniej wymienionego daytradingu. Jaka jest zaleta 

tego podejścia? Przede wszystkim, skupiając się na handlu w czasie 

jednej sesji, mamy możliwość wykorzystania dostępnej dźwigni 

finansowej. W przypadku np. dźwigni 1:30 dostępnej na główne pary 

walutowe oraz stop out- ie na poziomie 50% depozytu 

zabezpieczającego, przy wykorzystaniu całości kapitału, nasz trade 

zostanie zamknięty, przy ruchu instrumentu bazowego o 1.66%, w 

przeciwnym do naszego przewidywanego scenariusza. Jeśli 

handlujemy na parze walutowej o średniej zmienności rzędu 0.9%, 

wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że w przypadku najgorszego 

scenariusza nie stracimy całości depozytu. Jednakże, warto mieć na 

względzie, że są to potencjalne scenariusze. Ruch pary walutowej rzędu 

2%, czy 3% choć mało prawdopodobny ciągle jest możliwy! W związku z 

tym, warto zawsze pamiętać o potencjalnym ryzyku utraty całości 

zainwestowanych środków. Handlując w czasie jednej sesji, unikamy 

także ryzyka powstania luki cenowej między sesjami, które też stanowi 

istotne ryzyko dla traderów.

Oczywiście tam gdzie wymieniamy zalety, warto także wspomnieć o 

wadach. Wadą daytradingu jest potrzeba ciągłego monitorowania rynku. 

Ceny w trakcie sesji zmieniają się dynamicznie, co może też skutkować 

w zależności od wybranej strategii, zmianą sygnału tradingowego. 

Musimy także wziąć pod uwagę, że w daytradingu będziemy częściej 

otwierać pozycje, co powoduje także, że koszty transakcyjne będą 

analogicznie rosły.
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Plusem podejścia handlu z wykorzystaniem, tzw. swingów jest fakt, iż 

bardzo łatwo pogodzić ten styl z pracą etatową. Wypatrujemy dany 

sygnał, który może płynąć z np. analizy technicznej, po czym 

decydujemy się na wejście w transakcję. Zamiast monitorować stan 

rynku, wystarczy odpowiednie ustawianie Stop Loss, jak również Take 

Profit. Daje to możliwość wykorzystania istotniejszych ruchów cenowych 

oraz nie jest tak czasochłonny, jak wcześniej wspomniany styl. Dźwignia 

powinna być zatem dobrana w odpowiedni sposób, aby nie zwiększać 

niepotrzebnego  ryzyka spowodowanego np. ruchami korekcyjnymi. 

Chociaż pewnej grupie spekulantów ten styl może wydawać się idealny, 

pamiętajmy że jak każdy ma on swoje wady. Jedną z nich jest ryzyko luki 

cenowej, które zasadniczo zostaje wyeliminowane przy daytradingu. 

Jednakże przy swing tradingu, możemy trzymać pozycję nawet kilka 

tygodni, co rodzi obawę, o m.in luki weekendowe. Jeśli nie korzystamy 

ze zleceń Take Profit, to obserwując w szerszym aspekcie rynek, 

możemy mieć problem z określeniem miejsca zamknięcia pozycji. 

Wynika to z tego, iż w szerszym horyzoncie czasowym, ciężko określić 

co jest szumem, a co istotnym ruchem trendowym. W ten sposób swing 

trader, może być narażony na utratę lwiej części zysku z transakcji. 
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Wcześniej wspomniany trading pozycyjny, charakteryzuje się tym, iż 

handlujemy w szerokim horyzoncie czasowym - tj. z myślą o najbliższych 

tygodniach, a często i miesiącach. W tym podejściu, kluczową rolą 

odgrywa analiza fundamentalna. Samo podejście polega na próbie 

zajmowania pozycji długich na niedowartościowanych instrumentach 

oraz zajmowaniu pozycji krótkich na przewartościowanych walorach. 

Mając na względzie otwieranie pozycji, które będą rozgrywane przez 

najbliższe miesiące, koszty transakcyjne, rozumiane jako prowizja oraz 

spread od otwartej pozycji, są de facto znikome. Inwestor praktycznie po 

podjęciu decyzji o wejściu w transakcję, może wyłączyć platformę 

transakcyjną na bardzo długi okres - oczywiście przy ustawieniu 

poziomów SL oraz TP. 

Możemy traktować jako zaletę, brak zmartwień wynikających z nagłych 

zmian cen. Spekulant długoterminowy, bierze pod uwagę bardzo długi 

horyzont czasowy, co skutkuje wykorzystaniem niewielkiej dźwigni 

finansowej. W innym przypadku istnieje potencjalnie duże 

prawdopodobieństwo zamknięcia otwartej pozycji na poziomie stop out. 

Należy pamiętać o ryzyku, że będziemy podejmować decyzje na bazie 

indywidualnych przemyśleń oraz strategii, które wynikają z danych 

makroekonomicznych, które nie są już aktualne w czasie, gdy pozycja 

jest dalej otwarta. Trzymanie pozycji otwartej przez miesiące nie zwalnia 

nas z obowiązku monitorowania rynku oraz śledzenia najważniejszych 

danych makroekonomicznych. 
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Wybór swojego stylu inwestowania jest niezwykle ważny, pod kątem 

realizowania strategii tradingowej. Jeśli nasz charakter najbardziej pasuje do 

handlu pozycyjnego, ponieważ skupiamy się na fundamentach i nie 

koniecznie przywiązujemy wagę do momentum cenowego, to nie warto 

byśmy tracili czas na scalping. Wspomniana strategia jest dosyć skrajną 

metodą daytradingu, gdzie istotnym może okazać się otwieranie pozycji, 

liczonej w sekundach. Taki trader musi bardzo szybko podejmować decyzje 

inwestycyjne. Jeśli wolisz zastanowić się oraz przemyśleć każde nawet 

najmniejsze posunięcie na platformie transakcyjnej, to wiedz, że dłuższy 

horyzont czasowy, może okazać się dla ciebie zbawienny. 

W poniższym ebooku koncentrujemy się na wykorzystaniu strategii 

daytrading w handlu. Choć części spekulantom, może kojarzyć się takie 

podejście z nadmiernym otwieraniem zleceń, warto być świadomym, że tzw. 

overtrading, najczęściej grozi tym, którzy nie mają planu transakcyjnego, albo 

często zmieniają swoje zdanie na temat strategii, bądź też potencjału rozwoju 

zdarzeń na rynku. A to z kolei sprowadza się do braku planu. Bez względu na 

to, czy będziesz chciał/a wdrożyć poniższą strategię do swojego planu 

inwestycyjnego, wiedz że zawsze należy mieć przygotowany plan działania, 

polegający na:

ź określeniu kierunku transakcji

źmomentu wejścia

źmomentu wyjścia

źwielkości zlecenia. 

Niski interwał czasowy nie znaczy, że podejmuje decyzje “na wyczucie”. Bez 

względu na to, czy jesteś scalperem, czy otwierasz pozycje z myślą o 

kilkugodzinnym trendzie, zawsze musisz handlować zgodnie z ustalonym 

planem. Jak nie masz planu, to go stwórz! Zgodnie z maksymą: Plan your 

trade, trade your plan!
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Jak sama nazwa wskazuje, trading plan zakłada nie przetrzymywanie 

pozycji na kolejny dzień, bez względu na to, czy dziś jest piątek, czy 

środa. Jedną z cech, które musi nabyć daytrader jest m.in szybkość 

zamykania strat. W końcu jutro też jest dzień, a każdy dzień sesyjny, to 

potencjalna szansa na sygnał transakcyjny. Poniższa strategia skupia 

się na jednym z najpopularniejszych indeksów, jakim jest SP500. 

Zmienność tego instrumentu oraz płynność, którą zapewniają miliony 

kontraktów wolumenu dziennie, umożliwia traderowi zainteresowanie 

się tym intrygującym instrumentem.  

W godzinach 16:00-21:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST) 

spekulant, handluje wyłącznie na amerykańskim indeksie SP500. 

Dlaczego akurat te przedziały czasowe? Przez wzgląd na trwającą sesje 

giełdowe, można zaobserwować zwiększoną zmienność omawianego 

instrumentu. Celowo strategia pomija 15:30, czyli godzinę otwierania 

rynków kasowych po drugiej stronie Atlantyku. Jak wiele strategii 

daytrading, ta również korzysta ze zwiększonej zmienności instrumentu 

bazowego. Jednakże, większa fluktuacja ceny danego aktywa 

spowodowana napływem nowych inwestorów na rynku, może być 

wprowadzeniem w błąd, przez “większych graczy”. Dlatego też warto 

odczekać chwilę i upewnić się co do kierunku, w którym dany rynek 

zmierza.
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Strategia wykorzystuje wykresy 15-sto minutowe (M15) oraz średnią kroczącą 

96-io okresową prostą (SMA - Simple Moving Average). Liczba ta nie jest 

przypadkowa. Wspomniane 96 okresów na danym interwale, ma na celu 

przedstawić tendencję rynkową z ostatnich 24 godzin. 
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Narzędzia

Na podstawie kąta położenia średniej, spekulant jest w stanie określić, czy ma 

on do czynienia z trendem wzrostowym, czy może spadkowym. Im bardziej 

średnia wzrasta, bądź spada, tym silniejszy jest trend. Jest to strategia 

trendowa, która wychodzi z założenia, że trend jest twoim przyjacielem. 

Dlatego też każdy, kto decyduje się zastosować założenia omawianego 

podejścia, powinien pamiętać, że celem jest gra zgodnie z tendencją rynkową, 

a nie przeciw jej. 



Zgodnie z założeniami strategii, należy otwierać pozycje w godzinach 

16:00 - 21:00 na SP500. Samo określenie trendu, z użyciem średnich 

można wykonać w dowolnym momencie, a wspomniane godziny 

dotyczą jedynie czasu otwarcia danej pozycji. Gdy średnia wznosi się ku 

górze, wówczas trader szuka sygnału jedynie do zajęcia długiej pozycji, 

zaś gdy opada w dół, wówczas szuka jedynie okazji do ewentualnej 

krótkiej pozycji. Godzina 16-sta jest kluczowa w tej strategii. Na jej 

podstawie, trader rozdziela dotychczasowy przebieg sesji. Wskazane 5 

godzin to okres, w którym osoba wykorzystująca tę strategię szuka 

potencjalnej okazji do zajęcia pozycji. 

Pozycja długa otwierana jest wówczas, gdy został zdefiniowany trend 

wzrostowy oraz w ustalonym przedziale czasowym pojawi się świeca, 

która wyznaczy nowy szczyt od 16:00. Jeśli świeca ta zamknie się 

powyżej wyznaczonego maksimum, wówczas na otwarciu kolejnej 

świecy, trader powinien otworzyć pozycję długą. Analogicznie, gdy w 

czasie zidentyfikowania trendu spadkowego, doszłoby do zamknięcia 

poniżej minimum wyznaczonego od godziny 16:00, wówczas trader 

otwiera krótką pozycję. Stop Loss dla tej strategii powinien znajdować 

się ok. 5 punktów poniżej świecy sygnalnej w przypadku pozycji długiej. 

W przypadku pozycji krótkiej, zlecenie zabezpieczające powinno być 5 

punktów powyżej świecy, która wygenerowała sygnał do zajęcia pozycji. 

Należy zachować szczególną ostrożność, w momencie publikacji 

istotnych danych makroekonomicznych dla gospodarki USA, jak 

również posiedzeń FED-u.

Day Trading US500

Otwarcie i prowadzenie pozycji

11



Zamknięcie następuje, gdy pojawi się świeca 15-sto minutowa w 

odwrotnym kolorze, niż zdefiniowany wcześniej trend. Tak samo 

transakcja powinna zostać zamknięta zgodnie z założeniami strategii, 

gdy transakcja jest jeszcze otwarta i wybiła godzina 21:00 czasu 

polskiego. 
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Idea tej strategii jest bardzo prosta: Pozwól zyskom rosnąć, zaś straty 

ucinaj szybko. Część strategii do handlu jednosesyjnego zamyka 

otwarte pozycje na sztywnym poziomie Take Profit, jak np. 2:1 zysku 

względem straty, bądź 3:1. Oznacza to, że jak stop loss znajduje się np. 

20 punktów poniżej ceny otwarcia, to transakcję powinno się zamknąć w 

okolicach zysku 40-60 punktów. Z jednej strony jest to dobre podejście, 

ponieważ umożliwia księgowanie potencjalnie większych zysków, niż 

straty - co można uznać za podstawę każdego zarabiającego systemu 

inwestycyjnego. Nie mniej jednak, zawsze gdy ustawiamy sztywne ramy 

Take Profit, który znajduje się określoną ilość punktów od ceny wejścia, 

tam pozbawiamy się możliwości zaksięgowania potencjalnie większego 

zysku, w przypadku mocnych ruchów trendowych. Celem strategii jest 

połączenie dwóch niezbędnych elementów - kierunku oraz siły ruchu.

Żadna strategia, również ta omawiana w niniejszej publikacji nie posiada 

100% skuteczności, dlatego można powiedzieć, że priorytetem dla 

każdego spekulanta powinna być ochrona kapitału. Ta z kolei wymaga 

byśmy odpowiednio zarządzali pozycją od samego jej otwarcia, po 

zamknięcie. Strategie na cfd wykorzystują lewar finansowy, więc 

otwierając pozycje musimy upewnić się, że nie ryzykujemy więcej, niż 

2% dostępnego kapitału. 

Przykładowo: 

Trader posiada na rachunku 10 000 zł. 2% jego kapitału to 200 zł. 

Załóżmy, że 1 lot na indeksie SP500 na platformie, na której handluje 

równa się 4.30 zł zysku, bądź straty, na pojedynczym punkcie. Poziom 

SL wynosi 20 punktów. Wówczas trader może maksymalnie otworzyć 

2.32 lota, by nie przekroczyć 200 zł straty. 
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Zarządzanie kapitałem
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Daytrading nie jest rozwiązaniem dla każdego inwestora. Część z 

traderów nie odnajdują się zupełnie, w kwestii handlu jednosesyjnego, 

ze względu na zwiększone predyspozycje do przetrzymywanie pozycji, 

jak również do analizowania szerokiego spektrum rynkowego. Część 

spekulantów może być zainteresowana przedstawioną strategią, ze 

względu na połączenie kilku aspektów, które można by uznać za 

niepasujące do siebie. Jedną z nich jest brak sztywnego Take Profit, 

który umożliwia wykorzystanie większych ruchów cenowych, w 

przypadku silniejszego trendu. Dodatkowe wykorzystanie średniej 96-io 

okresowej na wykresie M15, może umożliwić dostrzeżenie pewnych 

tendencji, które dostrzegają m.in. swing traderzy. 

By móc upewnić się, że strategia jest dobra dla nas, należy ją 

przetestować najlepiej w warunkach konta demonstracyjnego, co 

pozwoli na dostrzeżenie pewnych tendencji, które mają miejsce w czasie 

zajmowania pozycji w wyznaczonych godzinach na indeksie 500 

największych spółek amerykańskich. Dodatkowo konto demo pozwala 

na sprawdzenie, rzeczywistych warunków rynkowych bez ryzyka utraty 

swojego kapitału. Ochrona kapitału stanowi podstawę zyskownego 

tradingu.
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Podsumowanie
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