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Przykłady są dobrane tak, 
żeby dobrze uzasadniały tezy autora ;)





• Formacji świec japońskich jest około 400,

• Fale elliotta w książce Frost’a i Prechter’a zostały 

opisane na 300 stronach, 

• Setki filmów na YT tylko nt. wskaźnika Ichimoku, 

• Setki formacji i systemów

• Setki wskaźników technicznych i oscylatorów, 

• Automatyzowanie i optymalizacja systemów
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Problemem inwestora dzisiaj nie jest to, że nie ma 
dostępu do jakiejś wiedzy.

Problem stanowi to, że tej wiedzy 
jest zbyt dużo.
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Wszystko to co praktyczne w analizie technicznej



Trend



Trend



Trend



Trend



Trend

Wybierz swój timeframe w zależności od Twojej perspektywy inwestycyjnej.

Nie kombinuj. Nie ma nic łatwiejszego, niż przyłączyć się do 

zdrowego trendu wzrostowego.

Rule no1
Zdrowy trend wzrostowy to taki, w którym korekty są coraz
mniejsze (nie są wydłużane).



Trend - SBUX



Trend – HRL



Trend

Częste pytanie? Jaką skalę wybrać do mierzenia korekt?

Logarytmiczna / Procentowa Artymetyczna



Trend

Częste pytanie? Jaką skalę wybrać do mierzenia korekt?

Logarytmiczna / Procentowa Artymetyczna



Trend
Czym jest trend?

Czym się różni trend od korekty?



Trend
Oznaczenia



Trend

Po zakończeniu trendu przychodzi korekta, która może być tylko korektą i wracamy

do trendu wzrostowego, a może być początkiem trendu spadkowego.



Trend - przykłady



Trend - przykłady



Trend

Do określenia trendu wystarczy, że wyraźnie rozpoznacie impuls. 

Nie potrzebujemy bardzo dokładnie rozpisywać każdej fali.

Zejście typu shake off 

(strząśnięcie)



Korekta

4 rodzaje korekt

Korekta prosta



Korekta



Korekta



Korekta

Korekta prosta w trendzie spadkowym



Korekta



Korekta



Korekta

To nie jest korekta!



Korekta

4 rodzaje korekt



Korekta
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Korekta

4 rodzaje korekt
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Korekta

4 rodzaje korekt



Korekta



Korekta



Korekta



Korekta



Korekta



Korekta



Korekta

Po korekcie pędzącej powinno być dużo i szybko.



Korekty

Ciąg dalszy na spotkaniu 2...



Korekta

Podsumowanie:

• Najważniejsze jest rozpoznanie impulsu (wydłużenie),

• Dalej zauważenie korekty,

• Zgromadzenie argumentów dodatkowych (emocjonalne świece, równość fal),

• Wybór najprostszych, książkowych setupów, nie komplikowanie sobie sprawy.

Im silniejszy trend, tym łatwiej zarobić.



Korekta
Kilka moich zagrań w oparciu o proste zrozumienie struktury trend – korekta.



Korekta
Kilka moich zagrań w oparciu o proste zrozumienie struktury trend – korekta.



Korekta
Kilka moich zagrań w oparciu o proste zrozumienie struktury trend – korekta.



Korekta
Kilka moich zagrań w oparciu o proste zrozumienie struktury trend – korekta.



Korekta
Kilka moich ostatnich zagrań w oparciu o proste zrozumienie struktury trend – korekta.



Teoria Dowa
Trend wzrostowy: kolejne szczyty i kolejne dołki znajdują się 

na coraz wyższym poziomie. Są trzy fazy trendu wzrostowego:

niewiary (akumulacji), wiary i pychy.

Price Action
Cena reaguje na swoje poprzednie poziomy

Teoria Fal Elliotta
Ruchy impulsowe, ruchy korekcyjne, liczenie fal

Metoda Overbalance
Mierzenie korekt



Krachy i załamania na SP500 od 1970 roku



Średnia Wilders 45

Rozpoznanie trendu (5 fal) i korekt (3 fale)

Metoda mierzenia korekt Overbalance



1973 Oil Crisis – SP500 Indeks



1973 Oil Crisis – SP500 Indeks



1973 Oil Crisis – SP500 Indeks



Załamanie z 1987 roku – SP500 Indeks



Załamanie z 1987 roku – SP500 Indeks Daily



Recesja z 1990 roku – SP500 Indeks Weekly



Recesja z 1990 roku – SP500 Indeks Weekly



Recesja z 1990 roku – SP500 Indeks Daily



Recesja z 1998 roku – SP500 Indeks Weekly



Recesja z 1998 roku – SP500 Indeks Weekly



Bessa dotcomów 2000 rok – SP500 Indeks Weekly



Bessa dotcomów 2000 rok – SP500 Indeks Weekly



Bessa dotcomów 2000 rok – SP500 Indeks Weekly



Bessa z 2008 roku – SP500 Indeks Weekly



Bessa z 2008 roku – SP500 Indeks Weekly



2018 rok – SP500 Indeks Weekly



Bieżący rynek... SPY



Średnia Wilders 45

Rozpoznanie trendu (5 fal) i korekt (3 fale)

Metoda mierzenia korekt Overbalance



Jeśli rynek po silnym ruchu trendowym wydłuża korektę, 

tzn. że szczyt już był lub szczyt po nim będzie ostatni.

Rule 2



Na rynku, który wchodzi w parabole, 

ryzyko szybkiego załamania (bez ostrzeżeń)

jest bardzo duże.

1987, 1998



Na rynku, który wchodzi w parabole, 

ryzyko szybkiego załamania (bez ostrzeżeń)

jest bardzo duże.

Wtedy mniejszy interwał (dzienny) i tam szukać struktur.

Bardzo dobrze sprawdza się średnia, która trzyma wykres.

1987, 1998



Na rynkach, które są w zdrowych trendach

wystarczy rozumieć struktury

i zwracać uwagę na wydłużenia.

1973, 1990, 2000, 2008, 2018, 2020?

Pamiętaj! Duzi gracze potrzebują czasu, żeby wyjść ze swoich pozycji!

Przed bessą zawsze jest i będzie przygotowanie.



Zarówno wzrosty, jak i spadki mogą być znacznie bardziej uporczywe

niż może nam się początkowo wydawać.

Rule 3



Analiza Techniczna ma coś ze sztuki



Jak jeszcze sobie pomóc?

Lepszy Trendomierz

EO

Lepszy BestTrend

Bar replay



Lepszy Trendomierz



Lepszy Trendomierz

Więcej >>> https://usstocks.pl/portfolio/video-lepszy-trendomierz/



Lepszy Trendomierz

Więcej >>> https://usstocks.pl/portfolio/video-lepszy-trendomierz/

Bezpieczne pieniądze w trakcie bessy.



EO



EO



EO



Lepszy BestTrend

Więcej >>> https://usstocks.pl/portfolio/video-lepszy-besttrend/



Czego się nauczyliśmy...

• Rozpoznawać trend i korekty,

• Metoda overbalance do jako sposób na zmierzenie jakości trendu,

• Czytać rynek, rozumieć co do nas mówi (nie ma to nic wspólnego z przewidywaniem),

• Przeanalizowaliśmy wszystkie głębsze korekty i załamania od 1970 roku,



Praca domowa (H1)



Jakość selekcji PRZED

Ze 120 wykresów wybierz 15 najlepszych, 

również segregując je od najlepszego do trochę mniej dobrych, 

ale ciągle lepszych niż pozostałe. Poniżej wpisz numery obrazków, 

które wyselekcjonowałeś.



Co przed nami...

• Wchodzimy jeszcze głębiej w poznane techniki,

• Liczenie fal, rozpoznawanie na którym etapie trendu jesteśmy,

• Wskaźniki, oscylatory,

• Wstęp do selekcji spółek.


