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Witaj. Jeśli czytasz te słowa to znaczy, że chcesz zarabiać
pieniądze na giełdzie Forex, lecz jeszcze nie wiesz, jak to robić,
lub już to robisz i tracisz pieniądze. Nie martw się, to nic
dziwnego, każdy tak zaczyna na Forex, ale nie każdy kończy tak
samo. Są trzy drogi:
– Wpłacasz pieniądze do brokera, stosujesz się do
wskazówek, w jaki sposób grać na Forex, a te informacje
pochodzą od nauczycieli internetowych, którzy pracują oficjalnie
lub też nieoficjalnie dla brokera. Gdy ty tracisz pieniądze, broker
zarabia na twojej stracie, wiec finał może być tylko jeden: twoje
bankructwo.
– Nie wpłacasz pieniędzy do brokera, lecz otwierasz konto
demo. Jeśli nie jesteś w stanie zarobić na demo, to jak zarobisz
na realnym koncie? Szukasz sposobów, stosujesz różne wzory,
systemy i co się okazuje? Że praktycznie wszystko co robisz,
daje szanse pół na pół, czyli tak jak w kasynie, a to już nie jest
inwestowanie, lecz hazard!
– Inwestowanie wg wytycznych autora.
Według informacji z Internetu, 97% inwestorów na giełdzie
Forex, traci swoje pieniądze. Tylko 3% inwestorów zarabia. Jak
myślisz dlaczego?
Jeśli chcesz poznać odpowiedź, to zastanów się: co by się
wydarzyło, gdyby 97% inwestorów zarabiało, a tylko 3% traciło
pieniądze na Forex? Odpowiedź może być tylko jedna: Forex
przestaje istnieć w ciągu tygodnia!
Jednak Forex nadal istnieje, a ty chcesz zarabiać, więc
istnieje jeszcze jedna droga, aby należeć do tej elity „trzech
procent” zarabiających. Odpowiedź, jak to zrobić, znajdziesz
właśnie w tej książce. Nie będę się tu rozpisywał na tematy
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nieistotne, gdyż „czas to pieniądz”, a ty już i tak za dużo
straciłeś tego i tego w poszukiwaniu cudownego sposobu na to,
jak inwestować i zarabiać na Forex.
Zatem czym jest i jak działa Forex? Ja sam szukałem
odpowiedzi na to pytanie przez kilka lat. Po tysiącach godzin
spędzonych przed monitorami, na skrupulatnych analizach jak
działa Forex, po oglądnięciu niemal wszystkich filmików na
YouTube o Forex, i przeczytaniu kilku książek na ten temat,
wreszcie znalazłem szokującą odpowiedź. Wbrew temu
wszystkiemu czego się dowiedziałem, znalazłem dowody na to,
że Forex to program komputerowy. Tak, dobrze przeczytałeś, to
program komputerowy, tak zaprogramowany, abyś dwa razy
zarobił, a trzy razy stracił. Dlatego ten program nadal istnieje
i ma się całkiem dobrze. Oficjalnie mówi się, że giełdą kierują
gospodarki światowe, ważne wydarzenia w kraju i za granicą,
poważni i bogaci inwestorzy itp. Niestety, ale to nieprawda. Tak
się mówi, żeby wszyscy czuli się ważni, że to oni decydują
o tym, co się dzieje na giełdzie.
Gdy zrozumiesz to, co chcę ci przekazać w tej książce, sam
się przekonasz, że to ja mam racje a nie „oni”. Mało tego, jeśli
zastosujesz informacje, które ci przekażę, to zobaczysz, że
można opanować ten program komputerowy, zwany Forex,
i można na tym zarabiać pieniądze.
Aby zrozumieć, jak działa ten program, należy zastosować
dwa wskaźniki, które są dostępne na każdej platformie:
– Bollinger Bands,
– MACD.
Wskaźnik Bollinger Bands jest potrzebny, abyś mógł
obrazowo zrozumieć, dokąd zmierza wykres i jakie ma

5

ograniczenia. Należy pamiętać o tym, iż ten wskaźnik nie jest
najważniejszy i nie działa idealnie — będzie on raczej twoją
mapą po wykresie, abyś nie zbłądził.
Wskaźnik MACD to podstawa wiedzy, bez której nie będziesz
zarabiać pieniędzy. To jedyna realna, dostępna pomoc dla
inwestora, dzięki której można precyzyjnie odnaleźć sposób
wejścia na rynek! W dalszej części książki, znajdziesz zrzuty
ekranu, prezentujące wykresy, które dokładnie pokazują, jak
zastosować ten wskaźnik. Ale zanim przejdziemy do wykresów,
musisz zrozumieć coś bardzo istotnego. Mianowicie, MACD jest
podany na każdej platformie z odgórnie ustalonymi
współrzędnymi, tj. „12, 26, 9”. Te parametry mają właściwe
zastosowanie, ale dopiero wówczas, gdy zrozumiesz to
wszystko, o czym tutaj napiszę. Zanim jednak do tego
dojdziemy, musisz zmienić te parametry! Jeśli tego nie zrobisz,
to nigdy nie zrozumiesz, jak działa program Forex.
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Wykres 1.

Zmiany parametrów MACD możesz dokonać w zakładce
„edytuj wskaźnik”. A teraz najważniejsze, należy zmienić cyfrę
„9” na cyfrę „2”, w wyniku czego, po zmianie parametrów,
wskaźnik MACD ma wyglądać następująco: „12, 26, 2”.
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