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Wywiad z Larrym Williamsem

Rozdziaï 1.

Wywiad
z Larrym Williamsem
Larry Williams gra na rynkach kontraktów terminowych i akcji od ponad 50 lat.
Larry stworzyï liczne wskaěniki rynkowe, w tym Williams %R, Ultimate Oscillator, indeks COT,
wskaěniki akumulacji/dystrybucji, prognozy cykli, wskaěniki nastroju rynku i wyceny wartoĂci dla
cen surowców.
W 1987 roku Larry wygraï miÚdzynarodowy turniej World Cup Championship of Futures Trading
organizowany przez Robbins Trading Company, gdzie na realnym koncie z 10 tysiÚcy dolarów w ciÈgu 12 miesiÚcy zrobiï ponad milion dolarów (zwrot ponad 11 000%).
DziesiÚÊ lat póěniej jego córka Michelle, aktorka nominowana do Oscara, wygraïa ten sam konkurs, osiÈgajÈc na realnym koncie roczny zwrot ok. 1000%.
Larry Williams nauczyï tysiÈce ludzi gry na rynkach i pozostaje jedynym traderem kontraktów
terminowych, który na ĝywo w czasie szkoleñ i seminariów na caïym Ăwiecie wielokrotnie graï na
realnym koncie milionem dolarów wïasnych pieniÚdzy.
W przerwach miÚdzy tradingiem, analizami i tworzeniem nowych narzÚdzi tradingowych,
szkoleniami i pisaniem, Larry dwukrotnie ubiegaï siÚ o mandat Senatora Stanów Zjednoczonych.
Przebiegï równieĝ 76 maratonów.
Dïuga lista bestsellerowych ksiÈĝek Larry’ego zawiera m.in. pozycjÚ How to Prosper in the Coming
Good Years z 1982 roku, w której trafnie przewidziaï on najwiÚkszÈ hossÚ i wzrost tempa rozwoju
gospodarczego w historii Ameryki.
Larry jest byïym czïonkiem zarzÈdu National Futures Association i laureatem licznych nagród,
w tym Futures Magazine’s First Doctor of Futures Award, Omega Research Lifetime Achievement
Award, Significant Sig, Traders International 2005 Trader of the Year, a dzieñ 6 paědziernika burmistrz San Diego ogïosiï w 2002 roku dniem Larry’ego Williamsa.
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POCZkTKI
Kiedy i w jakich okolicznoĂciach po raz pierwszy uznaïeĂ, ĝe trading to coĂ, czego warto spróbowaÊ?
Byïo to w 1962 roku. Jestem starym czïowiekiem.
Czy mógïbyĂ opisaÊ swój pierwszy system?
Wedïug dzisiejszych standardów nie byï to nawet system. Nie mieliĂmy wtedy komputerów.
To byïa bardziej strategia niĝ system. Opieraï siÚ na wyprzedaniu rynku, co miaïa pokazywaÊ opadajÈca linia trendu. Stworzyïem tÚ strategiÚ w latach 60. Nie graïem wtedy na kontraktach, to byïa
strategia dla rynku akcji.
Czy miaïeĂ okresy wahania, kiedy chciaïeĂ zrezygnowaÊ z tradingu?
Jasne, mam je do dzisiaj. Bycie odnoszÈcym sukcesy traderem nie jest ïatwe. Bez przerwy pojawiajÈ siÚ pytania i wÈtpliwoĂci. Bycie traderem zawsze jest frustrujÈce. To nie jest ïatwe ĝycie.
Jakie jest twoje najbardziej pamiÚtne doĂwiadczenie, które sprawiïo, ĝe chciaïeĂ dalej graÊ na
rynkach?
Do zostania traderem zachÚciïo mnie to, ĝe wyglÈdaïo to na ïatwe zajÚcie. Nie masz pracy, nie
masz szefa. Kiedy dorastaïem, mój tata pracowaï w rafinerii ropy naftowej. Byïa to ciÚĝka, brudna
i ĂmierdzÈca robota. Nie chciaïem tak ĝyÊ. Mój tata zawsze mówiï, ĝe muszÚ nauczyÊ siÚ pracowaÊ
gïowÈ, wykorzystywaÊ do pracy swój mózg, a nie swoje miÚĂnie, jak on to robiï. A trading wyglÈdaï
na coĂ wrÚcz idealnego. JeĂli rynek idzie do góry, zarabiasz pieniÈdze. Brzmiaïo to jak dobry interes.
Czy miaïeĂ w tym czasie zewnÚtrzne wsparcie, ze strony przyjacióï, rodziny, mentora, czy w postaci ksiÈĝek?
Nie, niespecjalnie. Po drodze spotkaïem kilka osób, które pomogïy mi lepiej poznaÊ rynek. JednÈ z nich byï Gill Haller. Byï bardzo miïy, spÚdziïem z nim moĝe trzy dni w przeciÈgu kilku lat.
W tamtych czasach pisaïo siÚ listy, wiÚc wymieniliĂmy duĝo listów i zostaliĂmy przyjacióïmi. Inspirowaï mnie i zachÚcaï do dziaïania. Pokazaï mi, jak waĝne jest to, ĝeby staraÊ siÚ pomagaÊ innym
ludziom. Byï teĝ inny goĂÊ, Bill Meehan. Zapïaciïem mu kupÚ forsy. Pracowaï dla mnie i nauczyï
mnie wszystkiego, co wiedziaï. Byï czïonkiem gieïdy w Chicago. Byï bardzo pomocny. Oprócz nich
nie byïo nikogo, kto mógïby mnie prowadziÊ za rÚkÚ. Przez pierwsze dziesiÚÊ lat sam musiaïem
trzymaÊ siÚ za rÚkÚ. Zazwyczaj trzymaïem rÚce jak do modlitwy <Ămiech>.
Czy miaïeĂ dziennik tradingowy? Czy byï on pomocny?
W tamtym czasie nie. Teraz jak najbardziej. Nie byïem wówczas jeszcze wystarczajÈco sprytny,
ĝeby to wymyĂliÊ.
Czy kiedy zaczynaïeĂ, miaïeĂ wysoki poziom stresu?
Prawdopodobnie nie. Byïem za mïody, ĝeby w ogóle rozumieÊ, co robiïem. Kiedy jesteĂ mïody,
robisz caïy szereg gïupich rzeczy. Wypijesz red bulla i moĝesz skakaÊ z urwiska. W moim wieku
prawdopodobnie juĝ nie mógïbym tego robiÊ.
Nie miaïem ĂwiadomoĂci tego, w co siÚ pakujÚ, wiÚc nie odczuwaïem tyle stresu, ile w póěniejszym okresie swojego ĝycia. A do tego chodziïo wyïÈcznie o mnie. Teraz, gdy coĂ zrobiÚ, na caïym
Ăwiecie sÈ ludzie, którzy mnie naĂladujÈ, wiÚc mój poziom stresu wyraěnie roĂnie, bo nie chcÚ
wyjĂÊ na gïupka przed tymi wszystkimi luděmi. WiÚc stres jest podwójny. A do tego mam do stracenia o wiele wiÚcej, niĝ kiedy zaczynaïem. Wtedy wszystko, co ryzykowaïem, to byïa maïa suma
pieniÚdzy.
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Jak dzisiaj radzisz sobie ze stresem?
Duĝo pijÚ <Ămiech>. MyĂlÚ, ĝe trzeba spojrzeÊ na to z pewnej perspektywy. Nikt nie moĝe mieÊ
racji przez caïy czas. Na pewno nie ja, udowodniïem to wielokrotnie. Musisz akceptowaÊ to, ĝe trading to biznes niedoskonaïy, nie moĝesz otwieraÊ zbyt duĝych pozycji, robiÊ zakïadów z rynkiem,
które przekraczaïyby twój próg wytrzymaïoĂci emocjonalnej.
Czy braïeĂ udziaï w szkoleniach albo w seminariach tradingowych?
Nie, wtedy jeszcze w ogóle ich nie byïo.
Co z tego, czego nauczyïeĂ siÚ w tej poczÈtkowej fazie, przyniosïo ci najwiÚcej korzyĂci?
JednÈ z tych rzeczy jest to, ĝe wiÚkszoĂÊ materiaïów o rynku to Ămieci. Przynajmniej dla mnie.
Rzeczy takie jak ciÈg Fibonacciego czy fale Elliotta, astrologia i tym podobne mogÈ dziaïaÊ. Ale nie
dziaïaïy w moim przypadku. Musiaïem znaleěÊ coĂ, co byïoby zgodne z tym, jak myĂlaïem, jak
dziaïaïem i jak reagowaïem. To jest swego rodzaju przeïom, gdy odkryjesz, ĝe to nie dziaïa, tamto
nie dziaïa. To jedna rzecz. MyĂlÚ, ĝe wpadaïem w pewien rytm, zupeïnie jakbym mógï poczuÊ, co
robiï rynek, dokÈd zmierzaï. Po prostu to wyczuwaïem. To pewna wyjÈtkowa umiejÚtnoĂÊ. NauczyÊ
siÚ bycia w fazie z rynkiem, nauczyÊ siÚ uĝywania stoplossów. Kiedy byïem mïody, Paul Tudor
Jones nazwaï mnie „kowbojem kamikaze” [„Kamikaze Cowboy”], bo graïem tak wysokimi stawkami. Miaïem duĝe zyski i duĝe straty. KiedyĂ mnie to nie obchodziïo, lubiïem siÚ biÊ, wiÚc nie przejmowaïem siÚ tym, ĝe mogÚ przegraÊ, po prostu wdawaïem siÚ w bójki. Tak samo wyglÈdaï teĝ mój
trading. Nie czuïem ĝadnego strachu przed rynkiem.
Twój ojciec byï pracownikiem rafinerii i powiedziaïeĂ, ĝe byïeĂ zdecydowany, by nie skoñczyÊ
w podobnej pracy. Jaka byïa rola motywacji i determinacji w twoim sukcesie?
MyĂlÚ, ĝe zarówno moja mama, jak i tata bardzo mnie motywowali. Moja mama zdecydowanie
zachÚcaïa nas, ĝebyĂmy caïy czas coĂ robili, niewaĝne co. ¿ebyĂmy nie siedzieli bezczynnie. A mój
tata wyraĝaï siÚ bardzo jasno na temat tego, ĝe oczekuje, byĂmy poszli na studia. CiÚĝko pracowaï,
aby jego rodzina mogïa wieĂÊ lepsze ĝycie. Jego ojciec równieĝ pomógï mu wieĂÊ lepsze ĝycie. To
byïo, jakby mówiï: „Musisz znaleěÊ sposób, ĝeby ĝyÊ lepszym ĝyciem niĝ ja, ĝebyĂ nie musiaï tak ciÚĝko pracowaÊ, moja praca jest do kitu, jest mi ciÚĝko”. WiÚc miaïem duĝo zachÚt ze strony rodziny,
by zdobyÊ wyksztaïcenie. ¿eby byÊ wydajnym pracownikiem, nie pasoĝytowaÊ na spoïeczeñstwie.
Jak minÈï twój pierwszy rok tradingu? ZakoñczyïeĂ go zyskiem?
Nie mogÚ sobie nawet przypomnieÊ. Prawdopodobnie nie byï zyskowny, albo byï niezbyt zyskowny. MyĂlÚ, ĝe przez dwa czy trzy lata to byïa sinusoida: sukces, poraĝka, sukces, poraĝka. JeĂli
w danym dniu byïem na plusie, to byïem. Ale kilka miesiÚcy póěniej znów mogïem byÊ do tyïu. To
byïo zupeïnie jak jo-jo.
Czy miaïeĂ w tym czasie innÈ pracÚ? Jak godziïeĂ tÚ pracÚ z tradingiem?
Tak, miaïem pracÚ. Robiïem wszystko, ĝeby mnie z niej nie zwolnili <Ămiech>. Chodziïo o to,
ĝe poĂwiÚcaïem znacznie wiÚcej uwagi rynkom niĝ temu, ĝeby pracowaÊ. Zawsze pracowaïem, ale
to nie byïo ĝycie. Gdy tylko wracaïem do domu, siedziaïem nad rynkami. ZaczÈïem szukaÊ pracy,
która daïaby mi wiÚcej swobody, ĝebym mógï wiÚcej czasu poĂwiÚcaÊ rynkom.
W 1967 roku zaczÈïem systematycznie zarabiaÊ i byïem gotowy mówiÊ ludziom, czym siÚ zajmowaïem. A oni chcieli tego sïuchaÊ. WiÚc zaczÈïem pisaÊ o tym, co robiïem. Jeden z moich profesorów z czasów studiów mawiaï: „Nie rozdawajcie niczego za darmo”. Nie wiedziaïem, o co mu chodziïo, dopóki nie okazaïo siÚ, ĝe wszyscy chcieli mieÊ to, co pisaïem. Wtedy zdaïem sobie sprawÚ,
ĝe mój profesor, Max Wales, miaï racjÚ, i zdecydowaïem siÚ ufundowaÊ stypendium jego imienia
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na Uniwersytecie Oregon. W tym roku bÚdzie to juĝ dziesiÚÊ stypendiów. ZaczÈïem pobieraÊ opïatÚ za newsletter i w ten sposób zaczÚïa siÚ moja kariera wydawnicza.
Jakie ksiÈĝki miaïy na ciebie najwiÚkszy wpïyw?
JeĂli chodzi tylko o rynek, powiedziaïbym, ĝe The Zurich Axioms. JeĂli spojrzymy szerzej, uwzglÚdniïbym wielkie dzieïa ludzkoĂci, jak Biblia — jest w niej wiele o ĝyciu i cyklach — czy ksiÈĝki na temat filozofii.
Jest bardzo wiele dobrych ksiÈĝek o rynku, nawet nie wiem, od której zaczÈÊ. KsiÈĝki pomagajÈce w zrozumieniu siebie, jak ta, którÈ napisaï mój syn. Chciaïbym jÈ mieÊ 30 czy 40 lat temu.
Jest zatytuïowana The Mental Edge in Trading i napisaï jÈ wïaĂnie mój syn, dr Jason Williams. Jest
psychiatrÈ i przeprowadzaï wywiady z profesjonalnymi traderami, ĝeby okreĂliÊ typ ich osobowoĂci oraz to, jak radzili sobie z poraĝkami i sukcesami. Chciaïbym mieÊ wiedzÚ z tej ksiÈĝki, kiedy
zaczynaïem.
MyĂlÚ, ĝe Analiza transakcyjna Erica Berne’a to równieĝ przydatna ksiÈĝka. Byïa teĝ seria ksiÈĝek na temat samoĂwiadomoĂci, ale nie pamiÚtam nazwiska autora. Duĝo zajmowaïem siÚ buddyzmem zen, byïem w klasztorze mnichów buddyjskich w górach w Kalifornii. Fundamentem caïego tego podejĂcia jest akceptacja tego, kim siÚ jest, i tego, ĝe ĝycie nie jest doskonaïe. Nie moĝesz
byÊ uzaleĝniony od perfekcji, bo caïe twoje ĝycie bÚdzie wtedy peïne frustracji. Po prostu trzeba
akceptowaÊ Ăwiat taki, jaki jest.
KtórÈ swojÈ ksiÈĝkÚ poleciïbyĂ poczÈtkujÈcemu?
Dla tradera na rynku akcji byïaby to moja pierwsza ksiÈĝka — Sure Thing Stock Investing. WiÚkszoĂÊ z tego materiaïu jest dalej aktualna i sprawdza siÚ caïkiem dobrze. Potem moĝna przejĂÊ do
rzeczy bardziej zaawansowanych. Jak na studiach, moĝna przejĂÊ na wyĝszy poziom nauki, zdobyÊ
tytuï magistra.
Dla rynku towarowego zaczÈïbym od How I Made One Million Dollars Trading Commodities Last
Year. W pewien sposób jest to bardzo inspirujÈca ksiÈĝka. To historia mïodego dzieciaka, który jest
w stanie zarobiÊ milion dolarów w ciÈgu roku, a zaczynaï praktycznie z niczym. SÈ w niej równieĝ
opisane pewne techniki, ale ma ona przede wszystkim inspirowaÊ ludzi do zajÚcia siÚ tradingiem.
Moje pozostaïe ksiÈĝki sÈ bardziej techniczne i mniej inspirujÈce, wiÚc mogÈ nie byÊ zbyt przydatne dla poczÈtkujÈcych.
BiorÈc pod uwagÚ twoje doĂwiadczenia jako tradera, jakie sugestie miaïbyĂ dla poczÈtkujÈcych?
Studiuj zarzÈdzanie kapitaïem. BÈdě skromny. Poniewaĝ rynki ciÚ poskromiÈ. Zapewne wielokrotnie <Ămiech>. Zrozum, ĝe to warunki poruszajÈ rynkiem. Wykresy nie poruszajÈ rynkiem.
Wykresy sÈ odzwierciedleniem zachowania siÚ cen. Ale nie sÈ nimi. SÈ tylko ich odbiciem. Tak
jak sïowa sÈ tylko literami alfabetu, ale majÈ teĝ jakiĂ sens poza reprezentowaniem liter. Jak sïowo
„miïoĂÊ” — nie tylko skïadajÈ siÚ na nie litery m, i, ï, o, Ă, Ê, ale ma ono teĝ inne znaczenie. Tym wïaĂnie sÈ wykresy. SÈ odzwierciedleniem tego, co siÚ staïo. Ale to nie one sprawiajÈ, ĝe rynek siÚ rusza. To kupujÈcy i sprzedajÈcy sprawiajÈ, ĝe rynek siÚ rusza.

PRZEMIANA POCZkTKUJkCEGO
W ZAWODOWEGO TRADERA
Kiedy doszedïeĂ do poziomu systematycznych zysków?
TrochÚ czasu to zajÚïo. Nie osiÈgaïem systematycznych zysków do mniej wiÚcej szóstego roku
tradingu. WiÚkszoĂÊ ludzi nie chce siedzieÊ nad tym aĝ tak dïugo. MyĂlÈ, ĝe bÚdÈ rozumieÊ trading
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natychmiast. W koñcu sÈ inteligentni. ZarabiajÈ duĝo pieniÚdzy — sÈ lekarzami czy prawnikami.
Ale nawet takim osobom zajmuje to wiÚcej czasu, niĝ myĂlÈ. To nie jest biznes prowadzÈcy do szybkiego bogactwa.
Czy mógïbyĂ opisaÊ swojÈ najwiÚkszÈ wygranÈ? Jak siÚ wtedy czuïeĂ?
Czuïem siÚ przygnÚbiony, trochÚ jakby byïa to moja poraĝka. Bo mogïem zarobiÊ wiÚcej. Bo to
mógï byÊ lepszy trade. Nie czuïem radoĂci, egzaltacji czy szczÚĂcia. To byïo miïe uczucie, ale wciÈĝ
w pewnym sensie uczucie poraĝki, bo mogïem mieÊ wiÚkszÈ pozycjÚ, mogïem dïuĝej utrzymywaÊ
tÚ pozycjÚ.
Chciaïem zarobiÊ milion dolarów w jeden dzieñ. Zarobiïem milion dolarów w rok, zarobiïem
milion w miesiÈc, zarobiïem milion w tydzieñ. I próbowaïem zarobiÊ milion dolarów w ciÈgu jednego dnia. W momencie, kiedy zamknÈïem pozycjÚ, miaïem na niej okoïo 850 tysiÚcy dolarów zysku, ale nie osiÈgnÈïem swojego celu. StÈd to uczucie niedosytu, poraĝki. Nie czuïem siÚ z tym zbyt
dobrze, po prostu byï to kolejny trade.
Kiedy zamknÈïem pozycjÚ, ta presja na jakiĂ czas mnie opuĂciïa. Gdy przyjrzysz siÚ wielkim
traderom, takim jak Paul Tudor Jones czy Steve Cohen, którzy zarzÈdzajÈ miliardami dolarów, zobaczysz, ĝe oni takie rzeczy robiÈ caïy czas. RobiÈ to, wykorzystujÈc wiÚkszy kapitaï, i nie majÈ dla
nich znaczenia konkretne sumy w dolarach. To jest to, co wprawia ludzi w zakïopotanie. Kiedy to
ja utknÚ w jakimĂ miejscu, dla mnie milion dolarów to kupa forsy, którÈ mogÚ zarobiÊ albo straciÊ.
Mój tata nie miaï tyle przez caïe swoje ĝycie. WiÚc jeĂli chodzi o duĝe sumy pieniÚdzy, nadal mam
pewien próg wytrzymaïoĂci emocjonalnej, nawet jeĂli wyraĝamy je w procentach. Dla mnie to po
prostu gargantuiczna suma pieniÚdzy, wiÚc nadal odczuwam silne emocje przy duĝych sumach.
Z drugiej strony, jak wyglÈdaïa twoja najwiÚksza pomyïka? Czego siÚ z niej nauczyïeĂ?
MojÈ najwiÚkszÈ poraĝkÈ byïo poĂwiÚcanie wiÚkszej uwagi rynkom niĝ mojej rodzinie. Nauczyïem siÚ, ĝe w ĝyciu muszÚ mieÊ równowagÚ. OczywiĂcie jeĂli chcesz odnieĂÊ sukces w jakiejkolwiek
dziedzinie, w twoim ĝyciu musi pojawiÊ siÚ zachwianie równowagi. JeĂli nie osiÈgniesz pewnego
ekstremum, do niczego nie dojdziesz. Dlatego po prostu muszÚ zwracaÊ wiÚkszÈ uwagÚ na zachowanie równowagi ĝyciowej.
Kiedy zainteresowaïeĂ siÚ Forexem i indeksami?
Tak naprawdÚ to nie poĂwiÚcaïem tym rynkom specjalnie duĝo uwagi. Handlowaïem na nich
tylko trochÚ. Szczerze mówiÈc, uwaĝam, ĝe to zïy interes, poniewaĝ musisz pïaciÊ wiÚksze prowizje. Kiedy po raz pierwszy zaczÈïem handlowaÊ na rynku Forex, broker pobieraï dwa pipsy podczas wejĂcia i dwa pipsy podczas zamkniÚcia pozycji. Czasami cena przekraczaïa poziom mojego
zlecenia oczekujÈcego, a nie byïo ono realizowane. To szaleñstwo, nie mogÚ otworzyÊ pozycji, nie
ma tu ĝadnego prawnie usankcjonowanego rynku, nie ma gieïdy, ĝadnych regulacji. A do tego
tam, gdzie wczeĂniej pïaciïem trzy dolary, teraz mam pïaciÊ 45. WiÚc nie handlujÚ juĝ na Forexie.
Moĝe teraz warunki na rynku sÈ mniej lichwiarskie. Za otwarcie i zamkniÚcie pozycji pïacÚ cztery
dolary, a prawdopodobnie — jeĂli bym chciaï — mógïbym pïaciÊ mniej. Ale nie lubiÚ skubaÊ swojego brokera. Jestem starszym facetem.
Dla mnie Forex jest skomplikowany — masz te wszystkie pary walutowe — z jenem, z funtem,
z dolarem australijskim czy czymkolwiek innym. A ja po prostu chcÚ mieÊ dïugÈ pozycjÚ na pszenicy, woïowinie czy zïocie. Mam wystarczajÈco wiele problemów na takim prostym rynku.
W przypadku spoïecznoĂci forexowej bardzo mnie denerwuje oferowanie ludziom děwigni
50:1 czy 100:1. Mam wiÚcej szacunku dla goĂci sprzedajÈcych kokainÚ na skrzyĝowaniu niĝ dla ludzi oferujÈcych innym děwigniÚ 100:1. NaprawdÚ tak myĂlÚ. JeĂli oferujesz komuĂ děwigniÚ 100:1,
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strata pieniÚdzy przez twojego klienta jest tylko kwestiÈ czasu. Kropka. Po prostu tak siÚ stanie.
Dlaczego ludzie to robiÈ? Dlaczego próbujÈ w ten sposób dogadzaÊ innym? NaprawdÚ bardzo mnie
to martwi.
Ludzie myĂlÈ: „O, mogÚ otworzyÊ konto, wykorzystujÈc swojÈ kartÚ kredytowÈ!”. Tak, moĝesz.
Ale za chwilÚ stracisz caïy depozyt. NaprawdÚ szybko <Ămiech>.

DOJRZAO¥m
Czy przygotowujesz siÚ mentalnie przed kaĝdym dniem tradingowym?
Nie robiÚ nic specjalnego. W tym momencie swojego ĝycia jestem juĝ profesjonalistÈ. PrzychodzÚ do pracy i jestem przygotowany, wiem, co zamierzam zrobiÊ.
Na wczeĂniejszych etapach swojego ĝycia próbowaïem afirmacji, gïÚbokiego oddychania i innych rzeczy. Ale jestem zawodowcem, sporzÈdzam notatki, rejestrujÚ swoje transakcje, wiem, co
robiÚ. JeĂli nie mam czasu na trading — tak jak ostatniej nocy, kiedy byliĂmy na wystawnym obiedzie — to nie tradujÚ. Nie stosujÚ ĝadnych mantr ani niczego podobnego.
Masz tylko jeden system czy wiÚcej?
Mam ich kilka. Niektóre z nich sÈ zautomatyzowane. Nawet nie wiem, czy mam krótkÈ, czy
dïugÈ pozycjÚ. Po prostu tradujÈ w ciÈgu dnia. Mam teĝ strategiÚ, którÈ stosujÚ w swoim wïasnym
tradingu. Mam system do rynku kontraktów na ropÚ, mam system do kontraktów na S&P, mam
system do zïota, mam system do obligacji — sÈ obsïugiwane mechanicznie przez algorytmy komputerowe. Oprócz tego mam inne pozycje, które zajmujÚ na podstawie wskazañ swoich indykatorów.
Czyli — jeĂli dobrze zrozumiaïem — uĝywasz robotów tradingowych?
Tak, nazywamy je systemami automatycznymi albo mechanicznymi. Uĝywam ich regularnie.
Mógïbym stworzyÊ takie systemy dla rynku Forex, jeĂli bym chciaï. Ale lubiÚ duĝe rynki — takie
jak zïoto, ropa, S&P, obligacje. Jest tam mnóstwo Ăwietnych okazji tradingowych.
Jaka jest twoim zdaniem rola dyscypliny w tradingu?
Ogromna, nie tylko w tradingu, ale w kaĝdym aspekcie ĝycia. Na przykïad jeĂli jesteĂ sportowcem, to bez dyscypliny nigdy nie bÚdziesz w stanie trenowaÊ. To, kiedy przestaniesz, jest tylko kwestiÈ czasu. Musisz trzymaÊ siÚ tego, co wiesz, ĝe musisz robiÊ.
Co mógïbyĂ doradziÊ osobie, której poziom samodyscypliny jest niski?
Znajdě sobie pracÚ na etacie <Ămiech>. Bo na rynku nie przetrwasz. Lepiej przekaĝ te pieniÈdze Armii Zbawienia. Poczujesz siÚ lepiej i bÚdziesz wiedziaï, kto dostaï twoje pieniÈdze. W ten
sposób przynajmniej zrobisz coĂ dobrego dla Ăwiata.
Czy ĝaïowaïeĂ czegoĂ w trakcie swojej kariery tradera?
Tak, jasne. Jest mnóstwo rzeczy, których ĝaïujÚ. ¿aïujÚ, ĝe byïem takim kowbojem w swoim
tradingu, ĝe nigdy nie wszedïem w zarzÈdzanie pieniÚdzmi innych ludzi. To wïaĂnie tam sÈ duĝe
pieniÈdze. OczywiĂcie idzie mi caïkiem nieěle. Ale duĝe pieniÈdze sÈ w zarzÈdzaniu, ci goĂcie zarzÈdzajÈ miliardami dolarów. Mogïem siÚ tym zajmowaÊ, ale spapraïem sprawÚ. Chciaïem za bardzo szpanowaÊ. ¿aïujÚ równieĝ tego, ĝe ludzie w instytucjach finansowych nie darzÈ mnie zbyt
duĝym szacunkiem, z tego wïaĂnie powodu. MyĂlÚ, ĝe zwykli ludzie szanujÈ mnie i doceniajÈ to,
co udaïo mi siÚ zrobiÊ. Ale wielcy ludzie tego biznesu nie chcÈ mieÊ ze mnÈ nic wspólnego, bo nie
jestem jednym z nich. To jedna z rzeczy, których ĝaïujÚ i które uwaĝam za poraĝkÚ. ¿aïujÚ, ĝe nie
byïem bardziej zdyscyplinowany i zorganizowany w tym, co robiÚ. Mogïem robiÊ lepsze notatki.
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Miaïem tyle zïych transakcji. Robienie dobrych transakcji jest ïatwe, kaĝdy to potrafi. Ale to te kiepskie powodujÈ, ĝe zaczynasz zadawaÊ sobie pytania: „Dlaczego to zrobiïem? Jak mogïem byÊ taki
gïupi? Czego nie widziaïem?”. Mam duĝo ĝalów, ale równieĝ wspaniaïe wspomnienia. Poznaïem
w tym biznesie mnóstwo ludzi, wielu z nich jest teraz moimi przyjacióïmi, ale kilku przyjacióï straciïem, bo powiedziaïem coĂ nieodpowiedniego, zdenerwowaïem kogoĂ. PróbujÚ byÊ trochÚ lepszÈ
osobÈ, niĝ byïem w przeszïoĂci, ale nie zawsze mi siÚ udaje. To nie znaczy, ĝe nie jestem zadowolony. Miaïem i nadal mam fenomenalne, wspaniaïe ĝycie. Nie da siÚ temu zaprzeczyÊ. To byïo niezwykïe doĂwiadczenie, którego nigdy bym siÚ nie spodziewaï. Ale sÈ pewne rzeczy, które mogïem
zrobiÊ o wiele lepiej, mogïem byÊ milszÈ osobÈ.
Twoje ksiÈĝki sÈ peïne opisów prób zrozumienia mechanizmu dziaïania rynków i tworzenia na
tej podstawie nowych wskaěników. Czy juĝ zarzuciïeĂ tÚ sprawÚ, czy wciÈĝ tworzysz coĂ nowego?
Caïy czas pracujÚ, bÚdÚ nad tym pracowaï do dnia, kiedy umrÚ <Ămiech>. BÚdÚ w szpitalu pod
respiratorem i nadal bÚdÚ mówiï: „Mam pomysï — musimy to zaprogramowaÊ w naszym systemie!
Musimy tego spróbowaÊ”.

PYTANIA DODATKOWE
Przez wiele dziesiÈtek lat byïeĂ pionierem i liderem w analizie rynku, wrÚcz wyznaczaïeĂ nowe
trendy. Co w tym momencie uwaĝasz za najbardziej obiecujÈce pomysïy i koncepcje, które warto
ĂledziÊ?
MyĂlÚ, ĝe nadal nie mierzymy dokïadnie akumulacji i dystrybucji. PrzebyliĂmy dïugÈ drogÚ,
ale prawdopodobnie wciÈĝ sÈ lepsze sposoby. Nie robimy teĝ tak dobrej roboty, jak byĂmy mogli,
w analizie cykli. Albo moĝe jest to tak niedoskonaïy obszar rynku, ĝe nie da siÚ nic poprawiÊ.
MyĂlÚ, ĝe jest jeszcze kilka rzeczy, które w analizie cykli moĝna by udoskonaliÊ. Ale moĝe to teĝ
byÊ Ălepy zauïek. Pewnie nigdy siÚ tego nie dowiemy, po prostu siÚ nad tym zastanawiam. Prawdopodobnie trochÚ da siÚ jeszcze zrobiÊ w zarzÈdzaniu kapitaïem. Niewiele, bo Ralph Vince zajÈï
siÚ przypuszczalnie prawie wszystkim. Ale nadal prawdopodobnie jest jeszcze coĂ, ta jedna, jedyna rzecz, tylko nie potrafiÚ dokïadnie wskazaÊ, co to moĝe byÊ. Najwaĝniejsze jest zrozumienie,
ĝe rynek porusza siÚ z punktu A do punktu B ze wzglÚdu na warunki, o których rozmawialiĂmy
wczeĂniej. Ale dociera tam z powodu emocji kupujÈcych i sprzedajÈcych. Tak naprawdÚ chodzi
o mierzenie emocji na rynku. MyĂlÚ, ĝe to jest to, czym tak naprawdÚ zajmuje siÚ analiza techniczna. WiÚc jakiĂ sposób na pomiar emocji na rynku mógïby byÊ bardzo przydatny dla traderów.
W roku 1999 napisaïeĂ, ĝe na rynkach z powodu internetu zaszïo wiÚcej zmian w ciÈgu 18 miesiÚcy niĝ w ostatnich 18 latach. DziĂ dziÚki internetowi moĝemy handlowaÊ praktycznie na kaĝdym
rynku na Ăwiecie. Jaki ma to wpïyw na rynki?
Wpïywa to na rynki na dwa sposoby. ZwiÚkszyïa siÚ zmiennoĂÊ na rynku oraz skróciï siÚ czas,
który jest potrzebny rynkowi na dojĂcie z punktu A do punktu B. Staïo siÚ tak, poniewaĝ wczeĂniej
na rynkach dziaïaïo bardzo niewiele osób. Teraz wydaje siÚ, ĝe sÈ ich tysiÈce. Czy jestem w Indonezji, Australii, Chinach, czy Rosji — wszyscy chcÈ zajmowaÊ siÚ tradingiem. Kiedy zaczynaïem,
aktywnych traderów byïo moĝe dziesiÚÊ tysiÚcy. Teraz gïÚbokoĂÊ rynku i zmiennoĂÊ znacznie siÚ
zwiÚkszyïy, poniewaĝ ludzie sÈ aktywni na rynkach przez caïÈ dobÚ. To goĂcie, którzy sÈ znacznie
bardziej inteligentni niĝ ja — z doktoratami, ze znajomoĂciÈ zaawansowanej matematyki, siedzÈcy
przy komputerach w Rosji, naukowcy z NASA — wszyscy oni starajÈ siÚ wygraÊ z rynkiem. WiÚc
teraz konkurencja na rynkach jest znacznie trudniejsza. Moĝe nie trudniejsza, ale konkurenci sÈ
bardziej inteligentni. Kiedy zaczynaïem, w 1962 roku, mieliĂmy moĝe 20 lat danych rynkowych,
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które mogliĂmy analizowaÊ. Teraz mamy 70 lat danych, naprawdÚ dobrych danych. A na rynku
akcji moĝesz siÚ cofnÈÊ o 115 lat. WiÚc mamy wiÚcej danych i sÈ one wyĝszej jakoĂci.
Co radzisz swoim studentom, gdy chcÈ szybko zarabiaÊ duĝe pieniÈdze?
MówiÚ im, ĝeby znaleěli sobie innego nauczyciela. ChcÚ uczyÊ tylko takich ludzi, którzy odniosÈ
sukces. To moja zasada. JeĂli wszyscy moi studenci bÚdÈ traciÊ, bÚdÚ miaï kiepskÈ reputacjÚ. WiÚc
jeĂli mam studenta, który zamierza zrobiÊ coĂ gïupiego, mówiÚ mu, ĝeby znalazï sobie innego szkoleniowca. Nie chcÚ mieÊ z nim nic wspólnego. Nie potrzebujÚ poraĝek w swoim ĝyciu.
Czy masz jakieĂ wskazówki, jak radziÊ sobie z chciwoĂciÈ i strachem?
MyĂlÚ, ĝe chciwoĂÊ jest tak naprawdÚ bardzo dobra, bo jest emocjÈ, która motywuje nas do pracy.
Sprawia, ĝe ciÚĝko pracujemy. To odróĝnia nas od ludzi, którzy nie zajmujÈ siÚ tradingiem. Ale
z drugiej strony chciwoĂÊ powoduje, ĝe robimy pewne rzeczy za szybko, zbyt impulsywnie. WiÚc
trzeba nauczyÊ siÚ kontrolowaÊ impulsy powodowane przez naszÈ chciwoĂÊ. Nie moĝna próbowaÊ byÊ w kaĝdej moĝliwej transakcji, kaĝdego dnia. Trzeba znaleěÊ wïasny rytm, wïasne tempo,
nie moĝna przeszarĝowaÊ. A strach zazwyczaj wynika raczej z wielkoĂci pozycji niĝ z samego rynku. JeĂli nie ryzykujesz na rynku ĝadnych pieniÚdzy, w ogóle siÚ nie boisz. WiÚc tak naprawdÚ chodzi tylko o to, ile w danym momencie ryzykujesz.
Jak nauczyÊ siÚ radziÊ sobie ze stratami? Co mam zrobiÊ, jeĂli poniosïem dïugÈ seriÚ strat?
Po pierwsze, prawdopodobnie ryzykowaïeĂ zbyt duĝo, wiÚcej, niĝ mogïa wytrzymaÊ twoja
psychika, albo twój stop byï zbyt szeroki. Prawdopodobnie przesuwaïeĂ swojego stoplossa, wiÚc
brakowaïo ci dyscypliny. WiÚc musisz nauczyÊ siÚ: a) byÊ zdyscyplinowanym, b) nie otwieraÊ wiÚkszych pozycji, niĝ mogÈ wytrzymaÊ twoje emocje. Nigdy nie powinno siÚ ponieĂÊ duĝej straty.
JeĂli masz duĝo maïych strat, to w porzÈdku. Po maïych stratach zawsze moĝesz wróciÊ do gry.
Ale bardzo trudno jest wróciÊ po jednej duĝej stracie. Zarówno ze wzglÚdów psychologicznych,
jak i finansowych.
KilkanaĂcie lat temu napisaïeĂ, ĝe twoim najwaĝniejszym przekonaniem, gdy wchodzisz na rynek, jest: „Uwaĝam, ĝe ten trade przyniesie wielkÈ stratÚ”. Czy coĂ siÚ zmieniïo w tej kwestii?
Tak, teraz myĂlÚ sobie, ĝe przyniesie naprawdÚ wielkÈ, wielkÈ stratÚ <Ămiech>. To nadal jest
dobry sposób zapobiegawczego tradingu, poniewaĝ dziÚki temu nie siedzisz jak na szpilkach, nie
jesteĂ zbyt nerwowy, nie jesteĂ fanatycznie nastawiony do swojej pozycji, masz odpowiedniÈ perspektywÚ.
Jakie sÈ twoje najwaĝniejsze przekonania na temat rynków? Czy mógïbyĂ siÚ nimi podzieliÊ?
Rynek jest czymĂ nieoĝywionym. Rozumiem przez to, ĝe nie moĝe ciÚ skrzywdziÊ, dopóki nie
zaczniesz na nim graÊ. To nie jest coĂ ryzykownego, dopóki siÚ w to nie zaangaĝujesz. To, w jaki
sposób siÚ zaangaĝujesz, okreĂla twoje ryzyko. Nie robi tego rynek. To ty, okreĂlajÈc swój sposób
gry na rynku, tworzysz ryzyko i wiÚkszoĂÊ osób sobie z tym nie radzi. CiekawÈ obserwacjÈ jest to,
ĝe gdyby wiÚkszoĂÊ ludzi po prostu robiïa coĂ dokïadnie przeciwnego do tego, co robi, to zarobiïaby duĝo pieniÚdzy. Wystarczyïoby po prostu odwróciÊ to, co robiÈ. JeĂli tracisz, to znajdě sposób na
odwrócenie tego, co akurat robisz, i zbuduj na tej podstawie system. Zazwyczaj ludzie majÈ duĝe
straty i maïe zyski. Wystarczy to odwróciÊ i masz strategiÚ, która da ci sukces.
Jaki procent twoich transakcji koñczy siÚ zyskiem?
¿ebym mógï odpowiedzieÊ, trzeba najpierw doprecyzowaÊ, czy chodzi o transakcje w dïuĝszym,
czy w krótszym terminie. Moje transakcje krótkoterminowe koñczÈ siÚ zyskami prawdopodobnie
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w okoïo 70% przypadków. Te dïugoterminowe prawdopodobnie w okoïo 55%. Co ciekawe, jeĂli
chodzi o transakcje krótkoterminowe, jesteĂmy na rynkach tylko przez okoïo 30% czasu. Nie jesteĂmy na rynku przez caïy czas. Gramy bardzo selektywnie.
Jaki procent twoich transakcji koñczy siÚ duĝym zyskiem?
Znowu trzeba oddzieliÊ transakcje dïugoterminowe od krótkoterminowych. W krótszym okresie niezbyt wiele, bo chcemy przede wszystkim osiÈgaÊ szybkie zyski. W dïugim okresie prawdopodobnie okoïo jednej trzeciej.
Jaki jest przepis na trade zakoñczony duĝym zyskiem?
Szczerze, wiÚkszoĂÊ z tych transakcji to po prostu szczÚĂliwy traf. Kiedy otwieram pozycjÚ, nie
wiem, czy skoñczy siÚ ona duĝym zyskiem. Po prostu mam takÈ nadziejÚ. Ale zawsze bojÚ siÚ, ĝe
zakoñczy siÚ duĝÈ stratÈ. Nigdy nie mogÚ na 100% powiedzieÊ: „Ta transakcja skoñczy siÚ duĝym
zyskiem”. Nauczyïem siÚ, ĝe nie mogÚ tak robiÊ. Nie jestem aĝ tak dobry. Ale jestem wystarczajÈco
dobry, by móc zarzÈdzaÊ swojÈ pozycjÈ. Jestem profesjonalnym traderem w przeciwieñstwie do
kogoĂ, kto po prostu „strzela z biodra”. Zazwyczaj mam caïkiem dobre przeczucie, ĝe dany trade
zamknie siÚ zyskiem. Byïo jednak wiele transakcji, o których myĂlaïem, ĝe przyniosÈ duĝe zyski,
ale nie przyniosïy. Wiem, ĝe by zarabiaÊ pieniÈdze, muszÚ byÊ na rynku. I ĝe któraĂ z transakcji
wypali. Wiem, ĝe bÚdzie duĝo strat. WiÚc muszÚ zarzÈdzaÊ zarówno zyskownymi, jak i stratnymi
pozycjami w ten sposób, ĝeby pozwoliÊ tej jednej, zwyciÚskiej pozycji przynieĂÊ duĝy zysk.
Jakie — twoim zdaniem — sÈ najwaĝniejsze zasady zarzÈdzania kapitaïem?
Ryzykuj maïo, zyskuj duĝo. Wedïug mojego rozumienia rynku trend jest podstawÈ wszelkich
zysków. Nie ma trendu, nie ma zysków. Musimy zatem spojrzeÊ na to, co powoduje powstawanie
trendu. Trend jest funkcjÈ czasu. Im wiÚcej czasu, tym wiÚkszy trend. WiÚc jeĂli jestem daytraderem, to nie mam duĝo czasu, czas mi nie sprzyja, nie dziaïa na mojÈ korzyĂÊ. Ale nawet w krótkich
okresach wciÈĝ muszÚ pamiÚtaÊ o tym, ĝeby utrzymywaÊ zyskowne pozycje tak dïugo, jak tylko
siÚ da, by zïapaÊ ruch trendowy. Daytraderzy otwierajÈ i zamykajÈ pozycje i nie sÈ w stanie zïapaÊ
duĝych ruchów rynku. Tak samo dzieje siÚ, jeĂli spojrzysz na wykresy dzienne czy tygodniowe.
Potrzebujesz czasu jako swojego sprzymierzeñca, czas jest twoim przyjacielem. ¿eby powstaï trend,
potrzeba czasu.
Jak przygotowywaïeĂ siÚ do startu w Robbins World Cup?
Nie wydaje mi siÚ, ĝebym siÚ w ogóle przygotowywaï. Miaïem bardzo dobry system, który zarabiaï sporo pieniÚdzy. To wszystko. Nie robiïem pompek, przysiadów ani niczego w tym rodzaju
<Ămiech>. To miïo, ĝe udaïo siÚ wygraÊ, ale nie uwaĝam tego za jakieĂ swoje wielkie osiÈgniÚcie.
Miaïem szczÚĂcie, miaïem akurat dobry okres, byïem totalnie skupiony na rynkach. Prawdziwym
osiÈgniÚciem jest to, ĝe tak wielu z moich studentów wygraïo ten sam turniej. To jest sukces! Jestem
znacznie bardziej dumny z tego faktu niĝ z tego, ĝe to ja wygraïem czy ĝe wygraïa moja córka.
Jestem dobrym traderem i powinienem byï wygraÊ. Ale jeĂli mogÚ wziÈÊ czïowieka z ulicy, nauczyÊ go tradingu i on moĝe wygraÊ miÚdzynarodowy turniej, to jest to dla mnie prawdziwy powód do dumy, to wielka rzecz. Ze wszystkich rzeczy, które robiïem na rynkach, ta jedna najbardziej
porusza moje serce.
Czy trading w czasie konkursu jest inny niĝ normalnie?
Tak, zdecydowanie. To w koñcu walka o nagrody. Musisz wygraÊ. WiÚc zadajesz tyle ciosów,
ile siÚ da, jesteĂ superagresywny. Nigdy nie graïbym w ten sposób na swoim normalnym koncie
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czy na koncie, na którym bym zarzÈdzaï cudzymi pieniÚdzmi. Istota takiego turnieju to pokonaÊ
innych ludzi, którzy w nim startujÈ. Nie tradujesz w ten sposób przez caïy czas, ale tylko w trakcie
turnieju.
Czy masz jakieĂ rady dla osób, które chciaïyby wziÈÊ udziaï w takim konkursie?
Po pierwsze, musisz mieÊ dobrÈ, przetestowanÈ strategiÚ, musisz teĝ byÊ inteligentny, ĝeby mieÊ
jakiekolwiek szanse. Musisz szybko zrobiÊ dobry wynik.
Na poczÈtku musisz byÊ agresywny, ĝeby wyjĂÊ na prowadzenie. Celem jest wygranie turnieju.
Nie obchodzi ciÚ konkretna suma. Musisz walczyÊ ze wszystkimi innymi uczestnikami.
Potem moĝesz chwilÚ odpoczÈÊ i zobaczyÊ, co robiÈ inni. Przez tÚ chwilÚ moĝesz oddychaÊ swobodniej. Póěniej moĝesz zaczÈÊ uĝywaÊ trochÚ bardziej agresywnych metod zarzÈdzania kapitaïem. Ale celem jest najlepszy wynik na koniec roku, niekoniecznie najwyĝszy wynik w dolarach.
JeĂli weěmiemy przykïad biegu na jednÈ milÚ i ktoĂ przebiegnie ten dystans w cztery minuty, to
pobiï rekord, o którym ludzie myĂleli, ĝe jest nie do pobicia. Ale jeĂli ktoĂ inny przebiegnie ten sam
dystans w 3,5 minuty, to on bÚdzie zwyciÚzcÈ. Niekoniecznie chodzi o dokïadny wynik czasowy,
chodzi o to, kto pierwszy dobiegnie do mety. W turnieju chodzi o to, kto uzyska najlepszy wynik.
To ma byÊ twój cel. „BÚdÚ lepszy niĝ Larry Williams!” to nie jest twój cel. Bardzo wielu ludzi straciïo pieniÈdze, bo próbowali byÊ lepsi niĝ Larry Williams. A mogli wygraÊ turniej. Ale uparli siÚ na
jednÈ myĂl — ĝe muszÈ byÊ lepsi niĝ Larry. Dajcie spokój! Twoim celem jest wygraÊ turniej. Nie
moĝna podchodziÊ do tego emocjonalnie.
Obserwujemy, ĝe wielu dobrych traderów po nauce u ciebie staje siÚ nagle bardzo dobrymi i ma
znacznie lepsze wyniki. Na czym polega twój sekret? Czego ich uczysz?
Wydaje mi siÚ, ĝe uczÚ ich podstaw dziaïania rynków. Tego, ĝe muszÈ uczyÊ siÚ sami. Tego,
ĝeby dopasowali swojÈ strategiÚ do swojej osobowoĂci, do okresów, na jakich zamierzajÈ graÊ. JeĂli
zawsze mówiÚ, ĝe jestem sprinterem, to prawdopodobnie zostanÚ daytraderem, a jeĂli biegasz na
dïuĝsze dystanse, to bÚdziesz wolaï dïuĝsze ramy czasowe. UczÚ ich tego, jak majÈ dawaÊ sobie
radÚ. Logicznych sposobów myĂlenia o rynkach. Jasne, dajÚ im konkretne szczegóïy czy wskaěniki,
i to jest bardzo dobre. Ale moim zdaniem jeĂli chcesz, ĝeby twoi uczniowie byli odnoszÈcymi sukcesy traderami, musisz nauczyÊ ich tego, jak graÊ, kiedy ciebie tam nie ma. MuszÈ wiedzieÊ, ĝe ja
nie jestem im potrzebny. ¿e w pewnym momencie bÚdÈ musieli radziÊ sobie sami. Tego równieĝ
ich uczymy.
Jakie problemy majÈ najczÚĂciej ludzie, których uczysz?
Gïównym problemem jest zarzÈdzanie kapitaïem. Nie chcÈ stosowaÊ zasad rzÈdzÈcych tÈ czÚĂciÈ tradingu. Nie chcÈ zastosowaÊ ich do siebie samych. Kiedy dowiadujÈ siÚ, jak trudne jest to,
czego siÚ podjÚli, sÈ w szoku. To jest ich gïówny problem.
Jakie sÈ problemy najlepszych traderów, których znasz?
Ci goĂcie teĝ majÈ problemy, moĝesz siÚ o to zaïoĝyÊ. Ich problemem jest to, ĝe zarzÈdzajÈ pieniÚdzmi innych ludzi, wiÚc muszÈ myĂleÊ o tym, co myĂlÈ ich klienci. Nie mogÈ mieÊ zbyt duĝych
zysków, bo duĝe zyski oznaczajÈ duĝe ryzyko i moĝliwoĂci duĝych strat. WiÚc nie mogÈ graÊ tak
agresywnie, jak by chcieli albo jak by grali swoimi pieniÚdzmi.
Czy jest coĂ, z czym ty masz jeszcze na rynkach problem?
Jasne! Wszystko sprawia mi problemy <Ămiech>.
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Co ci daïo uczestnictwo w maratonach? Czy miaïo jakiĂ wpïyw na twój trading?
MyĂlÚ, ĝe maratony nauczyïy mnie bardzo duĝo. Sport nauczyï mnie dyscypliny i poĂwiÚcenia. Zrozumiaïem, ĝe trzeba mieÊ cel. Musisz mieÊ odpowiednie podejĂcie, ĝeby osiÈgnÈÊ ten cel.
Musisz trenowaÊ. BÚdziesz mieÊ bardzo kiepskie dni na Êwiczenia i bÚdziesz mieÊ bardzo kiepskie
starty w maratonach, ale teĝ kilka Ăwietnych. BiegnÈc w maratonie, musisz wiedzieÊ, jak przetrwaÊ
trudny okres, bo po 18 czy 20 milach naprawdÚ zaczyna boleÊ. Jak sobie z tym poradzisz? To zupeïnie jak w tradingu.
W swojej ksiÈĝce The Secret of Selecting Stocks opisaïeĂ imponujÈcy sposób wyboru akcji. Czy w tej
metodzie w ciÈgu ostatnich lat zaszïy jakieĂ znaczÈce zmiany?
Wydaje mi siÚ, ĝe teraz stosowaïbym wiÚcej analizy fundamentalnej, a tamta metoda skupiaïa
siÚ na technice. Zamiast tylko porównywaÊ siïÚ akcji, braïbym pod uwagÚ wiÚcej czynników fundamentalnych. Ludzie czytajÈ tÚ ksiÈĝkÚ, ĝeby wybieraÊ dobre akcje, a wïaĂnie ten temat jest w niej
poruszany.
Jak rozumiem, wykorzystanie metody akumulacji/dystrybucji byïo ěródïem twoich pierwszych
sukcesów?
Tak, to prawda.
Porównujesz akcjÚ z indeksem DJIA, czy na rynku Forex i towarowym da siÚ wykorzystaÊ podobnÈ metodÚ? Czy jesteĂmy w stanie zaobserwowaÊ proces akumulacji i dystrybucji?
Jasne. Powiedzmy, ĝe chcesz kupiÊ walutÚ. Porównujesz jÈ do dolara australijskiego, do funta,
do franka, do dolara kanadyjskiego i widzisz, która z tych walut jest najsilniejsza. Generalnie wszystkie ruszajÈ siÚ w jednym momencie. W górÚ albo w dóï. WiÚc kiedy znajdÈ siÚ w strefie kupna, moĝna zobaczyÊ, która z nich jest najsilniejsza, a która najsïabsza.
Jak oceniasz siïÚ lub sïaboĂÊ pary walutowej?
PatrzÚ na coĂ, co nazywam siïÈ porównawczÈ. Jest to technika pozwalajÈca okreĂliÊ, która waluta byïa najsilniejsza, a która najsïabsza. Ale nie mam do tego ĝadnego wskaěnika.
Czy jesteĂmy w stanie zaobserwowaÊ proces akumulacji i dystrybucji na rynku towarowym czy
Forexie?
Tak, jasne. Na rynku Forex nie ma raportu Commitment of Traders, ale moje wskaěniki, takie
jak COT Surrogate Index, pozwalajÈ na okreĂlenie, kim sÈ gracze i co robiÈ.
Kiedy bÚdzie dostÚpny twój najnowszy kurs „Larry Williams Stock Investing CD Course”?
Kurs juĝ w tym momencie jest dostÚpny na naszej stronie internetowej ireallytrade.com. Raz
do roku robiÚ intensywne szkolenie na temat tradingu w krótkich interwaïach tutaj, w Saint Croix.
Ludzie przyjeĝdĝajÈ tu z caïego Ăwiata, spÚdzamy razem trzy dni, tradujemy, uczÚ ich swojego
systemu, swojej strategii. Potem przez dziesiÚÊ tygodni robimy webinaria. Caïy czas widzÈ wszystkie moje transakcje, a ja widzÚ ich transakcje, rozmawiamy o nich i upewniam siÚ, ĝe wszyscy rozumiejÈ, o co chodzi, i stosujÈ tÚ wiedzÚ w tradingu. To Ăwietne doĂwiadczenie.
Dwa razy kandydowaïeĂ do Senatu — co kierowaïo twojÈ decyzjÈ o startowaniu w wyborach?
Byïem wkurzony na rzÈd, ĝe próbuje wszystko regulowaÊ. Zbyt duĝo rzÈdu nie jest rozwiÈzaniem, jest problemem. Nikt wtedy o tym nie mówiï. Ale nadal mamy ten sam problem <Ămiech>.
Nic siÚ nie zmieniïo.
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Co chciaïbyĂ powiedzieÊ obecnym i przyszïym pokoleniom traderów?
BÈdě ostroĝny, jeĂli chodzi o trading. Moĝe daÊ ci wspaniaïe ĝycie albo przynieĂÊ katastrofÚ. To
nie rynki powodujÈ, ĝe bÚdziesz mieÊ cudowne albo katastrofalne ĝycie, ale to, w jaki sposób ty postÚpujesz na rynku. WiÚc caïy czas chodzi o ciebie i o to, jak reagujesz na to, co siÚ dzieje.
Musisz mieÊ przewagÚ nad innymi, swojÈ przewagÚ. Jest wiele osób, które sÈ lepszymi traderami niĝ ja. Prawdopodobnie potrzebujesz kogoĂ, kto pomoĝe ci zdobyÊ wiedzÚ. Musisz teĝ caïy
czas pamiÚtaÊ, ĝe to jest jak boks — ĝeby wyjĂÊ z walki caïo, musisz siÚ chroniÊ. Nie moĝesz popaĂÊ
w letarg. Musisz byÊ caïy czas skupiony, musisz siedzieÊ wysoko w siodle i spoglÈdaÊ na horyzont.
Trading to Ăwietny sposób na zarabianie pieniÚdzy i wspaniaïy styl ĝycia.
Nie masz pracowników, nie masz klientów, nie masz szefa. Masz totalnÈ wolnoĂÊ. Dlatego moĝemy zarabiaÊ. Nikt nie zarabia na rynku, ĝeby móc powiedzieÊ „Zarobiïem wiÚcej pieniÚdzy od
ciebie”. No i co z tego? Chodzi o to, jak wykorzystasz moĝliwoĂci, które daje styl ĝycia, jaki wybraïeĂ.
Te pieniÈdze moĝesz przeznaczyÊ na to, ĝeby Ăwietnie ĝyÊ. Moĝesz tak ĝyÊ. Ale nie kaĝdemu bÚdzie to odpowiadaÊ. Nie kaĝdy odniesie sukces w tym biznesie. Ci, którym siÚ uda, bÚdÈ najszczÚĂliwszymi luděmi na ziemi.
Bardzo dziÚkujÚ za dzisiejszÈ rozmowÚ. To wielki honor i przyjemnoĂÊ móc z tobÈ porozmawiaÊ
na ĝywo.
Ja równieĝ dziÚkujÚ. Mam nadziejÚ, ĝe pozwoli to czytelnikom zrozumieÊ rynek choÊ trochÚ
lepiej.

Kup książkę

Poleć książkę

