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Poniższy e-book nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 paździer-
nika 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy 
do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą 
odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym 
e-booku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest 
zabronione.

Handel na rynku Forex jest świadczony przez Conotoxia Ltd. mającą prawo do wykorzystywania znaku 
towarowego Conotoxia. Conotoxia Ltd. jest regulowana przez CySEC (nr licencji 336/17). 73,18% rachunków 
inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego 
dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie 
ryzyko utraty pieniędzy.
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Od redakcji

W tym e-booku poznasz najczęściej popełniane błędy przez inwestorów tylko po to, abyś mógł 
ich uniknąć podczas swoich inwestycji. Po zapoznaniu się z każdym z punktów warto, abyś  
je dogłębnie przemyślał, a także do nich wracał w momencie, gdy już przytrafi Ci się sytuacja,  
by któryś z tych błędów popełnić. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się ich uniknąć i szybciej przejść 
do poziomu inwestora, który jest świadomy swoich słabości oraz czekających na rynku pokus.

“Dostrzegać swoje błędy – to inteligencja. 
Przyznawać się do nich – to pokora. 
Więcej ich nie popełniać – to mądrość”. 

Thomas Alva Edison

Infolinia
+357 250 300 46

Napisz wiadomość
support@cy.conotoxia.com

Conotoxia Ltd. 
Chrysorroiatissis 11, 3032 Limassol, Cyprus

Najczęściej popełniane błędy przez inwestorów
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Dlaczego tak wielu nowych graczy na ryn- 
ku forex spotyka niepowodzenie? Jedną  
z najczęstszych przyczyn jest brak przygoto-
wania. Handel na rynku inwestycyjnym 
jest jednym z najtrudniejszych zawodów.  
To zawód niezwykle konkurencyjny i trudny 
pod względem utrzymania przewagi na rynku. 
Wiele początkujących osób bagatelizuje 
przygotowanie się do uczestnictwa w rynku. 
To tak, jakbyś przed wycieczką na pustynię, 
nie wziął ze sobą wody.

Inwestorzy i traderzy bez przygotowania czę-
sto zapominają o tym, że rynek inwestycyjny,  
a co za tym idzie rynek Forex, również jest 
rynkiem bardzo płynnym i dynamicznym. 
Potrzebna jest odpowiednia wiedza i przygo-

towanie, by móc zrozumieć jego działanie. 
Wychodzą niczym na kort bez przygotowania, 
aby rozegrać finał Wimbledonu. Wiadomo, 
czym to się może skończyć. W takim przy-
kładzie mało kto postawiłby na wygraną 
amatora, a pewnie nawet i sam amator  
nie wierzyłby, że może wygrać. Początkujący 
na rynkach często niestety o tym zapominają.

Dlatego też potrzebne jest przygotowanie. 
Może być to przegląd informacji, newsów, 
kalendarza makroekonomicznego oraz 
ustalenie planu dnia i koncepcji na dane 
transakcje.

Najczęściej popełniane 
błędy przez inwestorów
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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych  
z powodu dźwigni finansowej. 73,18% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne  
w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD  
i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kalendarz 
ekonomiczny
Bądź na bieżąco z wydarzeniami 
makroekonomicznymi i śledź publikacje  
danych, które mogą mieć wpływ na wycenę 
instrumentów finansowych.

Reklama

https://forex.cinkciarz.pl/serwis-informacyjny/kalendarz-ekonomiczny


Kluczową częścią strategii zarządzania ryzy- 
kiem jest ustalenie, ile kapitału jesteś skłonny 
zaryzykować w każdej z zawieranych transakcji. 
W zasadzie powyższa reguła obowiązuje  
w każdej branży i może być dość dobrze znana 
z życia codziennego.

Często słyszy się o tym, by inwestorzy ryzyko-
wali np. 1% lub mniej swojego kapitału  
na jedną transakcję. Oznacza to tym samym, 
że należy zamknąć stratną transakcję lub tak 
ustawić zlecenie zabezpieczające stop loss, 
aby ryzyko nie przekraczało 1 proc. całego 
posiadanego kapitału.

Nie zmieniaj planu

ebook
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Nie zmieniaj planu

Dla przykładu, jeśli posiadasz 10 000 złotych 
na rachunku, to na jedną transakcję mógłbyś 
zaryzykować 100 złotych. Jest to jednak tylko 
jeden przykładów zarządzania kapitałem. 
To, ile de facto zainwestujesz w każdej  
z Twoich transakcji, zależy tylko od Ciebie.  
To od inwestora i jego dopuszczalnego 
poziomu ryzyka zależy, czy będzie inwestował 
1% swojego kapitału, czy więcej. Jest to tzw. 
risk appetite każdego z nas, który może się  
różnić w zależności od naszych indywidu-
alnych preferencji.

Innym aspektem zarządzania ryzykiem 
jest kontrolowanie dziennych strat. Nawet 
jeśli ryzykujesz tylko 1% na transakcję, nie 
gwarantuje Ci to ewentualnego sukcesu 
i możesz stracić znaczną część swojego 
kapitału w jednym złym dniu. Po prostu  
czasami może przyjść zła passa, seria 
następujących kolejno po sobie stratnych 
pozycji i nawet najlepsze przygotowanie może 
nie pomóc. Wtedy do gry mogą wejść emocje, 
o których będzie w dalszej części opracowania. 
Stąd też warto mieć „bezpiecznik” na 
ustalonym przez siebie indywidualnym 
poziomie kapitału. Jeśli strata osiągnie ten 
poziom, zastanów się nad swoją strategią. 
Pamiętaj, jutro też jest dzień!

Do tego wszystkiego potrzebny jest trading 
plan. To plan na transakcję. Oznacza to, że 
na podstawie swoich założeń i wytycznych 
dokładnie wiesz, gdzie chcesz otworzyć 
transakcję, ile możesz zaryzykować i gdzie 
oraz w jaki sposób chcesz wyjść z transakcji. 
Inwestorzy bez planu handlowego wydają 
się podejmować decyzje inwestycyjne przez 

przypadek lub w sposób bliżej nieokreślony, 
ponieważ nie mają spójnej strategii.

Strategie tradingowe mają predefiniowane 
wytyczne i specyficzne podejście do każdej  
z transakcji. Zapobiega to podejmowaniu 
przez inwestorów nieracjonalnych decyzji  
z powodu niekorzystnych warunków rynko-
wych. Inwestowanie na chybił trafił jest kolej-
nym błędem niedoświadczonych inwestorów.

Realizacja wyznaczonej wcześniej strategii 
jest kluczowa. Odejście od niej może okazać 
się fatalne w skutkach. Wtedy też wkraczamy  
na nieznane terytorium, gdzie bez planu zaczyna 
rządzić przypadek, nad którym nie mamy  
już kontroli. Ostatecznie może to powodować 
błędy oraz chaos w dalszym postępowaniu  
na rynku. Strategie handlu powinny być  
najpierw testowane na koncie demon- 
stracyjnym, które oferowane jest również 
przez Conotoxia Ltd. Dzięki wirtualnym 
środkom na rachunku inwestycyjnym i dokła-
dnemu odwzorowaniu realnego rynku każdy 
początkujący inwestor może przetestować 
swoje podejście do rynku lub wypracować 
techniki inwestycyjne od podstaw, zupełnie 
nic nie ryzykując. Dopiero gdy poczujesz 
się komfortowo i rozumiesz daną strategię, 
możesz rozważyć przejście na konto realne.
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Stosunek ryzyka do zysku określa się również 
mianem risk to reward ratio lub w skrócie RR 
(risk reward). Wiedza na temat tego, czym 
jest RR, jest podstawą dla budowy strategii 
inwestycyjnej.

Wielu początkujących graczy błędnie uważa, 
że   najlepsze systemy transakcyjne to systemy 
o najwyższych współczynnikach wygranych. 
W rezultacie poszukują strategii, które mają 
współczynnik wygranej wyższy niż 50 proc. 

Z psychologicznego punktu widzenia jest  
to naturalne zjawisko. W końcu dla naszego 
samopoczucia lepiej jest osiągać dobre wy-
niki. Dodatkowo powszechnie wiadomo,  
że mistrzem np. w sporcie najczęściej zostaje 

ten, kto wygrał najwięcej razy i pokonał 
największą liczbę przeciwników.

Na rynku jest jednak inaczej. Tutaj oprócz 
liczby zwycięstw, bo tak możemy nazwać 
transakcje, które zakończyły się sukcesem, 
liczy się również ich jakość. W sporcie za jakość 
wygranej raczej nie przyznaje się punktów,  
a na rynku jak najbardziej tak. Można przegrać 
9 na 10 razy i finalnie wygrać, a można  
też wygrać 9 na 10 razy i finalnie przegrać.  
Jak to możliwe?

Strategie z wysoką skutecznością wygranej, 
gdzie ponad połowa transakcji jest zysko-
wna, wiążą się często z wysokim ryzykiem 
poniesienia dużej straty, ponieważ zazwyczaj 

Złe ustalenie 
wskaźnika zysku do straty
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Złe ustalenie wskaźnika zysku do straty

mają bardzo niski stosunek zysku do ryzyka. 
Przykładowo dla zyskania 20 pipsów ryzykuje 
się 40 pipsów, co daje RR na poziomie 0,5 
(20/40=0,5). Dlaczego? Jeżeli nasz poten-
cjalny zysk to 20 pipsów, a ewentualna 
strata 40, to w celu wyliczenia stosunku RR 
dzielimy 20:40, które daje nam wynik 0,5.  
W ten sposób można potencjalnie podnieść 
skuteczność. Im wskaźnik RR będzie niższy, 
tym bliżej niestety możemy być scenariusza, 
gdzie wystarczy tylko jedna zła transakcja, 
aby wyeliminować zysk z 9 poprzednich.

Tymczasem stosunek zysku do ryzyka powy-
żej 1 oznacza, że aby zyskać np. 20 pipsów, 
ryzykujemy 10 pipsów. Daje to wskaźnik RR 
na poziomie 2. W ten sposób nawet mając 
rację tylko w 40 proc. transakcji (np. w 40 
transakcjach na 100), osiągniemy wynik 
dodatni w postaci 200 pipsów (40*20 – 
60*10). Zatem mimo tego, że nie mieliśmy  
w większości przypadków transakcji zrealizo-
wanych po naszej myśli, to i tak finalnie wynik 
jest pozytywny. Dlatego też profesjonalni 
traderzy bardziej skupiają się na jakości 
transakcji, a nie na ich liczbie. Podchodzą 
do tego, jak np. aniołowie biznesu do start-
upów, gdzie również zdecydowana większość 
firm na początku swojej drogi upadnie, a wraz  
z nimi inwestorzy poniosą straty, ale wystar-
czy, że jedna czy dwie na dziesięć odniosą 
sukces i straty zwrócą się z nawiązką.

Oczywiście pożądaną sytuacją może być taka, 
gdzie trader utrzymuje wskaźnik RR powyżej  
1 wraz ze skutecznością transakcji powyżej  
50 proc. Jest to rezultat, który na rynku 
chciałby osiągnąć każdy.

Profesjonalni traderzy wiedzą, że wielkość 
pozycji ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 
na rynkach. Zazwyczaj mają oni bardzo 
ścisłe parametry do określania wielkości 
pozycji i często używają stałego modelu, 
który może opisywać parametr wielkości 
pojedynczej transakcji do wielkości całego 
konta lub dostępnego kapitału. Wszystko 
jest dokładnie skalkulowane, a wielkość lota 
oraz odległość stop loss w pipsach jest do-
kładnie przeliczona na wartości pieniężne. 
To jest bardzo istotne. Nie mogą mieć  
tu miejsca odstępstwa od reguł i zasad.  
Tak jak w każdym innym biznesie. Jest biznes 
plan i trzeba się go skrupulatnie trzymać.

Profesjonaliści na ogół nie ulegają silnym 
emocjom, ani też nie biorą pod uwagę tego, 
czy mieli ostatnio ciąg złych, czy dobrych 
transakcji. To nie wpływa na zmianę wielkości 
transakcji przy kolejnej otwartej pozycji  
na rynku.

Tymczasem początkujący mogą zmieniać 
ryzyko na podstawie tego, jak wypadł 
ostatni ciąg transakcji, zamiast polegać  
na wcześniej zaplanowanym modelu  
wielkości pozycji. Zwykle podejmują zbyt  
duże ryzyko po szeregu sukcesów i często  
zostają złapani po niewłaściwej stronie 
rynku, gdy są najbardziej agresywni w po- 
dejściu do wielkości tran-sakcji, co z kolei 
prowadzi do relatywnie dużych strat. Pamiętaj 
o tym i staraj się wystrze-gać zmian we 
wcześniej ustalonym planie, zwłaszcza jeśli 
zmiany te wynikają z emocji.
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Ignorowanie trendu

„Trend is your friend”,
 
czyli trend jest Twoim przyjacielem – mówi 
stare giełdowe przysłowie. 

Zastosowanie się do tego powiedzenia mogło 
pomóc wielu inwestorom, gdyż stali oni  
po tak zwanej właściwej stronie rynku. Niestety 
większość początkujących osób ma natural-
ną skłonność do handlu przeciwko trendowi. 
Innymi słowy, jeśli rynek i cena rośnie,  
to większość chce handlować na spadki, a jeśli 
cena spada, to chce inwestować na wzrosty.  
W żargonie mówi się wtedy o łapaniu szczy-
tów lub dołków czy spadających noży. Jest  
to tak naturalnie w nas zakotwiczone, że jeśli 
coś spadło, to przecież musi się odbić, a jeśli 

coś wzrosło, to przecież musi spaść, bo nie 
da się rosnąć w nieskończoność. Takiej logice 
poddaje się zdecydowana większość osób. 
Niestety statystycznie z różnym skutkiem.

Trendy najczęściej potrafią trwać dłużej, 
niż większość się tego spodziewa, a chyba 
najlepszym przykładem jest hossa na rynku 
akcji w USA, która trwa już 10 lat i nie sposób 
zliczyć, ile to już razy wieszczono potężne 
spadki, kryzys czy bessę. Do tej pory nic takiego 
się nie stało, a trend trwa nadal. Trendów 
nie powinno się lekceważyć i warto określić 
własną metodę ich wyznaczania.
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Trading va banque

Trading va banque

Wejście w transakcję „all in” może być rozpa-
trywane jako bardzo poważny błąd, jeśli taki 
styl nie wynika ze strategii inwestycyjnej. 
Na początku inwestowanie raczej będzie 
wynikać z silnych emocji i bardzo dużej chęci 
„odegrania” się na rynku. Nawet jeśli masz 
wdrożoną strategię zarządzania ryzykiem, 
zdarzy się, że będziesz miał pokusę, aby 
ją zignorować i otworzyć o wiele większą 
transakcję niż zazwyczaj.

Powody takiej decyzji mogą być różne. Masz 
za sobą kilka przegranych z rzędu i chcesz 
odzyskać część strat. Ostatnio handlujesz 
bardzo dobrze i czujesz, że nie możesz przegrać. 
Czujesz się tak pewnie, że jesteś gotów 
zaryzykować niemal wszystko, aby bardzo 
szybko powiększyć swój kapitał – jest to tzw. 
faza boga. Czyli bardzo złudne przekonanie 
o swojej nieomylności i doskonałości  

na takim poziomie, że wręcz masz poczucie,  
że rynek się Ciebie słucha. A teraz stań z boku, 
powtórz to zdanie i zastanów się, czy jest  
to możliwe? Oczywiście, że nie. To tylko 
złudzenie, które wielu w następstwie 
zrujnowało, gdyż ryzykowali o wiele więcej, 
niż powinni, chcąc o wiele szybciej pomnożyć 
kapitał.

Początkujący inwestor po jakimś czasie  
może zacząć na siłę szukać transakcji,  
aby tylko być na rynku, bo przecież nie można 
tyle godzin bezczynnie siedzieć i czekać. 
Bądź cierpliwy. Pamiętaj, by każdą decyzję 
inwestycyjną podejmować świadomie i z roz-
wagą. Jeśli nie jesteś pewien danej sytuacji 
rynkowej… poczekaj, aż trafi się okazja,  
by zrealizować już wcześniej wspomniany 
trading plan i swoje własne założenia.
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To, co przyciąga wielu nowych inwestorów 
do rynku Forex, jest często tym, co prowadzi 
do ich finansowej potencjalnej porażki  
na rynkach. Mowa tu o możliwości handlu 
przez 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.

Początkujący często uważają, że aby zara- 
biać pieniądze na rynkach, muszą handlować 
cały czas, przez całą dobę, bo przecież jest  
taka możliwość, to czemu by z niej nie sko-
rzystać. W konsekwencji może to prowadzić 
do zjawiska over trading, czyli nadmiernego 
handlu i chęci wyłapania z rynku każdej 
najdrobniejszej okazji – okazji w naszym 
mniemaniu. Trading wymaga koncentracji, 
skupienia i panowania nad emocjami. 

Czy nowicjusz jest w stanie temu wszystkie- 
mu podołać, jeśli będzie otwierać po kilka-
naście czy kilkadziesiąt transakcji dziennie? 
Raczej nie, a w rezultacie przestanie panować 
na tym, co robi z mizernym skutkiem.

Pamiętaj, jako inwestor indywidualny  
nie masz płacone za godzinę pracy lub za czas 
spędzony przed wykresami. Nad liczbę zawar-
tych transakcji i spędzonego czasu należy 
przekładać przede wszystkim ich jakość.

Uleganie emocjom
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Innowacyjne 
technologie
Wypróbuj nasz system cTrader Automate. 
Sprawdzone, skuteczne i zaawansowane 
narzędzie inwestycyjne.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych  
z powodu dźwigni finansowej. 73,18% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne  
w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD  
i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Reklama

https://cinkciarz.pl/forex
https://cinkciarz.pl/forex


Głównym zadaniem inwestora jest zarządza-
nie ryzykiem, o którym już wcześniej wspom-
nieliśmy. 

Jeśli otwierasz sklep lub restaurację, wiesz 
z góry, ile ryzykujesz, bo jest to kwota, którą 
decydujesz się przeznaczyć na swój biznes. 
Jeśli biznes wypali, to inwestycja się zwróci. 
Jeśli jednak nie, to już na początku inwestycji 
wiesz, ile dokładnie możesz stracić, gdy ta się 
nie powiedzie. Poziom ryzyka i ewentualnej 
straty związanej z inwestowaniem jest znany 
z góry. Z kolei poziom zysków też może być 
znany z góry lub też nie do końca. Jak mówi 
stare giełdowe powiedzenie: „tnij straty i po-
zwól zyskom rosnąć”.

Stąd też kluczowym jest stosowanie zlecenia 
obronnego stop loss dla każdej transakcji. 
Znajdziesz je na platformie transakcyjnej 
oferowanej przez Conotoxia Ltd. już w momen-
cie składania nowego zlecenia. Dowiesz się 
od razu, ile pipsów możesz zaryzykować  
i jaką to ryzyko będzie mieć wartość pieniężną 
dla wybranej i ustalonej wielkości pozycji.

Niestety wielu początkujących inwestorów 
zdaje się preferować tzw. stop loss mentalny, 
czyli poziom ceny, gdzie ręcznie będą chcieli 
zamykać transakcję na stracie albo gorzej — 
w ogóle nie wiedzą, że takie zlecenie istnieje. 
Co więcej, zlecenie stop loss funkcjonuje 
nawet wtedy, gdy nie ma nas przy platformie 
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transakcyjnej i realizuje się automatycznie 
w momencie osiągnięcia wyznaczonego 
przez nas pułapu ceny. Jest to ułatwienie dla 
inwestora. Jeśli z niego skorzysta, nie musi 
cały czas obserwować tego, co dzieje się  
na rynku.

Bywa i tak, że początkujący inwestorzy 
są przekonani o swojej nieomylności i nie  
stosują zlecenia stop loss, gdyż nie jest ono  
im do niczego potrzebne. Niestety  
jak wiadomo – pycha kroczy tuż przed upadkiem. 
Stąd też warto zapoznać się ze zleceniem  
typu stop loss, które może uchronić 
przed dużymi i nieoczekiwanymi stratami  
lub też może zabezpieczyć wypracowane  
już ewentualne zyski.

Często wykorzystywane przez inwestorów 
jest również zlecenie typu take profit, by móc 
zrealizować potencjalny zysk w określonym 
przez niego na wykresie miejscu. Dzięki 
temu inwestor może mieć pod kontrolą całe 
zarządzanie kapitałem.

“Człowiek, który nie robi 
błędów, zwykle nie robi niczego”. 

Edward John Phelps.
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