Dogłębne spojrzenie na
zarządzanie ryzykiem
Dowiedz się, jak kontrolować swoją
ekspozycję na ryzyko i zwiększać
zyskowność

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim
ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni inansowej. 71% oraz 65%
rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze, handlując CFD z Tickmill UK
Ltd oraz Tickmill Europe Ltd. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak
działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty
środków.
Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien być traktowany
jako doradztwo inwestycyjne.
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Wprowadzenie
Zarządzanie ryzykiem jest niestety często pomijane przez inwestorów, ale w żadnym wypadku nie jest to
nieistotny aspekt handlu, w tym na rynku Forex. Wielu inwestorów często koncentruje się na wymyśleniu
strategii, która zaopatrzy ich w sygnały, kiedy wejść na rynek, i w emocjach związanych z zarabianiem
pieniędzy lekceważy ostrożne podejście.
Wiedza o tym, kiedy nie handlować, jest równie ważną umiejętnością jak wiedza o tym, kiedy
handlować. Prawdopodobnie jest nawet najważniejsza, ponieważ przecież przez większość
czasu raczej nie handlujesz. Zdolność do zarządzania swoją ekspozycją na rynku jest często
cechą definiującą skutecznego i nieskutecznego inwestora.
Nie jest to ani niezwykłym, ani złym sygnałem dla inwestora, kiedy zaczyna być on zbyt
aktywny, zajmuje zbyt wiele pozycji i nagle budzi się w rzeczywistości, w której musi
mierzyć się z podwyższonym ryzykiem i zagrożeniem wysokimi stratami. Często
prowadzi to do poszukiwania informacji o tym, jak zarządzać swoim ryzykiem, a
gdy tylko inwestor wyciągnie wnioski i uwzględni je w swoim dalszym handlu,
może odnieść znacznie większy sukces na rynku.
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1. Dlaczego należy dbać o zarządzanie ryzykiem?
Zarządzanie ekspozycją na rynku jest nieodłączną częścią

Ogólnie rzecz ujmując, stratni inwestorzy tracili więcej niż

handlu. Istnieje statystyczne wyjaśnienie, dlaczego jest to tak

zyskowni traderzy, ponieważ podejmowali zbyt duże ryzyko i nie

ważne i jak bardzo wpływa na Twój handel. Co ważniejsze,

wycofywali się z rynku, gdy posiadali stratne transakcje. Innymi

jest to niezwykle istotne dla poziomu Twojej zyskowności.

słowy, posiadali słabe umiejętności zarządzania ryzykiem.

Badanie milionów klientów przeprowadzone w 2013 przez NYSE

Nie jest to wszystko aż tak zaskakujące dla każdego, kto studiował

Forex wykazało, że wskaźnik sukcesu każdej transakcji wyniósł

psychologię, ponieważ faktem jest, że ludzie po prostu nie radzą

średnio 67,2%. Jest to odsetek transakcji, które zakończyły się z

sobie z prawidłową oceną ryzyka. Nie jesteśmy również dobrzy

zyskiem, wskazujący, że inwestor podjął właściwą decyzję o tym,

w zrozumieniu dużych liczb i prawdopodobieństw. To sprawia,

kiedy wejść na rynek - i, co równie ważne - kiedy z niego wyjść.

że wszyscy jesteśmy w naturalny sposób predysponowani
do ignorowania zarządzania ryzykiem, dlatego poświęcanie

Co jednak ważniejsze, dokonano analizy traderów, którzy w

mu dodatkowej uwagi wymaga odrobiny wysiłku.

swoich strategiach byli konsekwentnie zyskowni i porównano
ich do traderów, którzy notowali straty. Statystycznie rzecz

Ponieważ możliwość kontrolowania strat, tak aby nie przekraczały

biorąc, nie było istotnej różnicy w liczbie “zyskownych”

one Twoich zysków, jest ostatecznie sposobem osiągania

transakcji zawieranych przez każdą z grup. Obie były równie

zysków na rynku forex, zarządzanie ryzykiem powinno być

skuteczne w przewidywaniu ruchów na rynku. Jednakże,

integralną częścią Twojej strategii handlowej i rynkowej.

odnoszący sukcesy inwestorzy osiągali stałe zyski,
ponieważ o wiele lepiej zarządzali swoim ryzykiem.
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2. Jak wziąć byka za rogi
Być może największą przeszkodą, jeśli chodzi o zrozumienie ryzyka
na rynku, jest to, że nie jest o tym miło myśleć. Oznacza to bowiem

2.1 Podejście pełne obaw jest przydatne

konieczność myślenia o przegranej, a ponieważ traderzy forex są

Problem polega na tym, że każdy, kto rozpoczynał przygodę

zazwyczaj optymistycznie nastawieni, widzą zazwyczaj “szklankę

na rynku finansowym, musiał przezwyciężyć swój strach i

do połowy pełną”. Ale niestety nie oznacza to, że unikną ryzyka.

zacząć handlować. Musisz wejść na rynek, podjąć pewne
ryzyko, aby zdobyć doświadczenie. Tak więc, na początku, jest

Kiedy zaczynasz przygodę na rynku, jest on nieznany, a naszym
naturalnym instynktem jest bać się nieznanego. Wszystkie
rynki są takie same; gdy istnieje niepewność co do przyszłości
- nieznana - radzą one sobie gorzej, ponieważ traderzy i
inwestorzy wstrzymują się z decyzjami. Wzrasta wśród nich

to prawie warunek wstępny, aby być trochę niewrażliwym na
ryzyko, aby można było przezwyciężyć naturalną skłonność do
unikania niewiadomych. Jeśli jednak stanie się to długotrwałym
nawykiem, nie dokonasz odpowiedniej oceny ryzyka, a to może
prowadzić do złych nawyków i słabych wyników handlowych.

awersja do ryzyka. Świadomość ryzyka oraz ostrożne działanie
jest tym, co robią warte wiele miliardów instytucje finansowe,

Tak więc, po zdobyciu doświadczenia i popełnieniu kilku błędów,

więc nie należy przeciwstawiać się takiemu podejściu.

staje się jasne, dlaczego ten nieprzyjemny aspekt handlu jest nie
tylko użyteczny, ale jeśli jest wykonywany właściwie, może być
dość interesujący, intrygujący, a nawet zabawny. Jeśli włączysz
unikanie ryzyka do swojej strategii zarabiania pieniędzy, nie
będzie to żadną plamą na honorze. Pomoże Ci to w zostaniu
skutecznym inwestorem. A co może być lepsze od tego?
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3. Zrozumienie ryzyka na rynkach
Za każdym razem, gdy jesteś na rynku, podejmujesz
decyzje. Oczywiście, chcesz podjąć właściwą decyzję, a
istnieje wiele wskaźników i technik, które pomogą Ci w
tym zadaniu. Rzecz w tym, że każda z tych decyzji może
skutkować pożądanym albo niepożądanym wynikiem.
Statystycznie rzecz biorąc, będziemy dokonywać właściwych
wyborów częściej niż tych błędnych, ale zarządzanie ryzykiem
ma na celu ograniczenie skutków tych niewłaściwych
wyborów. Ponieważ nie wiemy z wyprzedzeniem, czy decyzja
będzie właściwa, czy nie (bo gdybyśmy to zrobili, to....no cóż,
nigdy nie popełnilibyśmy błędu), to podczas podejmowania
każdej decyzji handlowej musimy brać pod uwagę ryzyko.
“Jeśli zdecyduję się na tę transakcję, co zyskam?” to
dobre pytanie. Musi mu towarzyszyć “co mogę stracić?”.
Znalezienie równowagi między tymi dwiema kwestiami
jest kluczowe w Twoim zarządzaniu ryzykiem.
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4. Jak zminimalizować straty?
Istnieje wiele osób, książek i stron internetowych, które oferują

ryzykować na rynkach. Czy zamierzasz wpłacić jedną kwotę

wskazówki, jak uniknąć lub zmniejszyć ryzyko. Wiele, jeśli nie

z góry, a następnie handlować, aż albo osiągniesz zysk, albo

większość z nich jest prawdopodobnie użytecznych, ale na

te środki wyparują? Czy też zamierzasz wpłacać określoną

podstawowym poziomie. Trzeba podkreślić, że handel jest

kwotę co miesiąc? Oba podejścia mają swoje wady i zalety.

z natury ryzykowny i choć porady i wskazówki są pomocne,
będziesz potrzebować czegoś więcej, aby uniknąć ryzyka.

Zatem pierwszym aspektem zarządzania ryzykiem jest zrozumienie

Zarządzanie pieniędzmi, ekspozycją i ryzykiem jest integralną

własnej sytuacji finansowej. Musisz oczywiście rozważyć najlepszy

częścią handlu i musi być uwzględnione w strategii handlowej.

scenariusz; właśnie to zazwyczaj motywuje ludzi do zostania
inwestorami. Jest też najbardziej prawdopodobny scenariusz, na

Częstą wskazówką, która jest oferowana, jest proste “upewnij się,
że Twoje zyski są większe niż Twoje straty” poprzez ustawienie
zlecenia Take Profit (Realizacja Zysku) na poziomie 2:1 w
porównaniu do Stop Lossa (Zatrzymanie Straty). Albo 3:1. To
generalnie nie działa. Jest to jedna z tych rzeczy, które brzmią
dobrze na papierze, wiele osób ją poleca, ale tak naprawdę nie
uwzględnia okoliczności, psychologii tradera, wielkości transakcji,
proporcji rachunku i wielu innych czynników. Oh, i oczywiście jest

który patrzy grupa realistów wśród traderów. Jest też najgorszy
scenariusz, o którym większość osób na rynku nie chce słyszeć.
Jednym z przydatnych ostrzeżeń jest to, że powinieneś/
powinnaś ryzykować tylko pieniędzmi, na których stratę
możesz sobie pozwolić. Problem w tym, że nie myślimy o
tym, co się potem stanie. Jeśli udało Ci się założyć rachunek i
mozolnie nauczyć handlu.... ale niestety w wyniku połączenia

to całkowicie bezużyteczne, jeśli używasz stopów kroczących.

pecha, braku doświadczenia i innych czynników, saldo na

4.1 Wszystko zaczyna się od tradera

zamierzasz się poddać? A może będziesz chciał/a ponownie

Zarządzanie ryzykiem rozpoczyna się od momentu otwarcia
rachunku. W końcu to Ty decydujesz, ile pieniędzy chcesz

Twoim rachunku handlowym spadło do zera, czy naprawdę
sfinansować rachunek, wyciągnąć wnioski z własnego
doświadczenia i spróbować odrobić swoje straty? Więc,
kiedy zastanawiasz się, ile środków jesteś gotów stracić, czy

Upewnij się, że Twoje
zyski są większe niż
Twoje straty.

zastanawiasz się nad swoją odpornością psychiczną?
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4. Jak zminimalizować straty?
4.2 Jesteś swoim umysłem
Zarządzanie ryzykiem to nie tylko kalkulacja pieniędzy, ale także
zrozumienie własnej reakcji na dane sytuacje. Powszechnym zjawiskiem
na rynku jest założenie na początku swojej przygody z handlem rachunku
demo. W większości przypadków traderzy dobrze sobie na nim radzą. Po
pewnym czasie przechodzą na rachunek rzeczywisty i nagle ich przewaga
handlowa znika, a ich zyskowność spada. Co się stało? Często obwiniają
brokera, sądząc, że użył on jakiejś sztuczki. Ale istnieje również podobna
grupa, która zajmuje się handlem w mini lub mikro lotach, ale jak tylko
przekracza pewien próg w rozmiarze transakcji, ich zyskowność spada.
Ta sama strategia, ten sam rachunek. Co się stało? Traderzy Ci mieli do
czynienia z większą ilością pieniędzy i stali się bardziej świadomi ryzyka.
Doprowadziło to do większego zdenerwowania, co zmieniło ich wzorce
decyzyjne. Tak więc, wahali się bardziej, nie ograniczyli tak bardzo swoich
strat, mieli nadzieję, że rynek odbije się z powrotem, itp. W efekcie, bardziej
obawiając się ryzyka niż działając strategicznie, stracili więcej pieniędzy.
Zarządzanie ryzykiem musi rozpocząć się od zarządzania
własną reakcją na ryzyko i opracowania strategii, aby skupić
się na podejmowaniu strategicznych decyzji opartych na
racjonalnej ocenie jak największej liczby czynników.
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5. To (także) kwestia szczęścia
Jednym z najlepszych narzędzi umożliwiających wgląd w poprawę
zarządzania ryzykiem jest dobre zrozumienie teorii gier. Może

5.1 Rozwiązanie znajduje się w teorii gry

nie jest to na początku oczywiste, ale musimy zrozumieć, że

Teoria gry pozwala nam zrozumieć prawdopodobieństwo,

istnieją dwie części składowe handlu: informacje i szczęście.

przypadkowość, odchylenia i identyfikację wzorca. Wniosek

Kiedy podejmujemy decyzję handlową, chcemy być jak najlepiej

z niej jest taki, że nie do końca można przygotować się na

poinformowani, aby zapewnić, że nasza transakcji się powiedzie.

(nie)szczęście (liczenie na szczęście to definicja hazardu),

Obejmuje to analizę techniczną, śledzenie rynków, wiadomości,

ale możemy łagodzić skutki, jeśli faktycznie dojdzie do

zrozumienie gospodarki, posiadanie umiejętności i doświadczenia.

nieszczęścia, gdy nasza analiza nie zadziała. W końcu Batman

To jest to, co może skutkować zyskowną transakcją.

jest Batmanem nie dlatego, że posiada supermoce nie z tej
ziemi, ale dlatego, że ma plan na wszystko. Ma nawet plan na

Istnieją jednak czynniki, nad którymi nie możemy zapanować.

wypadek braku planu - i tym właśnie jest zarządzanie ryzykiem.

Duży bank nagle musi wycofać środki. Wybucha wojna. Albo
po prostu popełniamy błąd i zapominamy o czymś lub źle

Jako trader, Twoim celem nie jest dokonanie jednej transakcji,

rozumiemy implikacje niektórych danych. Ogólnie rzecz biorąc,

a następnie przejście na emeryturę. To właśnie próbują zrobić

to kwestia szczęścia, będąc bardziej precyzyjnym - jego braku.

ludzie grający na loterii. Jako inwestor, chcesz raczej zgromadzić
dziesiątki tysięcy transakcji w ciągu swojej kariery na rynku, i to
ciągłe powtarzanie transakcji w czasie pozwala Ci wykorzystać
teorię gry w celu poprawy swojej ogólnej zyskowności.
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6. W handlu chodzi o wiedzę, w zarządzaniu ryzykiem o szczęście
Zastanówmy się nad tym psychologicznym pytaniem: gdybyś

Widzisz, w początkowym scenariuszu, posiadasz swoje

rzucisz monetą 100 razy, jest bardzo mało prawdopodobne,

otrzymał/a propozycję wyłożenia 100 dolarów i rzucenia

pieniądze i możesz je zatrzymać dla siebie. Nie ma ryzyka.

że 100 razy otrzymasz reszkę. Jeśli zrobisz to 1000 razy, nie

monetą, to mógłbyś/mogłabyś albo ją stracić, albo zarobić 200

Jeśli przystąpisz do gry, wtedy masz możliwość zarobienia 100

trafisz reszki dokładnie 500 razy, ale wynik będzie bliżej średniej.

dolarów. Zrobisz to? To oczywiście podchwytliwe pytanie, ale

dolarów, ale istnieje także ryzyko utraty 100 dolarów. Ponieważ

Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku handlu.

prawdopodobnie nie widzisz, dlaczego rozważanie możliwości

w rzucie monetą prawdopodobieństwo wygranej/przegranej to

rzutu monetą na Twoją korzyść nie jest właściwą odpowiedzią.

50/50, masz taką samą szansę na wygraną, jak i na przegraną.
Statystycznie rzecz biorąc, jest to zrównoważone ryzyko.
Rzecz w tym, że to zawsze ryzyko. Tak więc, jeśli bierzesz
udział w grze, podejmujesz ryzyko, a jeśli nie bierzesz w
niej udziału, nie podejmujesz ryzyka. Dlatego, nawet jeśli
gra jest idealnie wyrównana i masz taką samą szansę na
wygraną, jak i na przegraną, nie leży to w twoim interesie.

6.1 Im więcej handlu, tym lepiej
Ważnym pytaniem jest jednak to, ile razy będziesz w stanie
handlować. Bo jeśli raz, to albo wygrasz, albo przegrasz. Ale jeśli
jest dwa razy, to masz jedną szansę na wygraną dwa razy, jedną
szansę na przegraną dwa razy i dwie szanse na zrównoważony
wynik (1 wygrana i 1 przegrana). Nie jest tak powszechne, na
przykład, aby uzyskać dwie reszki z rzędu, ale im więcej ćwiczysz,
tym bardziej prawdopodobne jest, że szanse będą zmierzać

6.2 Ustanowienie sytuacji bazowej
Każdy broker jak mantrę przypomina inwestorom, że wyniki
z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów i jest
to prawdą. Tak jak w rzucie monetą nigdy nie możesz być
pewien/pewna wyniku. Ale jeśli rzucasz monetą dużo razy,
możesz w dość rozsądny sposób przewidzieć, że około
połowa przypadków przyniesie reszkę. Ta zasada działa
także w przypadku Twoich strategii handlowych.
Jeśli weźmiemy pod uwagę wspomnianą wcześniej statystykę,
że około 2/3 transakcji jest zyskownych, wtedy musisz mieć
strategię zarządzania ryzykiem dla pozostałej 1/3. Jeśli
zrealizujesz 1000 transakcji, to przynajmniej 333 z nich
nie wyjdzie na dobre. Posiadanie tak wielu negatywnych
transakcji może doprowadzić do zniszczenia salda na
rachunku, jeśli nie radzisz sobie z nimi prawidłowo.

w kierunku ich statystycznego prawdopodobieństwa. Jeśli

| 10 |

www.tickmill.co.uk/pl

Dogłębne spojrzenie na zarządzanie ryzykiem

Konto Demo

Otwórz konto

6. W handlu chodzi o wiedzę, w zarządzaniu ryzykiem o szczęście
6.3 Narzędzia

pecha i serii orłów, co obniżyłoby stan Twoich środków.

transakcje w mniejszych rozmiarach, aby zminimalizować ryzyko.

Istnieje sporo narzędzi, które można wykorzystać i są wbudowane

Jeśli chodzi o forex, istnieją dowody statystyczne, które

Jest to jedna z frustrujących rzeczy, z którymi inwestorzy uczący

pokazują nam, ile należy ryzykować w każdej z transakcji,

się o unikaniu ryzyka muszą się zmierzyć w literaturze na ten

dzięki śledzeniu milionów rachunków przez dłuższy okres.

temat. Autorzy będą, na przykład, nieugięcie wspominać o

Badania wielokrotnie pokazują, że przyjmowanie pozycji, w

konieczności ustawienia stop lossa w celu zminimalizowania

której ryzyko wynosi między 2% a 3% dostępnych środków

niewłaściwego przebiegu transakcji, ale na jakim poziomie? Cóż, to

na rachunku, maksymalizuje zwrot z rachunku. Mniej niż 2%

zależy od stylu handlu, więc lepiej jest nauczyć się zasady stojącej

to niewystarczające zyski, a więcej niż 3% to ryzyko ciągu

za stop lossami, aby je elastycznie stosować do danej sytuacji,

nieudanych transakcji i szybkiego obniżenia się salda na rachunku

zamiast sztywnego trzymania się jednego, konkretnego poziomu.

w platformę handlową, takich jak stop loss, wymagania
dotyczące depozytu zabezpieczającego, expert advisers
(EA) itp. Możesz ich użyć na przykład do ucieczki ze stratnej
transakcji. Narzędzia ta są pomocne, lecz aby zmaksymalizować
ich skuteczność, musisz zrozumieć jak i dlaczego ograniczyć
swoją ekspozycję do odpowiednich poziomów.
Zmodyfikujmy nasz wcześniejszy przykład z rzutem

handlowym. Jeśli ryzykujesz 3%, oznacza to, że musisz zanotować

monetą i załóżmy, że okaże się on opłacalny. Masz 100

33 stratnych transakcji z rzędu, zanim wyczerpią się Twoje

dolarów, jeśli wypadnie orzeł, tracisz pieniądze, lecz jeśli

środki. Jak bardzo prawdopodobne jest, że tak się stanie?

wypadnie reszka, otrzymujesz trzykrotność tej kwoty. Jest
to z pewnością warte ryzyka, ponieważ masz szansę na
osiągnięcie zysku w wysokości 200 dolarów. Jeśli grasz kilka
razy, masz szansę na wygranie pokaźnej sumy pieniędzy.

6.5 Nie zapominaj, że to sprawa
indywidualna

6.4 Nie chodzi tylko o to, ile wygrywasz

Oczywiście są to tylko średnie statystyczne, a Twój handel

Jest jednak mały problem. Zobacz, jeśli masz tylko 100 dolarów,

poziomy i kwoty to tylko sugestie dotyczące handlu. Jeśli jesteś

a za pierwszym razem, gdy grasz w grę, przegrywasz.... nie masz
szans na odzyskanie pieniędzy. Lepiej jest ryzykować mniejszą
ilość pieniędzy, powiedzmy $10, i zmniejszyć ryzyko wystąpienia

może się różnić. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że pewne
bardzo ostrożnym inwestorem, na przykład, możesz skorzystać
na większych rozmiarach transakcji; jeśli chcesz skorzystać z
każdej okazji, jaką oferuje rynek, to może chcesz utrzymać swoje
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Wniosek jest taki, że praktycznie wszystkie inwestycje mają na

na początku handlu, to jest szansa, że możesz mieć pecha i stracić

czasu. Nie brzmi to zbyt dobrze, nawet jeśli daje 100

celu zrównoważenie zwrotu z potencjalnego ryzyka. Gdyby nie

całe saldo na rachunku, ale jeśli co miesiąc odkładasz mniejszą

sygnałów dziennie. Oznacza to, że w danym dniu można

było ryzyka w handlu, to każdy by się tym zajmował, a rynek

kwotę w ramach planu zwiększania salda rachunku, to ryzyko

zanotować 40 stratnych transakcji na 60 zyskownych.

by nie istniał. W rzeczywistości cały cel rynku forex polega

utraty wszystkich środków jest mniejsze. Być może na początku

na zrównoważeniu ryzyka. Firmy (przede wszystkim) muszą

nie zarobisz tyle pieniędzy, ale z czasem zgromadzisz ich więcej.

mieć dostęp do rynków walutowych, aby móc inwestować

Która z tych strategii jest lepsza? Jeśli nie masz żadnej
strategii zarządzania ryzykiem, prawdopodobnie zdecydujesz

za granicą, eksportować itp. Waluta nie jest ich głównym

Inny sposób to częstotliwość handlu. Handel mniejszymi

się na pierwszą, z zyskiem w 80% przypadków, ale inny trader,

problemem i aby nie musieć zaprzątać sobie głowy ryzykiem

kwotami częściej, jak już wcześniej wspomniano, jest bardziej

z dobrym zarządzaniem ryzykiem, będzie w stanie zarobić

kursowym, płacą one premium na rynku. Twoim zadaniem

korzystny, ze statystycznego punktu widzenia. Jest mniej

znacznie więcej pieniędzy, handlując częściej, ale ograniczając

jako inwestora Forex, w praktycznym sensie, jest dowiedzieć

prawdopodobne, że będziesz świadkiem 40 nieudanych transakcji

swoją ekspozycję. Mając więcej możliwości handlowych,

się, jak wymieniać pieniądze przy mniejszym ryzyku niż inni

niż 4, więc Twój rachunek będzie posiadać środki dłużej i

może on nadal zarabiać tę samą kwotę pieniędzy, handlując

uczestnicy rynku, tak abyś mógł zarabiać na premium.

zwiększysz swoje szanse na długoterminową zyskowność.

mniejszymi kwotami, a w rzeczywistości jego ryzyko jest

W związku z tym istnieje bezpośredni związek pomiędzy
poziomem ryzyka a zyskownością. Ogólnie rzecz biorąc,
im większe ryzyko, tym większa nagroda; tak więc, aby
zmaksymalizować wzrost Twojego rachunku handlowego, musisz

7.2 Niskie ryzyko nie zawsze jest
najlepszym pomysłem
Powiedzmy, że dla przykładu wymyślasz strategię, która

dowiedzieć się, jak zarządzać akceptowalnymi poziomami ryzyka.

działa przez 80% czasu. To znacznie powyżej przeciętnej

7.1 Systemy unikania ryzyka

handlu na przykład tylko raz dziennie. To oznacza, że przez

Jednym ze sposobów jest zarządzanie ilością pieniędzy, które
wpłacasz na swój rachunek; jeśli wpłacasz je w formie jednej sumy

mniejsze niż przy użyciu “lepszej” strategii handlowej.

i brzmi wspaniale. Rzecz w tym, że otrzymujesz sygnał do
osiem z dziesięciu dni będziesz zarabiać pieniądze.
Ale jest inna strategia, która działa tylko przez 60%
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7.3 Przeczucie to nie wszystko

Na przykład, posiadasz rachunek o wartości 10.000

Zarządzanie handlem jest procesem metodycznym i podobnie

Oznacza to, że kiedy wejdziesz na rynek, ustawisz swój

jak prowadzenie dziennika handlowego w celu stałej oceny

stop loss w taki sposób, że zamknie transakcję po stracie

handlu, tak samo należy przyjąć podobne podejście do

300$. Ustawiasz stop lossa i nie przedłużasz go.

dolarów i możesz zaryzykować do 3% w transakcji.

oceny ryzyka. Tak jak obliczyłbyś/obliczyłabyś potencjał
zwyżkowy transakcji, musisz obliczyć także potencjał
zniżkowy i uwzględnić go w swoim wzorze handlowym.
Widzisz więc, że nie chodzi tu tylko o Twoje przeczucie.

Po dokonaniu transakcji, uważasz te pieniądze za “stracone”.
Nie ma ich już na twoim rachunku, są na rynku. Twoim celem
jest maksymalizacja zwrotu z tej inwestycji, którą właśnie
zrealizowałeś, a która kosztowała Cię 300 dolarów. Jeśli to

Wyzwaniem może być przezwyciężenie psychologicznego

oznacza, że zarobisz 500 dolarów, dobrze, ale oznacza to

uprzedzenia, które powstrzymuje ludzi przed wystarczającym

również, że jeśli “zarobisz” 200 dolarów, to jest to o wiele lepsze

zastanowieniem się nad potencjalnymi stratami. Zamiast

niż “zarobienie” 100 dolarów. To nadal zwrot z inwestycji.

tego warto rozważyć ograniczenie ryzyka jako część
strategii zyskowności i nie traktować go jedynie jako tę
straszną rzecz, która psuje całą zabawę z handlu.

Pamiętaj, że Twoim celem nie jest jedna transakcja; jest ona
częścią strategii, która ma określony wskaźnik sukcesu.

7.4 Podejście kompleksowe

Jeśli twoja strategia ma na celu zarabianie 300 dolarów

Działa to w ten sposób, że kiedy otwierasz transakcję, uważasz,

każdej transakcji, to w końcu każdy dolar, którego utracie

że inwestycja, którą dokonujesz, jest kosztem. Nie myśl o
handlu w kategoriach tego, ile pieniędzy można zarobić; zanim
przystąpisz do transakcji, oblicz dopuszczalną ekspozycję na

na każdej transakcji i utratę maksymalnie 300 dolarów na
zapobiegasz, jest dodawany do twojego ostatecznego zysku.
Zgodnie z tą koncepcją, zarządzanie ryzykiem polega na
ustaleniu, w jaki sposób zmaksymalizować zysk, a nie stratę.

ryzyko i uznaj ją za punkt odniesienia dla swojej transakcji.
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7.5 Tu działa matematyka
Jeśli zrozumiesz, że rynek forex istnieje po to, aby zrównoważyć

zarządzają swoimi stop lossami i zazwyczaj ponoszą

W końcu, jak większość obszarów finansów, forex dotyczy

ryzyko, a inwestorzy forex są opłacalni, wykorzystując swoje

większe straty w swoich transakcjach niż notowane zyski.

matematyki. Im więcej możesz obliczyć w swoim handlu

umiejętności na rynku w celu ograniczenia ryzyka, wtedy okaże

i uzasadnić swoje oczekiwania w oparciu o równania

się dla Ciebie oczywiste, że wynik handlu jest regulowany przez

Na przykład, załóżmy, że Twój take profit i stop loss są

oparte na danych, tym większe prawdopodobieństwo, że

matematykę. W szczególności przez współczynnik zysku/ryzyka.

sobie równe. Jeśli posiadasz wskaźnik sukcesu 60% i

Twój handel się powiedzie i tym więcej pieniędzy zarobisz.

W rzeczywistości jest to definicja zysku w kontekście forex.

dokonasz 10 transakcji, wtedy statystycznie rzecz biorąc,

Niektórzy traderzy mogą uciec od strat dzięki instynktowi,

cztery transakcje przynoszą Ci stratę, a sześć zysk. Cztery

ale są to rzadkie sytuacje i najprawdopodobniej bardzo

Istnieją dwa sposoby, aby podejść do tego tematu: zwiększyć

przegrywające transakcje równoważą cztery wygrywające

utalentowane osoby, które są w stanie wykonać wiele z tych

liczbę zyskownych transakcji poprzez poprawę umiejętności

transakcje, pozostawiając Ciebie z zyskownością dwóch

obliczeń w swojej głowie, nie zdając sobie z tego sprawy.

przewidywania rynku lub zmniejszyć liczbę stratnych transakcji

transakcji. Jeśli zmniejszyłbyś/zmniejszyłabyś swoją

poprzez odpowiednie zarządzanie ekspozycją na ryzyko na

ekspozycję w stratnych transakcjach o połowę, wówczas

rynku. Używając tego równania, możemy dostrzec znaczenie

otrzymujesz dwie dodatkowe transakcje z zyskiem.

ograniczania ryzyka, ponieważ, na przykład, można podwoić
swoją zyskowność, zmniejszając ekspozycję o połowę.

Możesz ograniczyć ekspozycję, dokładniej badając swoje

7.6 Jak to działa?

stop lossy. Możesz zmniejszyć swoją ekspozycję, otwierając

Zmniejszenie ekspozycji może mieć ogromny wpływ na

dogłębnego backtestingu i zgromadzeniu wystarczającej ilości

zyskowność, ponieważ różnica między liczbą udanych
i nieudanych transakcji stanowi zazwyczaj stosunkowo

mniejsze transakcje, ale częściej. Po przeprowadzeniu
danych, można przejrzeć wskaźniki zyskowności z różnymi
ustawieniami w celu dostrojenia wskaźnika zwrotu/ryzyka.

niewielki ułamek całkowitej liczby transakcji. Jest to
szczególnie prawdziwe w przypadku osób, które nie
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7.7 Badanie czynnika szczęścia
Większość traderów nieugięcie będzie twierdzić, że nie prowadzą
hazardu. I mogą mieć rację. Handel polega na badaniu rynku,
wykorzystywaniu umiejętności i wiedzy w celu zwiększenia
zysków, ale jak w przypadku wszystkich rzeczy, które opierają się
na identyfikacji wzorców, które pomagają przewidzieć przyszłość,
istnieje pewna ilość niepewności, która jest nieunikniona. Ta
niepewność prowadzi do podkreślenia wagi czynnika szczęścia.
Co ciekawe, przeprowadzono wiele badań w celu zbadania
szczęścia, szansy i prawdopodobieństwa w handlu, rzucając
światło na to, jak ocenić ryzyko i opracować strategię handlową,
która zmniejsza narażenie tradera na potencjalnego pecha.
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8. Wniosek
Zarządzanie ryzykiem jest tak nieodłączną częścią handlu,
że jest ono kluczowe z punktu widzenia zyskowności handlu.
Najskuteczniejsi inwestorzy zarabiają więcej pieniędzy
dzięki zarządzaniu swoją ekspozycją na rynkach, a nie
mając jakąś błyskotliwą strategię, która odróżnia ich od
wszystkich innych. W rzeczywistości, spójny handel, który
uwzględnia większość możliwych zmiennych, będzie znacznie
bardziej opłacalny w dłuższej perspektywie czasowej.
Kontrola nad ekspozycją może być efektem obliczeń, ale nie można
do niej podchodzić jak do stałej formuły. Ponieważ handel jest
bardzo indywidualną kwestią, sposób zarządzania ryzykiem zależy
od strategii, psychologii i szczególnych okoliczności. Niektórzy

prawdopodobieństwo. Nie należy polegać na prostych i

traderzy są otwarci na różne rodzaje ryzyka, niektórzy mają mocne

Potrzeba czasu, aby nauczyć się handlować na rynku Forex i być

szybkich sztuczkach. Choć mogą one być użyteczne, zwłaszcza

strony, które pozwalają im radzić sobie z pewnymi sytuacjami lepiej

w tym dobrym, więc oczywiście musisz spędzić na rynku pewien

podczas opracowywania strategii, w dłuższej perspektywie

niż inni. Nie ma magicznej formuły, która zawsze ma zastosowanie

czas. Oznacza to, że będziesz dokonywał/a wielu transakcji.

czasowej potrzebna jest strategia ograniczania ryzyka,

i zagwarantuje, że Twoje transakcje zakończą się sukcesem.

I Twoja strategia powinna to odzwierciedlać. Nie chodzi tu o

która jest dostosowana do potrzeb Twojego handlu.

uzyskanie jednego dużego wyniku; zyskowność jest uzyskiwana
dzięki konsekwentnemu handlowaniu małymi kwotami w relacji

Handel polega na ciągłym doskonaleniu, które powinno

Na przykład, ryzyko związane z handlem długoterminowym

do łącznego salda Twojego rachunku, co zmniejsza ryzyko, na

obejmować ocenę ryzyka i ekspozycji. Przydatne jest

po powrocie do domu znacznie różni się od zagrożeń,

które jesteś narażony/a. Opracowanie strategii zarządzania

skupienie się na zrozumieniu podstaw ryzyka, tego, jaką rolę

którym musi sprostać day trader. Obydwu inwestorów

ryzykiem, które najbardziej Ci odpowiadają, również wymaga

spełnia w nim Twoja odporność psychiczna i jak obliczyć

może mieć wspaniałe pomysły, które mogą inspirować

czasu, ale w ten sposób maksymalizujesz swoją zyskowność.

innych, ale są to zasadniczo różne okoliczności, które
wymagają różnych strategii ograniczania ryzyka.
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ODWIEDŹ NASZEGO BLOGA
Twoje jedyne w swoim rodzaju źródło
informacji o rynku!
Podobał ci się ten eBook? Może odwiedzisz naszego bloga, aby poznać
więcej interesujących informacji na temat globalnych rynków i handlu?

10000+ wpisów

15+ Ekspertów

10 języków

Codzienna analiza
techniczna i analiza
fundamentalna

WEJDŹ TERAZ
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Rachunek rzeczywisty

Rachunek demonstracyjny

Kluczowe cechy

Kluczowe cechy

WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ Z WYJĄTKOWYMI

DOŚWIADCZ REALNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

WARUNKAMI HANDLOWYMI

Ćwicz handel w czasie rzeczywistym, testuj narzędzia i strategie
oraz pogłębiaj swoje umiejętności handlowe w środowisku
całkowicie wolnym od ryzyka

Skorzystaj z niskich spreadów i konkurencyjnych prowizji.
ODNIEŚ SUKCES DZIĘKI PLATFORMIE MT5

W PEŁNI WYPOSAŻONA PLATFORMA HANDLOWA

Narzędzia do analizy technicznej, ponad 50 wskaźników i wykresy
dostosowane do potrzeb klienta.... W 39 językach.

Poznaj pełny zestaw dostosowywanych narzędzi i funkcji,
które oferuje platforma MT5 w celu zwiększenia wydajności
transakcyjnej.

WSZELKIE STRATEGIE DOZWOLONE

PONAD 80 INSTRUMENTÓW HANDLOWYCH

Handluj na światowych rynkach finansowych, stosując
praktycznie każdą strategię handlową, w tym hedging
i scalping.

W 4 KLASACH AKTYWÓW
Uzyskaj dostęp do szerokiego zakresu rynków, w tym Forex,
indeksów giełdowych, towarów i obligacji i odkryj jedne z
najniższych spreadów na rynku.
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Otwórz konto
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