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Inwestowanie w szumie informacyjnym to moja teoria na podstawie kilku lad 

doświadczeń na rynkach finansowych i zarazem pracując w mediach 

ekonomicznych. E-book, który teraz czytasz, został opublikowany w książce 

„Ryzykować trzeba umieć”. Do publikacji zaproszono kilku ekspertów 

związanych z rynkami finansowymi. Wszyscy jesteśmy praktykami rynku. 

Oczywiście cały czas się uczymy, ale mamy nasze pieniądze na rynku, a nie tylko 

bankowej lokacie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mam nadzieję, ze skorzystasz z moich doświadczeń, zainteresuje Cię lektura 

„Inwestowania w szumie informacyjnym” i oczywiście będziemy widzieć się 

regularnie na blogu http://doradca.tv/ 

 

Zapraszam też na profil na Facebooku: 

https://www.facebook.com/doradcatv 

Miłej lektury! 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ©copyright Tomasz Jaroszek Consulting 
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Siadam rano do komputera. Sprawdzam, co działo się na rynkach wtedy, kiedy ja 

smacznie spałem. Przejrzenie wykresów i danych to nic trudnego, ale gdybym chciał 

zerknąć na depesze rynkowe, musiałbym przewinąć stronę kilka razy. Zanim rzucę okiem 

na same tytuły, rozpoczną się już notowania w Europie. 

Powinienem zajrzeć też do serwisów tematycznych, portali, elektronicznych wydań 

gazet i wszystkich zakładek, które mam posortowane w folderze rynek. Gdybym 

otworzył je wszystkie w tym samym czasie, prawdopodobnie komputer by się zawiesił. 

Wybieram kilka ulubionych i lecę po tytułach. Może dowiem się czegoś szybciej niż inni, 

którzy jeszcze śpią. 

W telewizji leci już program przed notowaniami, czekam na jakieś ciekawe informacje. 

Już zapowiadają prezesów, których zobaczymy dzisiaj na antenie. Później analiza 

ekspertów dotycząca amerykańskiego rynku pracy. Czytałem o tym kilka dni temu, ale 

nawet nie pamiętam już nazwiska tamtego eksperta. 

Miałem nie zaglądać na Twittera, ale w dzisiejszych czasach nie mogę pominąć tego 

generatora informacji. Mam listę ekonomistów i ekspertów z całego świata, do których 

muszę zajrzeć chociaż raz dziennie. A jeśli Warren Buffett wywoła swoim tweetem burzę 

na rynkach, a ja to przegapię? Dobrze, że podpiąłem Twittera do telefonu, mogę w 

nieskończoność przebierać w wypowiedziach ekspertów, jadąc metrem. 

Siadam do notowań i otwieram strony wszystkich instrumentów, które mnie interesują. 

Jestem jeszcze trochę zawiedziony, że akcje, którym przyglądam się od kilku dni, zostały 

kompletnie znokautowane w komentarzu rynkowym jednego z moich ulubionych 

analityków. Wprawdzie dwóch innych mówiło o tym całkiem nieźle, ale do rekomendacji 

domów maklerskich banków jeszcze trochę brakuje… Przegadam to potem na forum 

internetowym i z kolegami, którzy też inwestują. Dalej mam ochotę kupić ten papier, 

czuję zyski, chociaż analiza techniczna na blogu, który śledzę, mówi wyraźnie…Brzmi 

chociaż trochę znajomo? 
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Tak właśnie wyglądają dzisiejsze realia dla inwestora. Siedzisz sam przed komputerem i 

masz absolutnie wszystko. Platformy swoją technologią mogą wprawić w zachwyt 

każdego fana gadżetów. Możesz inwestować na rynku Forex, używając telefonu 

komórkowego, tabletu, a nawet zegarka. Posiłkujesz się analizami tysięcy ekspertów, 

którzy swoją wiedzę i komentarze publikują za darmo w sieci. Nie idziesz do kiosku po 

prasę, prasa pobiera się sama w odpowiedniej aplikacji. Masz nawet dostęp do 

prywatnych kont doświadczonych ekonomistów i ekspertów w mediach 

społecznościowych. Masz wszystko, czego nie mieli inwestorzy lata temu. I tu zaczyna 

się problem, bo nie umiesz tego opanować i nawet nie wiesz, od czego zacząć. Nazywam 

to szumem informacyjnym. 

Teoretycznie mamy dostęp do wszystkiego, co jest nam potrzebne, ale nadmiar 

informacji i niekiedy skrajne opinie bombardujące nas z każdej strony powodują, że robi 

się coraz trudniej. Musimy uczyć się wybierać informacje. Musimy od nowa uczyć się je 

analizować. Musimy wiedzieć, które informacje omijać, a które faktycznie mają wpływ 

na notowania. I oczywiście musimy się nauczyć być rozsądnym odbiorcą mediów. 

Paradoks naszych czasów polega na nadmiarze możliwości i informacji. Rynki finansowe 

nie śpią, ale my kiedyś musimy. Wraz z ogromem możliwości przyszły nowe zagrożenia 

i dodatkowe czynniki, które trzeba brać pod uwagę, inwestując. Pozwól, że pokażę Ci, 

jak ja radzę sobie z szumem informacyjnym — jako inwestor i zarazem dziennikarz 

ekonomiczny. 

MoMoMoMożżżżesz mieesz mieesz mieesz miećććć    milion narzmilion narzmilion narzmilion narzęęęędzi, opinii, analiz i ekspertyz, ale ostatecznie zostaniesz i tak dzi, opinii, analiz i ekspertyz, ale ostatecznie zostaniesz i tak dzi, opinii, analiz i ekspertyz, ale ostatecznie zostaniesz i tak dzi, opinii, analiz i ekspertyz, ale ostatecznie zostaniesz i tak 

tylko Ty i dwa przyciski przed Twoimi oczami:tylko Ty i dwa przyciski przed Twoimi oczami:tylko Ty i dwa przyciski przed Twoimi oczami:tylko Ty i dwa przyciski przed Twoimi oczami: kup i sprzedaj.kup i sprzedaj.kup i sprzedaj.kup i sprzedaj.    
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Czy wyCzy wyCzy wyCzy wyłąłąłąłączyczyczyczyćććć    telewizor?telewizor?telewizor?telewizor?    

Żeby inwestować w świecie szumu informacyjnego, musimy zrozumieć, jak działają 

media. Sam oglądam różne programy ekonomiczne, słucham ekspertów od rynków 

finansowych i codziennie czytam gazety. Jako dziennikarz ekonomiczny mam jednak do 

tego odpowiedni dystans i wiem, kiedy media całkowicie wyłączyć. 

Kiedy jest hossa, ceny akcji spokojnie rosną, ludzie zarabiają pieniądze, jest… nudno. 

Wydawcy krzyczą na redaktorów i dziennikarzy, że ci nie znajdują ciekawych tematów i 

oglądalność znowu spada! Dla mediów spokój na rynkach finansowych to dramat! 

Widzowie i czytelnicy nie chcą merytorycznych wywiadów i informacji, że jest hossa. 

Jeśli na rynku nie leje się krew, to media mają problem. Oglądalność spada, bo brakuje 

sensacji. Bardzo często szuka się wtedy na siłę tematów o zagrożeniach obecnej hossy. 

Od ponad roku mój portfel akcji opiera się głównie na małych i średnich spółkach. Ich 

akcje rosną jak szalone i inwestycja w nie rok temu przyniosła mi już kilkadziesiąt procent 
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na każdym z instrumentów. W tym samym czasie czytam spokojnie o zagrożeniach 

makroekonomicznych, dramatycznych prognozach dla gospodarki Chin, problemach 

rynku pracy USA… No i oczywiście o kryzysie — zarówno tym europejskim, jak i tym 

mniejszym, polskim. Gdybym cały czas sugerował się nastrojami mediów, mój portfel 

zapewne wyglądałby zupełnie inaczej albo nie byłoby go wcale. 

Idealny przykład to giełdy w USA. W momencie pisania tego tekstu zarówno S&P 500, 

Dow Jones, jak i NASDAQ są niesamowicie wysoko i osiągają historyczne maksima.  

Ekonomiści nie pozostawili suchej nitki na rozwiązaniach szefa Fed. Ben Bernanke, który 

uruchomił program luzowania ilościowego, czyli pompowania drukowanych świeżo 

miliardów dolarów w gospodarkę amerykańską, miał zdaniem dziennikarzy i cytowanych 

przez nich ekspertów doprowadzić USA na skraj ekonomicznej przepaści oraz wywołać 

inflację nie do opanowania. Kto słuchał dramatycznych prognoz i nie zainwestował, ten 

dzisiaj patrzy na niewykorzystany potencjał. Media mówią jedno, a wykres drugie. 

Czytając w gazetach prognozy ekonomistów, pamiętajmy, że to my inwestujemy swoimi 

pieniędzmi i my ponosimy odpowiedzialność za transakcje. Nie ekonomiści i nie 

dziennikarze. 

    

Kupuj, gdy leje siKupuj, gdy leje siKupuj, gdy leje siKupuj, gdy leje sięęęę    krewkrewkrewkrew    

Obserwując, jak polska prasa pisała o kryzysie finansowym na przełomie lat 2008 i 2009, 

zebrałem kilka tysięcy artykułów i okładek, które doskonale odzwierciedlały emocje na 

rynku. Moglibyśmy umieścić je na wykresie giełdowym i sprawdzić, jak działa 

psychologia rynków. Muszę przyznać, że sam byłem zaskoczony, jak doskonale 

zadziałała na polskiej giełdzie zasada „kupuj, kiedy leje się krew”. W lutym 2009 roku na 

polskiej giełdzie odnotowano kluczowy dołek. Niżej już nie spadliśmy — to był idealny 

punkt odwrócenia trendu, który rozpoczął lata fali wzrostów. Dokładnie w tym miesiącu 

na okładkach wielu polskich gazet pojawiały się informacje, że kryzys zmiecie z 

powierzchni ziemi system gospodarczy, jaki znamy. 
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Nawet tytuły mocno sprofilowane na czytelnika biznesowego i inwestora poddały się i 

przyznały, że ten kryzys może zakończyć się gorzej niż wielki krach w USA z poprzedniego 

stulecia. Właśnie wtedy panika osiągnęła na rynkach swój kulminacyjny punkt — i to był 

idealny moment na zakupy. Tu pojawia się pytanie: „Jakie wnioski wyciągnęliśmy z 

mediów?”. Jest kryzys, tragedia, dramat, panika, krew na parkiecie. Naprawdę nieliczni 

przypomnieli sobie zasadę, że to jest właśnie moment idealny na zakupy. Oczywiście 

łatwo mi powiedzieć to dzisiaj, sam również nie kupowałem akcji w lutym 2009 roku. 

Kupowałem trochę później i też na tym zarobiłem. Musiałem się przekonać, że 

faktycznie jest jakaś zmiana trendu. W mediach tymczasem trwała krucjata przeciwko 

instytucjom finansowym, które doprowadziły do tej sytuacji. 

A teraz sytuacja odwrotna. Pisząc ten rozdział, jestem szczęśliwym posiadaczem akcji 

kilku spółek w silnym trendzie wzrostowym. Mój portfel akcyjny osiągnął naprawdę 

dobry wynik w 2013 roku. Składał się w większości z małych i średnich spółek w silnych 

trendach. Jestem wielkim fanem zasady kupowania „siły”. Czytam coraz więcej analiz, 

że kryzys się skończył, będzie już tylko lepiej. Amerykanie dzięki polityce drukowania 

pieniędzy (nazywam rzeczy po imieniu) i taniej energii z rewolucji łupkowej faktycznie 

odzyskali gospodarczy wigor, Unia Europejska przetrwała kryzys i zacieśnia współpracę 

poprzez tworzenie unii bankowej i kolejnych mechanizmów ratunkowych. Analitycy 

widzą niezakłóconą niczym hossę, a rekomendacje banków są coraz lepsze. Żyć, nie 

umierać. Czytałem nawet jedną z analiz ekonomisty Saxo Banku — tego samego, który 

od lat wieszczy nam kryzys przypominający ten w USA z lat 20. XX wieku. Stwierdził, że 

najgorsze za nami, a teraz czekamy na lata wzrostu gospodarczego i prosperity na 

rynkach finansowych.  

Co myślisz, czytając takie komentarze? Wszyscy wokół cieszą się z hossy. Kupujesz akcje? 

Wybierasz umacniające się waluty na Forex? 

Ja jestem przerażony, trzymam ciaśniej stop lossy, dokładniej przyglądam się spółkom 

trendowym i wyczekuję silnych spadków, które pojawią się w najmniej spodziewanym 

momencie. Wyczekuję, bo mój forexowy rachunek musi być w tym momencie włączony, 
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żebym zdążył obstawić krótkie pozycje. „Byki wchodzą po schodach, niedźwiedzie 

spadają z okien”. Na spadkach można zarobić dużo i szybko, ale trzeba mieć refleks, 

odwagę i zimną krew. 

Zastanówcie się, jak odbieracie media. Jako dosłowną wskazówkę? Jak jest hossa i 

pokazują silne wzrosty od dwóch lat, to teraz kupujecie? A może powinniście byli kupić 

dwa lata temu, kiedy w wieczornych serwisach informacyjnych mówili o rozpadzie strefy 

euro? Media zarabiają na oglądalności. Nie ma dla nich znaczenia, czy kupiłeś akcje w 

dobrym momencie, czy też podwoiłeś swój portfel na Forexie. Ważne, że oglądałeś, 

słuchałeś, czytałeś. O swoje pieniądze musisz zatroszczyć się sam. Mówię to jako 

inwestor i dziennikarz. Media mogą być pomocne tylko wtedy, gdy umiemy z nich 

korzystać i rozumiemy, jakie mechanizmy tam działają.  

Pamiętam ogromną falę spadków notowań z 2011 roku. Grecy tonęli w długach i nikt 

nie wiedział, czy Unia Europejska zechce zasypać ten problem pieniędzmi. Obligacje 

Greków miały banki w Niemczech, Anglii oraz Francji. Cała Europa siedziała na tykającej 

bombie, a nieco później pojawiły się problemy z długami Portugalczyków i Włochów. O 

Hiszpanii analitycy bali się mówić, bo rozmiar kryzysu w tym kraju mógłby wywołać 

prawdziwą demolkę rynków finansowych. 

Indeksy w USA próbowały nie poddawać się silnym spadkom europejskim, ale formacja 

wodospadu, jaka tworzyła się na niemieckim DAX-ie, miała fatalny wpływ także na 

Amerykanów. Nawet jeśli amerykańska giełda dobrze zaczynała, to i tak od razu 

pojawiała się podaż i ściągała notowania w dół. W czasie zawirowań finansowych w 

Europie odniosłem wrażenie, że to inwestorzy w USA zerkali na rynek niemiecki, a nie 

odwrotnie. Niemcy byli i są ostoją dla europejskiej gospodarki, a ich zła kondycja 

świadczyłaby o słabości całej strefy euro. Mijały nam dni ze spadkami cen indeksów 

nawet o kilka procent. Jedni sprzedawali, inni czekali w przeświadczeniu, że spadki zaraz 

się skończą. Jeszcze inni próbowali kupować taniej, bo uważali to za okazję. To był czas 

żniw…, ale dla mediów. 



TOMASZ JAROSZEK 9 

 

Siedziałem wtedy w studiu redakcyjnym, szykując się do serii rozmów z analitykami i 

ekonomistami. Oprócz ekspertów z domów maklerskich i banków był również profesor 

Krzysztof Rybiński, którego prognozy z poprzedniego roku doskonale się sprawdziły. 

Notowaliśmy rekordowe wyniki w oglądalności, moderator forum nie nadążał z pracą, a 

informatycy zaglądali co chwilę do serwerowni, czy aby na pewno wytrzymamy taki 

ruch. 

Inwestorzy byli przerażeni spadkami i chcieli wiedzieć więcej. Czytali, oglądali, klikali. Ale 

czy my wiedzieliśmy wtedy więcej? 

Dużą popularnością w sieci cieszą się relacje sportowe na żywo. Dziennikarz komentuje 

zagrania piłkarzy w formie tekstowej, co chwilę aktualizując, co dzieje się na boisku. 

Stwierdziliśmy w redakcji, że warto spróbować takiej formy, relacjonując… krach. Na 

stronie głównej wisiała zakładka „kryzys na żywo”, gdzie relacjonowaliśmy minuta po 

minucie, co dzieje się na rynkach finansowych, wplatając w to wypowiedzi analityków, 

artykuły z prasy zagranicznej, nasze wywiady z ekonomistami. Chyba nic nigdy nie klikało 

się tak doskonale, jak ta zakładka. Dziesiątki tysięcy wejść z całego świata utwierdziły 

mnie w przekonaniu, że to jest to, co najbardziej interesuje odbiorców mediów — na 

rynkach polała się krew. 

Inwestowanie w tym szumie informacyjnym było szaleństwem, z każdą godziną 

przybywało informacji na temat problemów ekonomicznych krajów Europy, 

potencjalnych skutków bankructwa Grecji czy Portugalii. Banki stawały na głowie, 

uruchamiając swoje działy public relations, aby pokazać w mediach, jak bardzo są 

stabilne na tle europejskich sąsiadów. Zapewniano widzów, że sytuacja jest pod 

kontrolą. 

W czasie zamieszek w Grecji przeprowadziłem kilkadziesiąt wywiadów z ekonomistami, 

analitykami i politykami. Oczywiście, jak to w mediach, najciekawsze informacje mogłem 

usłyszeć zaraz po wyłączeniu kamery. Od jednego z europosłów na konferencji prasowej 

usłyszałem, że w Grecji był nawet przygotowany scenariusz ze stanem wyjątkowym, 

zakładającym czołgi i wojsko na ulicach. Wszystko po to, aby ochronić banki, bo klienci 
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zaniepokojeni sytuacją w kraju mogą w każdej chwili rzucić się do bankomatów i 

oddziałów, żeby wypłacić swoje pieniądze. Taka sytuacja to najgorszy koszmar banku, 

czyli tzw. run na bank. Żaden bank nie wytrzyma, gdy klienci rzucą się do wypłacania 

swoich oszczędności. 

Klasyczna sytuacja podczas tego typu wywiadów to próba uspokojenia widzów i 

zachowania zimnej krwi w trakcie rozmowy, podczas gdy tak naprawdę panikuje cała 

instytucja. Przedstawiciel banku zapewnia przed kamerą, że sytuacja jest napięta, ale nie 

widać poważnych zagrożeń. W tym czasie największą popularnością cieszył się prof. 

Krzysztof Rybiński, którego prognozy spełniały się jedna po drugiej. Profesor faktycznie 

miał rację w momencie krachu na rynkach finansowych, ale w swojej teorii zapędził się 

w skrajność i nie przyjmował do wiadomości, że politycy będą w stanie opanować 

sytuację. Z dzisiejszej perspektywy widać, gdzie popełnił błąd. Fanatycznie wierzył w 

jedną teorię i nie przyjmował do wiadomości, że rynek może zdecydować inaczej. 

Bardzo często analitycy i ekonomiści, którzy idealnie trafiali z prognozą krachu lub silnej 

hossy, mylili się wcześniej bardzo często, ale dziennikarze nie przypominali o tych 

pomyłkach. Ekonomistę cytowano w mediach, bo prognozował krach. Można łatwo 

przegapić, że prognozował ten krach od trzech lat, tylko nigdy wcześniej nie udało mu 

się w niego trafić. 
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WskazówkaWskazówkaWskazówkaWskazówka    

    

    

    

Zostawmy na chwilę ekonomistów. Na pewno czytacie lub 

oglądacie wywiady z prezesami spółek notowanych na 

giełdzie. Zobaczcie w takim razie, jak wygląda bardzo 

często sam proces wywiadu. 

Przeprowadzam godzinną rozmowę z prezesem firmy, 

nagrywając wszystko na dyktafon. Następnie poświęcam 

kilka godzin na redagowanie tekstu, po czym przesyłam 

wywiad do tzw. autoryzacji.  

 

Prezes daje wywiad do działu public relations, rzecznika 

oraz relacji inwestorskich. Czyta go czasami nawet kilka 

osób, które wykreślają wszystko, co uznają za przesadę, 

poprawiają słowa swojego prezesa, tak aby były zgodne ze 

strategią — i voilà! Zamiast wywiadu mamy jeden wielki 

komunikat prasowy, który może trafić do odbiorców! 

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest oglądanie wywiadów 

w formie wideo, bo jest duże prawdopodobieństwo, że jest 

w nich mniej ingerencji działu relacji inwestorskich lub 

public relations. 
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PuPuPuPułłłłapka ekspertapka ekspertapka ekspertapka ekspertóóóówwww    

Za dużo teorii, a za mało praktyki — to jeden z podstawowych błędów początkujących 

inwestorów. Spróbujmy w takim razie przeprowadzić krótkie ćwiczenia — test. Najpierw 

wybierz eksperta od rynków finansowych, którego analiz słuchasz z uwagą. Zanotuj to 

nazwisko i przypomnij sobie, z jakiej jest instytucji finansowej. Jestem przekonany, że 

pamiętasz, bo właśnie o to chodzi firmom zatrudniającym ekspertów.  

 

Teraz sam sobieTeraz sam sobieTeraz sam sobieTeraz sam sobie    odpowiedz na kilka pytaodpowiedz na kilka pytaodpowiedz na kilka pytaodpowiedz na kilka pytańńńń::::    

 

• Dlaczego uważasz tę osobę za eksperta? 

• Czy byłby takim samym autorytetem, gdyby po nazwisku nie występowała nazwa 

banku czy uniwersytetu? 

• Czy słuchałbyś jego analiz, gdyby był np. sprzedawcą w księgarni, ale po pracy 

zajmował się inwestowaniem? 

• Czy wiesz, jakie ma wykształcenie? 

• Czy kiedykolwiek słyszałeś, aby mówił o SWOICH inwestycjach? 

• Czy wiesz cokolwiek o jego doświadczeniu na rynku finansowym? 

 

 

Zgaduję, że na pierwsze pytanie odpowiedziałeś, sugerując się zatrudnieniem go przez 

renomowaną instytucję, prawdopodobnym wykształceniem finansowym i 

doświadczeniem analitycznym. Na kolejne pytania raczej odpowiedziałeś przecząco. 

Ukończyłem dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Nie mam licencji maklera, 

nie kończyłem żadnych studiów podyplomowych w kierunku rynków kapitałowych. 
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Faktycznie, odbyłem kilka szkoleń giełdowych, ale to były maksymalnie kilkudniowe 

kursy. W przypadku tej książki zaproponowano mi napisanie rozdziału, bo jestem na 

rynku praktykiem i łączę dwa światy: inwestowania i mediów. Inwestuję od siedmiu lat 

swoje pieniądze. Za moim nazwiskiem nie stoi nazwa żadnej renomowanej instytucji 

finansowej. Całą swoją wiedzę mam z praktyki. Co to znaczy? 

Ty teTy teTy teTy teżżżż    nauczysz sinauczysz sinauczysz sinauczysz sięęęę    inwestowainwestowainwestowainwestowaćććć!!!! Nie ma bariery wejścia, żeby założyć rachunek maklerski 

czy brokerski na Forex. Żeby skutecznie inwestować, trzeba mieć cierpliwość do nauki, 

wyciągać wnioski z własnych błędów i rozsądnie stawiać małe kroki na rynku. Moje 

pierwsze lata na rynku finansowym przypominały wejście do kasyna z workiem żetonów 

świeżo po odebraniu dowodu osobistego. Nie rozumiałem rynku, a precyzyjniej — nie 

chciałem go zrozumieć. Chciałem grać, a nie inwestować. 

Byłbym nieuczciwy wobec swoich kolegów, z którymi — będąc dziennikarzem — 

niejednokrotnie rozmawiałem, gdybym wymienił ich wprost z nazwiska. Nie mogę 

jednak pominąć najważniejszej rzeczy, którą powinieneś zapamiętać z tego rozdziału. 

Wielu ekspertów, których słuchasz i czytasz, to teoretycy. Nie inwestują na rynkach 

finansowych. Dostają stałą pensję za bycie analitykami i komentatorami wydarzeń 

gospodarczych. Mówią w telewizji, czy warto inwestować w daną spółkę, ale nie mają 

grosza w akcjach. Kreślą scenariusze dla eurodolara, ale ledwie wyszli poza zabawę na 

rachunku demo! Oczywiście nie wszyscy, ale naprawdę wielu. Ich analizy mają swoje 

źródło w tekstach z Bloomberga i Reutersa, których Ty pewnie nie czytasz, bo sięgasz po 

publikacje polskich analityków. Wyciągaj z ich analiz to, co najlepsze, ale nigdy ślepo nie 

wierz w rekomendacje. Sprawdzaj, analizuj, kreśl swoje scenariusze. Na rynek 

ostatecznie trafią Twoje pieniądze, a nie ich. 

Dlaczego w takim razie w mediach występują teoretycy? Bo tak działa mechanizm 

tworzenia newsa: wstęp, teza, wypowiedzi ekspertów, wniosek końcowy. Kiedy 

pracowałem w redakcji Bankier.pl, media często prosiły mnie o komentarz na temat 

wydarzenia gospodarczego. Kiedy odszedłem z pracy i media nadal dzwoniły, pojawił się 

problem: „Jak mnie podpisać?!”. Podać tak po prostu imię i nazwisko? Ale czemu 
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ktokolwiek miałby uznać mnie za eksperta, skoro mam tylko swoją firmę i prowadzę 

bloga?! Koniec końców, jeśli zobaczycie gdzieś mój komentarz, to będę podpisany jako 

„dziennikarz ekonomiczny”, a w sprawie luźnych finansowych tematów może się 

pojawić „bloger w doradca.tv”. Brzmi słabo jak na eksperta, prawda? Moje analizy 

pewnie były częściej brane pod uwagę, gdy po nazwisku występowało np. „analityk 

Bankier.pl”. 

Paradoks polega na tym, że moja wiedza jest z każdym miesiącem coraz większa, ale 

zainteresowanie moimi komentarzami zmalało ze względu na brak podpisu pod 

nazwiskiem. 

Tak działają media. Nie wstydź się odwiedzać blogi — możesz tam znaleźć 

niesamowitych praktyków, którzy na co dzień prowadzą sklep, ale od lat inwestują na 

rynkach finansowych i dzielą się swoją wiedzą. Zrób z nimi to samo co z ekspertami z 

dużych mediów. Sprawdzaj i wyciągaj to, co najlepsze. Niech będą pod ręką, kiedy 

zechcesz zbadać jakiś określony instrument czy wykreślić swoją analizę przed 

dokonaniem transakcji. 

Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem. Eksperci mylą się znacznie 

częściej, niż myślisz. Odnotowane pomyłki nie są liczone, bo to również wynika ze 

specyfiki dzisiejszych mediów i pogoni za newsem. Zapamiętujemy tylko katastrofalne 

błędy, takie jak głośny fundusz Eurogeddon profesora Rybińskiego. Nie pamiętamy 

jednak szeregu mniejszych pomyłek wypowiedzianych głośno przed kamerą czy też 

uwiecznionych na łamach prasy. Nikt tego nie sprawdza, bo nie ma na to czasu. Nie tak 

działają media. Komentarz żyje maksymalnie kilka dni i jest zapominany przez 

odbiorców, a często nawet samych dziennikarzy. Jest po prostu ulotny. Nikt nie bierze 

za niego odpowiedzialności, a przecież na jego podstawie niektórzy mogą podjąć decyzję 

inwestycyjną. 

Zdajesz sobie sprawę, że agencje ratingowe firmowały śmieciowe instrumenty 

finansowe, które były punktem zapalnym kryzysu? Grono ekonomistów wychwalało 

politykę Alana Greenspana, kiedy zasiadał na czele Rezerwy Federalnej, aż do samego 
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dnia wybuchu kryzysu. Same mądre głowy, z tytułami doktorów i profesorów, w 

garniturach za tysiące dolarów, debatujące od rana do nocy nad losami świata. Mylili 

się. 

Fenomen naszego bezwzględnego posłuszeństwa wobec ekspertów wyjaśnia jeden z 

najprostszych mechanizmów ludzkiej psychiki — chęć zdjęcia z siebie 

odpowiedzialności. Podejmując decyzję inwestycyjną, mamy w głowie głos eksperta, 

który mówi, że np. złoto wydaje się perspektywiczną inwestycją. Bardzo łatwo 

sugerujemy się takimi dobrymi radami, w szczególności gdy jesteśmy początkującymi 

inwestorami. 

Identyczny proces zachodzi w przypadku rekomendacji od znajomych. Sąsiad kupił złoto 

w obawie o kryzys? Może i ja powinienem kupić? W telewizji też tak mówili 

(prawdopodobnie dlatego sąsiad kupił sztabkę). Zdejmujemy w ten sposób 

odpowiedzialność z siebie i przenosimy jej ciężar na kogoś innego. Jest to bardzo złudne, 

bo proces zachodzi w głowie, ale nie w portfelu. Na koniec to ja tracę swoje pieniądze, 

a nie ekspert. Ba, w większości przypadków ekspert tylko wygłosił opinię, ale na pewno 

nie zainwestował w to swoich pieniędzy! Możesz jednak śmiało powiedzieć, że to wina 

ekspertów, którzy źle ci doradzili. 

Nie zrozum mnie źle — nie chcę, żebyś całkowicie przestał słuchać jakichkolwiek 

ekspertów i stwierdził, że równie dobrze możesz rzucić monetą przed wejściem na 

rynek. Po prostu sprawdzaj, dokonuj selekcji informacji i bierz od nich to, co najlepsze. 

Czytaj, sprawdzaj, pytaj. Bardzo często masz jawny adres mailowy danego eksperta. 

Możesz go zapytać, czy udostępni Ci źródła, na podstawie których napisał np. swój 

ostatni komentarz. Czemu sądzi, że ceny ropy wzrosną? Twój scenariusz jest odwrotny. 

Czy to znaczy, że nie masz racji? Sprawdź! To doświadczenie dołoży kolejną cegiełkę do 

Twojej rosnącej wiedzy o rynkach finansowych. 

Ostatecznie to Ty musisz być ekspertem dla własnego portfela. Musisz dokonać własnej 

analizy i w momencie wejścia na rynek brać pełną odpowiedzialność za swoje pieniądze. 
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W ubiegłym roku mój portfel małych spółek przyniósł ponad 30 proc. zysku w skali roku. 

Czy ma znaczenie, czy portfel ma wartość 10 tysięcy zł, czy 100 milionów? Ważna jest 

metoda doboru instrumentów, sposób analizy, wejście i wyjście z rynku, a także 

zarządzanie wielkością pozycji. 

Bądź zarządzającym swojego własnego portfela i mądrze korzystaj z wiedzy ekspertów. 

Sprawdzaj, sprawdzaj, sprawdzaj. 

Nie wierzysz? No to patrzNie wierzysz? No to patrzNie wierzysz? No to patrzNie wierzysz? No to patrz    

W połowie 2012 roku Mario Draghi, szef Europejskiego Banku Centralnego, ogłosił 

jednym zdaniem koniec kryzysu. Był to jeden z najważniejszych momentów na parze 

EUR/USD w ostatnich latach. Podczas swojej konferencji powiedział mniej więcej: „Nie 

pozwolę upaść strefie euro”. 

Proste, prawda? Tym zdaniem skończył trwający kilka miesięcy okres paniki na rynkach 

finansowych i wyznaczył punkt, w którym odwrócił się średnioterminowy trend na 

najważniejszej parze walutowej świata. Dlaczego tak trudno było wyłapać ten moment? 

Ja też zrozumiałem to dopiero po jakimś czasie, bo wtedy jeszcze skupiałem się bardziej 

na pracy dziennikarskiej i szukaniu komentarzy na temat tej konferencji. 

W mediach czytaliśmy o optymistycznej reakcji rynku na przemówienie szefa EBC. 

Interesowały nas godziny notowań, nic więcej. Artykuły na koniec dnia są o tym, jak 

zakończyły się notowania z danego dnia. News był potrzebny na teraz, dłuższa analiza 

mogła być tematem dobrym na weekend, bo mało inwestorów czyta dłuższe 

opracowania. Tymczasem to zdanie było kluczowe, jeśli zastanowimy się nad jego wagą. 

Pomyślmy o obietnicy ratowania strefy euro i wadze tych słów w zestawieniu z 

możliwościami, jakimi dysponuje EBC. 

Szef Europejskiego Banku Centralnego ogłasza, że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby 

skończył się kryzys na rynkach finansowych i strefa euro nie upadła. Mówi to na 

największej konferencji prasowej, którą ogląda cały świat. EBC to finansowa bazooka — 

jedną decyzją może wywołać efekt domina na rynkach finansowych. Trzeba ratować 
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banki? EBC może dorzucić te pieniądze. Może wyemitować obligacje, które rozejdą się 

w kilka chwil, a z tych pieniędzy zasypać kolejny kryzys. Darować długi? Da się. Wysłać 

kilkadziesiąt miliardów pakietu pomocowego dla kraju w zamian za obietnicę reform? 

Policzcie, ile razy wykonano ten zabieg w ostatnich latach. LTRO — kosmiczne kwoty 

pożyczek dla największych banków za śmieszne oprocentowanie? Nie ma problemu! 

Powiem więcej, EBC za zgodą państw członkowskich strefy euro może zacząć drukować 

pieniądze, idąc za przykładem USA i Japonii. 

Żaden spekulant nie stanie naprzeciw EBC z zamiarem grania na osłabienie euro. Fani 

analizy technicznej mogą godzinami rysować linie, które przecinały ten punkt z czerwca 

2012 roku, ale ja nie mam wątpliwości, że Mario Draghi jednym zdaniem zmienił wiele 

strategicznych decyzji zarządzających milionowymi portfelami. Powiedział jasno, że to 

koniec osłabiania wspólnej, europejskiej waluty. 

Pytanie tylko, czy wychwyciłeś ten moment i przeanalizowałeś jego znaczenie 

makroekonomicznie? Umieściłeś na wykresie długoterminowym? Opracowałeś na tej 

podstawie strategię? Wiem, że czasami zdrowy rozsądek rozmija się z rynkami 

finansowymi. Lehman Brothers też był czynnikiem, który można było wyeliminować 

dużo wcześniej, ale ludzka zachłanność doprowadziła do bańki, która musiała kiedyś 

pęknąć i uderzyć w rynek. Jednak zdrowy rozsądek nakazywał myśleć, że Grecja jest zbyt 

małym problemem i zbyt medialnie nagłośnionym, aby doprowadzić do wielkiego 

kryzysu. Pamiętajmy, że te największe kryzysy nigdy nie są zapowiedziane. Nie usłyszymy 

w wiadomościach, że lada moment nastąpi krach giełdowy. On nastąpi dokładnie w tym 

momencie, kiedy my nie będziemy się go spodziewać! 

Przeanalizujmy grecki kryzys i zastanówmy się, dlaczego nie doprowadził on do krachu 

rozmiarów tego po upadku Lehman Brothers. Grecja to małe państwo należące do Unii 

Europejskiej, które zataiło sporo informacji na temat stanu swoich finansów. Ich 

obligacje były kupowane przez największe banki europejskie bez opamiętania. Dopóki 

wszyscy zarabiali, nikt nie zważał na ryzyko. 
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Kiedy wybuchł kryzys związany z zadłużeniem krajów południa Europy i ich ewentualnym 

rychłym bankructwem, odezwały się agencje ratingowe, które jak zwykle nie widziały 

wcześniej żadnego problemu. Rozpoczęła się panika wśród inwestorów i skupiano się na 

gaszeniu doraźnych pożarów na rynku, zamiast przemyśleć problem fundamentalnie. 

Zastanówmy się, kto skorzystałby na upadku Grecji. Spekulanci, którzy grali na krótko? 

Przecież na panice zarobili już dużo pieniędzy, a teraz mogli kupować z powrotem 

instrumenty dużo taniej i zarabiać w długim terminie na wzrostach. Kto mógł stracić? 

Wszyscy. Europejskie banki siedziały na bombie w postaci greckich obligacji. Bankructwo 

zamieniłoby te papiery w realną stratę, która mogłaby spowodować krach na rynku 

bankowym. Unia Europejska po latach integracji i pompowania pieniędzy w kraje mniej 

rozwinięte zachwiałaby się w posadach przez maleńką Grecję. 

Europejski Bank Centralny patrzyłby na bankructwo Grecji, mając w portfolio swoich 

finansowych możliwości kilka sposobów na jej ratunek. Sami zafundowalibyśmy sobie 

straconą dekadę Europy. Tylko po co? Zdrowy rozsądek nakazywał wierzyć w 

rozwiązanie problemów Europy, chociaż na kilka lat. Nie był to kryzys, o którym nikt nie 

wiedział i który wybuchł z dnia na dzień. To nie był drugi Lehman Brothers, to dało się 

opanować! 

Tak podpowiada rozsądek, ale dobrze wiesz, że rozsądek nie gwarantuje oglądalności. 

W mediach na pewno słyszałeś, że na giełdach jest krach, a przed nami jeszcze gorszy 

kryzys niż ten z 2008 roku. Inwestując w emocjach i na podstawie doniesień z mediów, 

prawdopodobnie dostaniemy obłędu, a nasz portfel będzie przypominał portfel 

nałogowego hazardzisty. Będą w nim szczęśliwe trafy i spektakularne porażki. Nie będzie 

jednak żadnego systemu poprzedzonego analizą. To nie jest inwestowanie — to gra 

porównywalna z wejściem do kasyna.  

Jeśli ten tok myślenia nie był nam obcy, to pomimo medialnego szumu wokół Grecji i 

innych zadłużonych państw, w długoterminowej skali, traktowalibyśmy spadki z 2011 

roku i zawirowania z 2012 jako korektę na europejskich rynkach i słabszy okres pary 

eurodolara. 
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Mario Draghi i jego obietnica byłyby dla nas tylko sygnałem do wejścia w rynek. Koniec 

kryzysu, otwieramy długie pozycje, ustawiamy stop lossy i zakładamy nogi na stół. 

Teoretycznie proste, prawda?Teoretycznie proste, prawda?Teoretycznie proste, prawda?Teoretycznie proste, prawda?    

Oczywiście znowu łatwo mi to mówić dzisiaj, siedząc za biurkiem i przeglądając 

archiwalne teksty i wykresy. Nie zainwestowałem pieniędzy idealnie w tym momencie, 

ale gdy opadły emocje, zacząłem kreślić swoje scenariusze. Bazooka finansowa, którą 

pochwalił się szef Europejskiego Banku Centralnego, dała do myślenia. To już nie są 

czasy Sorosa, który sam porywał się na spekulowanie przeciwko bankowi centralnemu 

kraju. 

Teraz spróbujmy wyciągnąć jakieś wnioski z opisanej sytuacji. Pamiętacie artykuły z 

prognozami, że kurs eurodolara osiągnie najpierw 1,2, a później 1,00? Sprawdźcie na 

wykresie w połowie 2012 roku, jaka była najniższa wartość EUR/USD. To bardzo ważny 

punkt, który może być jednym z Twoich punktów odniesienia podczas kreślenia analiz 

przed transakcjami. Zobacz, jak ogromna była panika na rynku, kiedy para walutowa 

osiągała tak niski poziom. Historia lubi się powtarzać, warto więc zapamiętać takie 

momenty: jak wyglądał obraz nakreślony przez media, a jak wyglądały wyceny 

poszczególnych instrumentów. Może kolejnym razem, kiedy usłyszysz, że lada moment 

zawali się gospodarka, będziesz miał okazję zrobić bardzo tanie zakupy przed kolejną 

silną falą wzrostów. 
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Media a ForexMedia a ForexMedia a ForexMedia a Forex    

Ile razy czytaliście w mediach, że 60, 70, a nawet 80 proc. ludzi przegrywa na rynku 

Forex? Twój cel to znaleźć się w tych 20 proc., ale do tego trzeba trochę popracować i 

wyrobić sobie odpowiedni dystans do informacji podawanych w mediach. Spróbujmy na 

podstawie tego, co wcześniej przeczytałeś, rozszyfrować ten komunikat. 

Po pierwsze, negatywna informacja sprzedaje się lepiej. O wiele mniej czytelników 

przyciągnie artykuł: „Co piąty inwestor zarabia na Forexie”. Nawet jeśli ktoś to napisze i 

przeprowadzi rozmowy z traderami, którzy z tego żyją, będzie to o wiele mniej 

atrakcyjne dla masowego odbiorcy. Ciekawsza jest historia człowieka zadłużonego po 

uszy, który traktował platformę forexową jak stół z ruletką, niż historia inwestora, który 

przez lata budował swój system i dzisiaj zarabia średnią krajową, pracując godzinę w 

tygodniu. Złe informacje sprzedają się lepiej. Jak mawiają złośliwi: nie jest newsem 

sytuacja, w której pies pogryzł właściciela. Ale gdyby właściciel pogryzł psa? Taaak, to 

jest news! 



TOMASZ JAROSZEK 21 

 

Po drugie, rynek Forex traktuj jak każdą inną pracę. Jeśli poświęcasz się czemuś, 

trenujesz, ćwiczysz, doskonalisz umiejętności i ciągle się uczysz, to po pewnym czasie 

dotrzesz do poziomu zaawansowanego. Będziesz dobry w tym, co robisz. Jeśli poddasz 

się już na pierwszym etapie, to oczywiście poniesiesz porażkę. Tak dzieje się z 

większością „inwestorów” na rynku. Przychodzą z pieniędzmi, ale bez strategii, wiedzy i 

dyscypliny. 

Czasem im się udaje, czasem nie. Nie umieją opanować emocji, ale umieją już 

posługiwać się dźwignią finansową. Przegrywają, zerują swój portfel i zamiast się 

pokornie uczyć, odchodzą, rozpowiadając przy tym, że Forex to jedno wielkie oszustwo. 

Już kilka razy wspominałem o notowaniach ropy, które ewidentnie są moją piętą 

Achillesa. Zakładając, że na platformie do Forexu miałem określoną kwotę i 

inwestowałem tylko na tym instrumencie… to też jestem w tych 80 proc. 

przegrywających! Nikt nie doprecyzuje, że na tym rachunku tylko eksperymentuję, a 

portfel akcyjny i pozycje na parach walutowych mam gdzie indziej! Statystycznie 

odniosłem porażkę i wpasowuję się idealnie w artykuł o Polakach przegrywających 

pieniądze na rynku walutowym. Naciągana 

teoria? To właśnie jest interpretacja danych w mediach. 

Po trzecie i najważniejsze… a co Cię to obchodzi? Twoje zadanie to inwestowanie. 

Interesuje Cię rynek, zajęcie pozycji, zgarnięcie pieniędzy i analiza przed kolejną 

transakcją. Jeśli 80 proc. ludzi wokół straci swoje pieniądze, bo zajęło długą pozycję na 

rynku niedźwiedzia, to jest to ich strata. Nie Twoja! Martw się swoim portfelem i tym, 

czy aby na pewno byłeś wtedy na rynku i przyjąłeś odpowiedni kierunek! Moja sugestia 

to omijanie informacji w mediach, które tłumaczą, kto wygrywa, a kto przegrywa na 

jakimkolwiek rynku. To błędne koło, które służy zwiększeniu oglądalności czy też 

klikalności, ale nie przyda Ci się w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Prostym 

przykładem są fundusze inwestycyjne. Do krachu w 2008 roku posiadacze jednostek 

funduszy inwestycyjnych (podobnie jak posiadacze samych akcji) zarobili ogromne 

kwoty. Ostatnia faza hossy była wręcz szalona, kupowało się bardzo drogo, a następnego 
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dnia wyceny znowu rosły. O czym słyszeliśmy w mediach à propos funduszy w czasie 

krachu? Że straciły miliony złotych biednych polskich inwestorów. Tak, oni stracili, bo nic 

nie zrobili w momencie krachu! Klienci też nic nie zrobili ze swoimi pieniędzmi. 

Wystarczyło zaraz po upadku Lehman Brothers pozbyć się jednostek funduszu, zamiast 

siedzieć i patrzeć, jak ich wartość topnieje. 

Sztuka spekulacji na rynkach finansowych to umiejętność podejmowania decyzji. Kto nie 

pilnuje swoich inwestycji — przegrywa. 

    

Do czego zmierzam?Do czego zmierzam?Do czego zmierzam?Do czego zmierzam?        

Mam nadzieję, że dzięki tym kilku historiom znacznie lepiej rozumiesz już, jak działają    

media. My jesteśmy w samym środku tego szumu informacyjnego. Zawsze kiedy o tym    

piszę, przywołuję obraz trąby powietrznej, która w samym środku wydaje się cicha, ale 

prędkość wiatru kręcącego się wokoło sieje spustoszenie. My stoimy właśnie w samym 

środku, widząc, jak z zawrotną prędkością kręcą się wokół nas informacje o rynkach 

finansowych.    

 

W szumie informacyjnym gubią się najważniejsze elementy układanki. News w mediach 

żyje kilka godzin, czasami przeradza się w temat na kilka dni. Czy o to chodzi nam w 

inwestowaniu? Żeby zrozumieć zachowanie indeksu czy pary walutowej jedynie w skali 

kilku godzin? (Jeśli jesteś traderem i polujesz na kilkuminutowe ruchy, to możesz 

przeczytać te akapity z czystej ciekawości, ale pewnie nie przyda Ci się moja teoria).  

Kiedy inwestuję, muszę położyć moją inwestycję na osi czasu, zrozumieć, gdzie ona 

dokładnie jest na wykresie. Zawsze staram się szukać big picture. Do tego przydaje się 

analiza makroekonomiczna, pomijana przez wielu techników. Oczywiście to tylko jeden 

z kilku elementów. 
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Analiza techniczna jest niezmiernie ważna do określenia momentu, w którym się 

znajdujemy, i momentu, w którym można wejść w rynek. Fundamenty są z kolei bardzo 

ważne przy inwestycjach średnio- i długoterminowych. Media są jedynie elementem 

pomocniczym, który może dać cenne wskazówki, np. ocenę nastrojów. Po kilku latach 

obserwowania relacji zachodzącej pomiędzy mediami i rynkami traktuję to jako światło 

ostrzegawcze. Zarówno gdy media krzyczą o kryzysie, jak i ekscytują się rosnącymi 

cenami. 

    

PrzykPrzykPrzykPrzykłłłładadadad    

Mechanizm zadziałał idealnie przy szczycie notowań złota. Złoto przebiło 1900 dol. Za 

uncję. Spotkały się tutaj moje subiektywne dwie teorie. Z jednej strony mało brakowało 

do okrągłej liczby 2 tysięcy dol. Stosuję tę strategię bardzo często i ma doskonałe 

rezultaty. Po prostu lubimy okrągłe liczby i wykres często po nie sięga. Brzmi za łatwo, 

żeby się sprawdzało? Jeśli cena akcji wynosi 18 zł i mamy silny trend wzrostowy, to 

bardzo prawdopodobny scenariusz to silny wzrost do 20 zł i realizacja zysków chwilę 

później. Podobnie wygląda sytuacja na wykresach indeksów. (Nie wierzcie mi na słowo, 

sprawdźcie). 

W przypadku złota była jednak bardzo niepokojąca wskazówka płynąca właśnie z 

mediów. O złocie mówiono wszędzie, nawet w głównych wydaniach wiadomości. Polacy 

szukali fizycznych monet i sztabek, złoto chcieli mieć nie tylko inwestorzy, ale po prostu 

obywatele w razie kryzysu finansowego. To właśnie na ten czas przypada złoty okres… 

Amber Gold, które w centrum Warszawy wywieszało gigantyczne plakaty informujące o 

„lokatach w złoto”. To doskonały sygnał ostrzegawczy — po złoto sięgał już każdy — 

nawet ci, którzy nigdy w życiu nie widzieli wykresu tego kruszcu. Druga teoria wygrała, 

złoto nie dotarło do 2 tysięcy dol. za uncję, a wykres załamał się na dobre. Media były 

dla mnie ostrzeżeniem, podczas gdy już chciałem zastosować jedną ze swoich teorii 

inwestycyjnych, którą nazywam „magią okrągłych liczb”. I dokładnie tak powinniśmy je 

interpretować — jako wskazówkę, ale nigdy jako dosłowne źródło porady inwestycyjnej. 
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Jeśli w telewizji mówią: „kupuj złoto”, to nigdy nie traktuj tego jako sygnału kupna. Niech 

to będzie jeden z elementów Twojej analizy. Bardzo często, kiedy w głównym wydaniu 

wiadomości usłyszysz, że trzeba kupować akcje, to będzie to sygnał, że rynek jest w 

ostatniej fazie hossy. A zatem zaraz spadniemy o wiele niżej. 

3… 2… 1… poznaj moj3… 2… 1… poznaj moj3… 2… 1… poznaj moj3… 2… 1… poznaj mojąąąą    metodmetodmetodmetodęęęę    

Jestem dziennikarzem ekonomicznym i inwestorem. Po tym zdaniu pada z reguły 

podejrzenie, że wiem więcej niż inni, mam dostęp do różnych ciekawych informacji i 

zawsze mogę zapytać o zdanie ekonomistów największych instytucji finansowych. 

Innymi słowy — mam łatwiej. Nic bardziej mylnego. Faktycznie, mam w telefonie 

numery do analityków, ekonomistów i innych dziennikarzy. Możemy się nawet 

posprzeczać na temat polityki monetarnej w USA, ale to też nie ma znaczenia dla mojego 

portfela inwestycyjnego. Na koniec i tak zostanę sam przed monitorem, na którym 

wyświetlają się dwa przyciski: kup i sprzedaj. 

Moje metody inwestycyjne nie są bardzo skomplikowane z prostej przyczyny — często 

proste rozwiązania są najskuteczniejsze. Ile razy miałeś rację, ale z jakiegoś powodu 

zamknąłeś pozycję albo za szybko zrealizowałeś zysk? Bardzo możliwe, że zacząłeś 

analizować za dużo czynników albo nałożyłeś na siebie kilka metod. Analitycy techniczni 

często mają problem, kiedy używają zbyt wielu wskaźników, a te zaczynają się 

wzajemnie wykluczać. Upraszczam — to podstawa. 

Kiedy szukam spółek do potencjalnych inwestycji, wybieram spośród płynnych 

instrumentów. To już przekreśla część spółek mało płynnych i zawęża krąg 

zainteresowania. Skanując wzrokiem wykresy, od razu wrzucam silne spółki trendowe 

do jednego worka, do którego wrócę niedługo. Szukam potencjalnie ciekawych formacji 

i silnych trendów. Omijam wykresy, na których muszę czegokolwiek szukać na siłę — 

skonsolidowany wykres, którego cena waha się o kilka procent od tygodni, kompletnie 

mnie nie interesuje, chyba że widzę potencjalne miejsce do wybicia. Dopiero po selekcji 

zaczynam dokładniejszą analizę. 
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Mam portfel silnych trendowych spółek i nie ma dla mnie pojęcia „zbyt drogie akcje”. 

Kupuję pędzące w górę akcje i bardzo poważnie przyglądam się korektom, żeby móc 

błyskawicznie uciec ze spółki w momencie załamania notowań, które prędzej czy później 

może przyjść. 

Oczywiście sprawdzam, jaka jest konkurencja spółki, jaka jest przyczyna tak silnych 

wzrostów, jakie oczekiwania inwestorów, możliwości wejścia dużych inwestorów, 

dynamika przychodów spółki itp. Nie wchodzę w spółkę kompletnie w ciemno, jednak 

przyznaję, że bardziej wierzę wykresowi cen akcji niż raportom rocznym publikowanym 

przez spółki. Spółka warta jest tyle, na ile wycenia ją rynek, czyli inwestorzy. 

W przypadku par walutowych, indeksów i surowców jest o wiele trudniej, bo często 

wchodzimy nawet w geopolitykę. Wykres to jedno, ale bez określenia otoczenia 

makroekonomicznego analiza jest nadal mało wartościowa. Cały czas śledzę sytuację w 

USA, Europie i Chinach — i Tobie radzę to samo. Staram się określić, gdzie mniej więcej 

jesteśmy, np. na początku ożywienia gospodarczego w USA, w środku stagnacji 

gospodarczej krajów Europy, przed kryzysem w Azji. Polityka monetarna poszczególnych 

krajów również jest bardzo istotna. Sprawdzam, jakie są stopy procentowe w 

poszczególnych krajach politykę prowadzą banki centralne i jakie są możliwe warianty. 

Szukam kanałów, w których porusza się dana para walutowa lub indeks. Zaznaczam 

najważniejsze poziomy, które są później silnym wsparciem bądź oporem. I tak powoli od 

szerokiego planu przechodzę do pojedynczego instrumentu, który mnie interesuje, i 

wąskiego odcinka czasu, w którym się znajduję. 

Zauważyłeś, że w żadnym z akapitów o moich metodach nie pojawiła się ani jedna 

wzmianka o mediach? Media są dodatkiem — wskazówką. Nigdy nie są elementem 

analizy. Jeśli w telewizji trąbią o negatywnych nastrojach w Europie, to ja spokojnie 

pytam: „Gdzie dokładnie?”. Widzę wykres i rekordowo pędzące indeksy rozwiniętych 

gospodarek. To są fakty, a komentarz ekonomisty mówiący o potencjalnym problemie 

na francuskim rynku pracy to element szumu medialnego, o którym pisałem wcześniej. 
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Może zakłócić moją analizę i wprowadzić niepotrzebną niepewność, jeśli już mam 

otwartą pozycję. Nie pozwól, by media zakłóciły Twoją analizę. 

Bardzo ważna zmiana w moim podejściu do rynków nastąpiła, kiedy przestałem 

analizować transakcje, których nigdy nie wykonałem. Debiut Facebooka był bardzo 

słaby, a w czasie kolejnych tygodni cena akcji spadła o kilkadziesiąt procent. Był to moim 

zdaniem idealny moment na kupno. Pamiętam, że nawet komentowałem gdzieś wykres 

Facebooka i możliwości rozwoju, jakie miał przed sobą. Zarobiłbym ponad 200 proc., 

gdybym zainwestował w tym momencie. Miałem rację, idealnie nakreśliłem moment 

wejścia, świetnie przeanalizowałem sytuację na rynku podobnych spółek i… nic nie 

zarobiłem. Nie zainwestowałem, miałem po prostu rację. 

Nie zaprzątaj sobie głowy transakcjami, których nie wykonałeś. Jeśli jesteś przekonany 

co do swojej analizy, to zainwestuj nawet minimalną kwotę, żeby sprawdzić, czy miałeś 

rację. Jeśli poniesiesz porażkę, to będzie to również cenna lekcja. Jeśli kiedykolwiek 

będziesz miał jeszcze co do tego wątpliwości, to zadaj sobie jedno fundamentalne 

pytanie: 

„Wolisz„Wolisz„Wolisz„Wolisz    miemiemiemiećććć    racjracjracjracjęęęę    czy zyski?czy zyski?czy zyski?czy zyski?””””    

Najważniejsze to pamiętać, że każdy może się nauczyć inwestować. Po prostu nie ma 

magicznych metod, które uczynią Cię milionerem od razu. To długa droga, dziesiątki 

przeczytanych książek, liczne szkolenia, setki godzin analizowania wykresów i w końcu 

historia transakcji — Twój dziennik postępów i cenne lekcje, jakimi są porażki. Jeśli 

będziesz wytrwały, to też będziesz zarabiać na rynkach finansowych. Cierpliwość i 

konsekwentne dążenie do celu są Ci potrzebne sto razy bardziej niż komentarze w 

mediach, debaty ekspertów i cudowne rady ekonomistów. Bądź sam dla siebie 

ekspertem, a pewnego dnia sam nakreślisz swoje zasady inwestowania. 

Życzę małych strat i wysokich zysków! 

Tomasz Jaroszek 


