Forex prekybos strategijos kūrimo metodika

Forex prekybos strategijos yra tarsi 10 dievo įsakymų, kuriuos jūs susidarote patys ir
griežtai jų laikotės. Forex prekybos strategijos padės nugalėti įvairias emocijas, kurios gali
jus išblaškyti svarbiu momentu. Paieškoję internete, galėtumėte rasti daug Forex prekybos
sistemų, aiškinančių, kad jei jomis vadovausitės uždirbsite milijonus. Dažnai tokių sistemų
pelningumas yra perdėtas. Kita vertus, internete pateikiamos Forex prekybos strategijos
retai, kada atneša naudos, kadangi vienam žmogui sistema veikia, tai nereiškia, kad veiks ir
kitam. Ir tiesą sakant 99 kartus iš šimto, jums nepavyks nukopijuoti kitos Forex prekybos
strategijos ir sėkmingai ją taikyti. Atminkite, ką minėjome anksčiau – kiekvienas iš mūsų
esame unikalus, todėl aklai pasikliauti internete rastos Forex prekybos strategijos
efektyvumu jums nepavyks, ją turėsite ilgai šlifuoti, kol sugebėsite dirbti pelningai. Susikūrę
savo Forex prekybos sistemą užtruks nemažai laiko. Kartais tai gali trukti netgi kelis metus,
tam prireiks daug kantrybės ir juodo darbo, bet tokia sistema jūs tikėsite, nes puikiai
išmanysite ko iš jo galite tikėtis.

Forex prekybos strategijos kūrimas
Forex prekybos strategijos kūrimas nėra toks jau sudėtingas.
Iš pradžių, jūs turite pradėti nuo savo strategijos tikslo. Dabar galvojate „Taigi ir taip aišku,
kad mano tikslas yra uždirbti pinigus“. Nors tai ir yra pakankamai geras tikslas, tačiau kad
tokia sistema galėtų padėti tai pasiekti, visų pirma ji turi tenkinti 2 svarbias Forex prekybos
strategijos sąlygas:
1. pastebėti trendo pasikeitimą kuo anksčiau.
2. padėti laiku uždaryti sandorį ir apsaugoti jus nuo nuostolio.
Jei jūsų strategija palengvins jums šių sąlygų įgyvendinimą, tuomet turite gerus šansus
prekiauti pelningai. Mes jums pateiksime patarimų kaip galite susikurti savo prekybos
strategiją, tačiau Forex prekybos strategijos tobulinimas yra nuolatinis procesas, todėl ją
nuolat galima papildyti naujomis idėjomis
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Šios temos tikslas yra jums parodyti kelią, kaip
pradėti kurti savo prekybos sistemą. Nors susikurti savo sistemą nėra sunku, tačiau gali
prireikti laiko ją tikrinti realiose situacijose ir ją tobulinti. Todėl būkite kantrūs ir siekite
tobulėti tiek patys, tiek tobulinti ir savo sistemą.
1. Laiko periodas
Pirmas dalykas kurį jums reikia nuspręsti, tai yra koks spekuliantas jūs esate – dieninis?
Sūpuoklių? Skalpelis? Tai nulems kokiuose laiko perioduose jūs dažniausiai dirbsite ir kur
sutelksite visą savo dėmesį. Nors ir jums gali tekti naudoti kitus laiko periodus, tačiau žinant
pagrindinį laiko periodą, bus lengviau planuoti tolimesnius žingsnius.
2. Indikatoriai, kurie padės surasti trendą
Kadangi mūsų sistemos tikslas yra nuspėti kada prasidės naujas trendas ir kada jis baigsis,
todėl derėtų nuspręsti kokius nuolatinius indikatorius (jeigu naudosite) pasirinksite.
Slankusis vidurkis (angl. Moving averages) yra vienas populiariausių indikatorių padedančių
nuspėti trendą. Naudojant MA (Moving averages) dažniausiai yra sudaromas ilgas MA (pvz.:
iš 21 žvakės) ir trumpas MA (pvz.: iš 9 žvakių), susikirtus šioms MA linijoms signalizuoja
apie trendo pasikeitimą. Tačiau kuriant savo sistemą, stenkitės pasirinkti tokį indikatorių,
kurį suprantate geriausiai, kurį labiausiai mėgstate. O jeigu jums išvis nepatinka indikatoriai
galite tiesiog pasikliauti palaikymo/pasipriešinimo linijomis ar kitais techninės analizės
įrankiais.
3. Įrankiai, kurie padės patvirtinti trendą
Kadangi mūsų antras tikslas yra išeiti iš besikeičiančio trendo laiku, todėl mes turime
apsiginkluoti tokiais techninės analizės įrankiais, kurie padėtų mums nustatyti, kada
apsisuks trendas. Tai nebūtinai turi būti indikatoriai, tai gali būti ir japoniškų žvakių,
klasikinių figūrų ar tiesiog palaikymo/pasipriešinimo linijų analizė.
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4. Nustatykite savo riziką

Kai prekiaujate, labai svarbu nustatyti kiek sau
galite leisti prarasti vienos pozicijos metu. Ne visi žmonės galvoja apie tai kiek pinigų jie gali
prarasti ir dažniausiai susikoncentruoja į galimą pelną. Tačiau protingi spekuliantai pirma
išanalizuoja, kiek gali prarasti pinigų nesėkmės atveju ir kiek gali uždirbti jei viskas pavyks
gerai. Ne visi žmonės bus linkę rizikuoti vienodai, todėl vieni rizikuos labiau, kiti – mažiau.
Turite nuspręsti kokią ribą pasirinkti, kuri jums leis jaustis patogiai ir laisvai. Jeigu,
pavyzdžiui, turime EUR/USD kotiruotę ties 1.4000 kaina ir tikitės, kad kaina nukris iki
1.3800 (200 punktų), tai galite naudoti optimaliausią pelno ir nuostolio santykį 1:3, tokio
atveju tikėdamiesi uždirbti 200 punktų mes stop loss dedame ties 1.4066 riba, t.y.
rizikuojame 66 punktais, kad uždirbtume 200 (1:3). 1 prie 3 ar 1:2 rizikos ir pelno santykis
yra vienas populiariausių, tačiau galite rinktis ir kitokį pelno ir nuostolio santykį.
Svarbiausia, kad rizikos ir pelno santykis būtų veiksmingas įgyvendinant nusibrėžtą
strategiją.
5. Nustatykite, kada atidarysite ir uždarysite sandorį
Kaip tik nustatote, kiek galite sau leisti rizikuoti (pelno ir nuostolio santykis), jūsų sekantis
žingsnis yra žinoti kada atidaryti ir uždaryti sandorį. Nemaža dalis žmonių yra linkę įeiti į
rinką vos tik jų indikatoriai pradeda rodyti teigiamus signalus, net jei žvakės dar nebūna
užsidariusios (primename, kad norint, kad signalas būtų patvirtintas, žvakė turi užsidaryti
UŽ tam tikros ribos (indikatoriaus linijos, palaikymo/pasipriešinimo linijų ir t.t.), kad būtų
patvirtinta prognozė, priešingu atveju – tai bus tik atšokimas nuo linijos, todėl tai nereikš
trendo apsisukimo). Kiti yra linkę palaukti, kol žvakės užsidaro ir patvirtina prognozę.
Tačiau tai priklauso nuo prekiavimo stiliaus – vieni yra agresyvesni, kiti – ramesni. Ankščiau
ar vėliau jūs pamatysite patys, kokio stiliaus spekuliantas esate.
Kalbant apie išėjimus iš trendo, jūs turite keletą galimybių. Viena iš jų, yra sekti savo kainos
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pokyčius ir perkelti savo stop loss, kai kaina keičiasi jūsų naudai. Pavyzdžiui, naudokime
ankščiau pateiktą pavyzdį su EUR/USD. Taigi, įėjome 1.4000, su 1.4066 stop loss ir
tikėjomės, kad kaina nukris iki 1.3800, tačiau kaina nukrito į 1.3700. Tokiu atveju, mes
galime stop loss perstatyti į 1.3800 (t.y. į ribą, kad mes būtume uždirbę savo 200 punktų ir
jais būtume visiškai garantuoti, kad jų neprarasime). Tačiau jei esame nusiteikę agresyviau,
galime savo pradinį stop loss perkelti į 1.3966 – t.y. kadangi kaina nusileido 100 punktų
daugiau nei mes planavome, todėl tokiu pačiu kiekių punktų mes „pataisome“ ir stop loss.
Tokiu būdu, mes didiname riziką ir stengiamės uždirbti dar daugiau nei 200 punktų, tačiau
šis būdas yra labiau taikytinas ilgojo laikotarpio prekybai, kuomet kaina daug kartų šokinėja,
kol vėl pradeda leistis/kilti.
Kitas būdas yra tiesiog uždaryti savo poziciją, vos tik pasiekiate savo tikslą, pvz., 1.3800.
Tuomet jūs jau turite savo uždirbtą pelną. Tam galite naudoti „take profit“ funkciją, kurią
aptarėme ankstesnėse pamokose.
Ne visi sandoriai yra pelningi, tad jeigu sandoris pasisuko neigiame linkme, nebandykite
nukelti stop loss lygio ir didinti nuostolio. Tai pagrindinė priežastis dėl ko spekuliantai
praranda pinigus. Paprasčiausia išlaukite, kol sandoris bus automatiškai uždarytas vos tik
pasieks stop loss ribą, susitaikykite su nuostoliu ir laukite kitos galimybės atidaryti sandorį,
6. Susirašykite savo sistemą ir ją vadovaukitės
Tai pats svarbiausias žingsnis – tai ką išmokote pritaikyti praktikoje. Todėl derėtų prekybos
strategiją užsirašyti ir ja vadovautis prekiaujant. Disciplina, tai viena iš svarbiausių
sėkmingo spekulianto savybių, todėl griežtai vadovaukitės iš anksto nusistatytomis prekybos
sistemos taisyklėmis.

Kaip patikrinti Forex prekybos strategijos efektyvumą?
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Greičiausias būdas patikrinti savo Forex prekybos
strategijos efektyvumą yra parsisiunčiant rinkos grafikų paketų sistemą (angl. Charting
software package), kurioje naudojami istoriniai rinkos duomenys ir jūs galite patys
reguliuoti kaip greitai atsidaro žvakės, tarsi realiame laike. Taip jūs sutaupysite daug laiko
tikrindami Forex prekybos strategijos efektyvumą – jums nereikės sėdėti prie kompiuterio
laukiant kada atsidarys nauja žvakė ir pajudės valiutos kursas, kadangi laiko tėkmę
programa jums leidžia reguliuoti patiems. Tokiu būdu, naudodami savo įgūdžius, jūs galėsite
mokintis priimti sprendimus, o po to, atidarinėti žvakes viena po kitos, kad patikrintumėte,
ar jūsų sprendimas buvo tinkamas ar ne. Labai svarbu, kad būtumėte sau sąžiningas ir
nuoširdžiai rašytumėtės savo rezultatą – kiek sandorių buvo atidaryta, kiek iš jų buvo
sėkmingi, kiek iš jų nesėkmingi, kokias klaidas padarėte prekiaudami ir t.t. Kai būsite
pasiruošę žengti tolyn pereikite prie demonstracinės sąskaitos – prekybos realiu laiku su
netikrais pinigais (arba galite praleisti pirmąjį žingsnį ir iškarto praktikuotis su
demonstracine sąskaita), o kai bent tris mėnesius sėkmingai prekiausite su demo sąskaita –
ateis laikas finalui – išbandyti prekybą realiais pinigais. Nors gali atrodyti šiek tiek neramu
bandyti viską su realiais pinigais, bet tam jūs ir kūrėte savo prekybos sistemą – kad
nepasiduotumėte emocijoms ir sėkmingai vadovaudamiesi savo prekybos sistema
uždirbtumėte pinigus.
Pabaigai
Visos prieš tai buvusios pamokos jus išmokė žaidimo taisyklių, o ši pamoka – Forex prekybos
strategijos subtilybių. Dabar, turėdami daugybę techninės analizės ginklų savo arsenale, o
taip pat puikiai išmanydami fundamentalios analizės subtilybės, galiausiai išmokote, to, kas
padaro daugumą spekuliantų sėkmingais – savo strategijos turėjimas. Su laiku, savo
prekybos strategijas, jūs keisite ne vieną ir ne du kartus. Su laiku, jūs pradėsite geriau
pažinti ne tik patys save, bet ir pačią Forex rinką bei kaip veikia įvairios techninės analizės
kombinacijos. Todėl nebijokite laiko ir nusiteikite ilgai, tačiau be galo įdomiai kelionei
pelningos prekybos link!

www.investologija.lt visos teisės saugomos
|5

Forex prekybos strategijos kūrimo metodika

19. pamoka. Forex brokeriai: kaip išsirinkti tinkamą?
Nelik abejingas: įvertink straipsnį – pasidalink su draugais…
Straipsnį parengė: Justinas J. ir Simonas Adomavičius
Forex prekybos strategijos kūrimo metodika
12 balsai/ Vid.5

www.investologija.lt visos teisės saugomos
|6

