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Kontrakt terminowy 
na złoto GCZ4 –
przykład zagrania 
z rozwinięciem pozycji

Według wielu opinii złoto jest jednym z  najbardziej popularnych, 

a  zarazem najtrudniejszym z  walorów na jakim traderzy przepro-

wadzają swoje transakcje. Olbrzymia liczba inwestorów, którzy pod 

wpływem różnego rodzaju informacji w jednej chwili podejmują tysią-

ce decyzji transakcyjnych, powoduje, że cena złota posiada nie tylko 

bardzo dużą zmienność, ale również dynamicznie reaguje na wszelkie 

dane makroekonomiczne i  geopolityczne. Wiele osób, które starają 

się zrozumieć rynki kapitałowe, dochodzi do wniosku, że rynek jest 

bytem chaotycznym, w którym wszystko ma przypadkowy przebieg. 

Jak już pokazywałem i wyjaśniałem w poprzednich rozdziałach, teza 

ta nie jest prawdziwa. Rynek � nansowy jest zjawiskiem, które można 

opisać, a co najważniejsze zrozumieć. Jeżeli zatem usłyszysz, że zło-

to gwałtownie zareagowało na pewne dane – zadaj sobie pytania – co 

tak naprawdę się wydarzyło? Aby przybliżyć tę kwestię posłużę się kil-

koma przykładami, które w bardzo jasny i czytelny sposób obrazują 

porządek obecny na rynku złota. Ukazują one prawdziwe oblicze tego 

rynku.

Zacznę zatem od początku. Trader swoją analizę rozpoczyna od 

oceny backgroundu z  wyższych przedziałów czasowych. Nawet 

osoba, która zajmuje się daytradingiem, nie powinna ignorować 

interwałów takich jak tygodniowy lub dzienny, ponieważ tam właś-

nie często znajdują się cenne informacje, które mogą mieć wpływ 

na znacznie krótsze przedziały czasowe. Przeanalizujmy zatem wy-

Rys. 184. Wykres 1D GCZ14/GCZ4 (2014-09-24)
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kres złota z ostatnich miesięcy, który widzimy na rysunku 184.
Rynek od dłuższego czasu podąża w  trendzie spadkowym, co ja-
kiś czas dokonując większej korekty. Po historycznym spadku cen 
złota w 2013 roku, wiele osób sugerowało zakupy tego waloru, są-
dząc, że tańszy już na pewno nie będzie. Z tym większym zasko-
czeniem przyjęli fakt, że złoto w ostatnim tygodniu 2013 roku, po 
raz kolejny złamało barierę 1200 dolarów. Miejsce to było również 
zakończeniem fali B w  fali 4. wyższego rzędu. Po takiej sekwen-
cji spodziewałem się przynajmniej 3- lub 5- falowego wzrostu jako 
fala C, czyli zakończenia korekcyjnej fali 4. wyższego rzędu. Ze 
względu na przebieg fali 2. i geometryczne zatrzymanie się fali A, 
należało podejrzewać, że fala C będzie korektą płaską. Pierwszy 
kwartał 2014 roku upływał pod znakiem umacniania się cen złota, 
które w  tym czasie zyskało prawie 200 USD. Okazało się, że fala 
C była 5-falowym ruchem. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, 
w  jaki sposób została zakończona fala 5. fali C fali 4. (Rys.185.). 
Omawiany odcinek pomiędzy strzałkami (Y1), to czas nieustannie 

napływających informacji zza naszej wschodniej granicy, o możli-
wej interwencji wojsk rosyjskich na Ukrainie. Już wtedy mówiło 
się głośno o referendum w sprawie odłączenia Krymu od Ukrainy. 
Tak negatywne wiadomości, mają bardzo duży wpływ na nastro-
je inwestorów, którzy widząc widmo wojny rozpoczynają w panice 
wykupywać złoto. Należy również wspomnieć o nagłówkach w ser-
wisach ekonomicznych oraz informacyjnych, które przewidywały 
rychłe osiągnięcie przez złoto poziomu 1500 USD. Wszelkie reko-

Rys.185. Wykres 4H GCZ4 (2014-03-20)
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mendacje, jakie wtedy zostawały wydawane sugerowały zakup tego 

cennego kruszcu. Pamiętajmy, że złoto jest uznawane za tzw. „Bez-
pieczną Przystań”, czyli – mówiąc kolokwialnie: jeżeli na świecie 
jest źle i groźba wojny wisi w powietrzu, to inwestuj złoto, ponie-
waż ono da Ci pewny zysk. Wszyscy mają jeszcze w pamięci ostatni 
krach giełdowy oraz to, że w tym czasie na złocie można było dużo 
zarobić. Końcówkę olbrzymiego rynku byka pokazuje rysunek 186.

Rys. 186. Wykres 1W GCZ14/GCZ4 (2014-04-23)

O zakończeniu wzrostów na złocie wspominałem w rozdziale pią-
tym.
Wracając do sytuacji z  wykresu 185. Rynek w  punkcie X1 rysuje 
świecę z dużym spreadem oraz dużym wolumenem. Wolumen ten 
jest jednym z największych na wykresie. O czym świadczy ponad-
przeciętny wolumen? O aktywności profesjonalistów. Zwykli tra-
derzy sądzą, że złoto będzie osiągać kolejne szczyty, szczególnie, 
że informacje, jakie pojawiają się w mediach są co raz gorsze, dla-
tego też w pośpiechu kupują na tej świecy. Profesjonalna strona 
rynku doskonale wie, jak wykorzystać taką sytuację, odpowia-
dając na wszystkie zlecenia kupna sprzedażą, generując olbrzy-
mi wolumen. Ów wolumen wystąpił w  piątek, 14 marca, czyli 
w ostatni sesyjny dzień rynku, przed referendum na Krymie oraz 
ogłoszeniem jego wyników, kiedy napięcie i emocje z tym związa-
ne sięgały zenitu.
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Teraz przyjrzyjmy się bliżej samemu szczytowi na rysunku 187.
Olbrzymi wolumen, który pojawił się na wykresie, to nic innego 

jak Supply Coming In. Sygnał ten, jak już pisałem, świadczy o po-

dażowej aktywności Smart Money. Istotne jest jednak, aby zro-

zumieć, co się dalej dzieje na wykresie. W stre� e Y1 obserwujemy 

czerwoną świecę spadkową z dolnym cieniem, na równie zwiększo-

nym wolumenie – profesjonaliści nie chcą, aby rynek spadł natych-

miast, natomiast mają zamiar sprawdzić czy na rynku obecny jest 

jeszcze popyt. Odpowiedzią na ich pytanie są dwa kolejne up bary 

na bardzo niskim wolumenie. Szczyt narysowany jest na jednym 

z najmniejszych wolumenów widzianych na wykresie. Co ciekawe, 

w  momencie rysowania szczytu zostały podane o� cjalne infor-

Rys. 187. Wykres 4H GCZ4 (2014-03-20)

Rys. 188. Wykres 4H GCZ4 (2014-03-20)
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macje dotyczące wyniku referendum na Krymie. Spoglądając na 
wykres nie trudno odnieść wrażenie, że karty zostały rozdane już 
dużo wcześniej. Potwierdzeniem całości dystrybucji, jaka nastąpiła 
na szczycie, był tzw. Gotcha bar widziany na rysunku 188.

Świeca ta z całą stanowczością potwierdziła wcześniejszą sytua-
cję, w tym miejscu zamknęli pozycje ci traderzy, którzy kupowali po 
złej stronie rynku. Jeżeli popatrzymy na wykres w większej skali, 
to okaże się, że cena od tego momentu już tylko spadała. Jak już 
wspomniałem, zawsze warto przyglądać się wyższym interwałom 
czasowym. Należy zaznaczyć, że po zakończeniu tygodnia na wy-
kresie tygodniowym pojawia się bardzo wymowna i  silna forma-
cja odwracająca Two Bar Reversal (Rys. 189.). Warto pamiętać, że 
pojawiające się sygnały na wyższych skalach czasowych są istotną 
oznaką siły lub słabości.

Rys. 189. Wykres 1W GCZ14/GCZ4 (2014-09-16)

Od tego momentu cena złota powoli osuwała się na południe. Pierw-
szy zwrot z akcji następuje na początku czerwca 2014 roku, kiedy 
cena złota rozpoczyna wzrosty. Dlaczego tak się stało? Spójrzmy 
uważnie na rysunek 190.

Kluczowym miejscem jest strefa Y1, w której obserwujemy po-
jawiające się sygnały siły No supply, czyli brak podaży. Wolumen na 
każdej kolejnej świecy jest coraz mniejszy, a na samym dnie, prak-
tycznie go nie ma. O czym świadczy takie zachowanie wolumenu? 
Na rynku w tym momencie nie ma więcej sprzedających, a profe-
sjonalna strona rynku nie jest zainteresowana dalszymi spadkami. 
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Cena zaczyna powoli rosnąć, jednak temu wzrostowi nie towarzysz 
znaczący wolumen. Cena nie przypadkowo zatrzymała się na geo-
metrii 70.7%, delikatnie naruszając ją cieniami (Rys.191.).

Rynek respektuje poziomy geometryczne, co świadczy że jest on 
techniczny.
Jak długo będzie trwać ruch wzrostowy? To pytanie bardzo często 
zadają traderzy. Analitycy starają się przewidzieć takie sytuacje 
przy pomocy formuł matematycznych, szukając skomplikowanych 
wzorów, sekwencji wskaźników, która miałaby idealnie pokazać 
przyszłość. Niestety zwykle nie mają racji, ponieważ odpowiedź 

Rys. 190. Wykres 1D GCZ14/GCZ4 (2014-07-23)

Rys. 191. Wykres 1D GCZ14/GCZ4 (2014-07-29)
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na to pytanie zna tylko rynek. Ruch będzie trwał tak długo, aż nie 
odbędzie się dystrybucja z profesjonalnej strony rynku. Jak ją bę-

dziemy mogli zaobserwować? Sprzedaż odbywa się na up barach. 

Spójrzmy znów na wykres złota, tym razem już z okresu wakacyj-

nego 2014 roku, na rysunku 192.

Rys. 192. Wykres 1D GCZ14/GZC4 (2014-08-26)

Dostrzegamy zatem charakterystyczny bar z dużym spreadem 

oraz dużym wolumen, sygnał Supply Coming In. Jeżeli na tym ba-

rze odbywały się zakupy, to przecież logiczne jest, że powinniśmy 

obserwować dalsze wzrosty. Tymczasem złoto rozpoczęło okres 

konsolidacji, w  którym, jak widzimy, wolumen jest niezbyt duży. 

Finalnie cena osiąga po raz kolejny poziom 70.7%, jednak wolumen 

na tym kolejnym szczycie jest już znacznie mniejszy. Przyjrzyjmy 

się zatem temu szczytowi. Aby dobrze zobaczyć, co tam się tak na-

prawdę stało, należy wejść w mniejszą skalę czasową. Na rysunku 

193. obserwujemy 4-godzinowy wykres złota.

Cena została pchnięta na wyższe obszary cenowe, widzimy to 

w postaci świecy ze zwiększonym wolumenem oraz spreadem. To co 

powinno nam się rzucić od razu w oczy, to cień na tej świecy, jednak 

klucz do zrozumienia intencji Smart Money pojawia się na następ-

nym barze – No Result From E# ort, czyli brak rezultatu z wysiłku. 

Ten bar wyjaśnia bezpośrednio dlaczego na poprzednim barze mu-

siała odbywać się sprzedaż. Wysiłek, jaki widzimy w postaci zwięk-

szonego wolumenu, nie znajduje odpowiedzi w wyższych cenach, 

innymi słowy, aktywność na tym barze jest wywołana przez stronę 

podażową, co potwierdza intencje rynku z  wcześniejszego bara. 
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Jest to bardzo silna oznaka słabości na rynku.
Przeanalizujmy teraz, jak w kontekście teorii fal Elliotta, możemy 
opisać omawiane wykresy. Ostatni przedstawiany impuls składa 
się z wyraźnych pięciu fal, co widzimy doskonale na rysunku 194. 
Prawidłowość tego rozliczenia podkreśla największy wolumen, któ-
ry znajduje się w fali 3. Dodatkowo warto zauważyć, że obie korek-
ty (fala 2. oraz 4.) różnią się strukturą, jak również czasem długości 
ich trwania. Fala 2. to szybka – 2-dniowa korekta, natomiast fala 4. 
trwała prawie 2 tygodnie.

Rys.193. Wykres 4H GCZ4 (2014-07-21)

Rys. 194. Wykres 4H GCZ4 (2014-07-21)
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Jeżeli spojrzymy na to z  szerszej perspektywy, to okazuje się, że 
przedstawiona 5-tka, to tak naprawdę fala C w fali 2., lub B korekty 
nieregularnej wyższego rzędu (rys.195.).

Rys.195. Wykres 1D GCZ14/GCZ4 (2014-09-16)

Umiejętność odpowiedniego rozliczenia korekt jest niezbędna, aby pra-
widłowo oznaczać fale na wykresie oraz rozumieć, w jakiej konkretnej struk-
turze znajduje się rynek. W tym wypadku wyraźnie widać, że fala B składa 
się z trzech fal, a – co już opisałem na rysunku 194. – fala C z pięciu fal.

Często słyszy się opinie, że niespodziewane informacje powodują 
chaotyczne i nerwowe zachowania rynku. Czy rzeczywiście tak jest? Czy 
podczas ważnych publikacji lub informacji, techniczne aspekty oceny 
rynku przestają działać? Przyjrzymy się zatem rysunkowi 196., który 
pokazuje, co dalej działo się na złocie.

Rys.196. Wykres 4H GCZ4 (2014-07-24)
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Cena po zakończeniu 5-falowego impulsu rozpoczęła spadki. Wyraź-
nie możemy zaobserwować na rysunku 196., że spadek od szczytu 
oznaczonego cyfrą 5 jest impulsem 5-falowym, po czym następuje 
ruch wzrostowy. Każdy trader doskonale wie, że korekty to nieod-
łączny element trendu. Zwróćmy zatem uwagę, na zakończenie tej 
korekty, oznaczone strzałką na rysunku 196. Cena dojeżdża prak-
tycznie w punkt do geometrii 61.8%, czyli bardzo blisko geometrycz-
nego miejsca na wykresie. Czy dostrzegacie również inny kluczowy 
czynnik? Oczywiście, że tak – wolumen. Świeca, która osiągnęła geo-
metrię 61.8%, została narysowana na dużym spreadzie, z dużym wo-
lumenem, a jej zamknięcie jest w okolicach połowy świecy.
Rysunek 197. prezentuje sygnał Supply Coming In, który już był 
poprzednio opisywany. Znów na rynku pojawili się profesjonaliści. 
Dlaczego zatem wcześniej wspomniałem o emocjach na rynku pod-
czas publikacji informacji? Otóż w czasie, w którym była rysowana 
świeca nadciągającej podaży, dotarły do nas bardzo smutne infor-
macje z Ukrainy, gdzie zestrzelono malezyjski samolot pasażerski. Ta 
straszna tragedia, która wydarzyła się za naszą wschodnią granicą, 
miała swoje duże wybrzmienie na rynkach kapitałowych. Inwestorzy 
w popłochu rozpoczęli, po raz kolejny, kupować złoto. W ciągu kilku 
chwil napływały do nas przeróżne hipotezy, co mogło być przyczyną 
katastrofy. Jak szybko ustalono, samolot został zestrzelony, co jesz-
cze bardziej przybliżyło widmo wojny. Logiczny schemat działania 
inwestorów opisywałem już wcześniej: złe informacje – możliwość 
wojny – złoto jako bezpieczna przystań – czas na zakupy. W ten spo-
sób myślało wiele milionów inwestorów, zajmujących swoje pozycje 
długie, co oczywiście skrzętnie wykorzystali profesjonaliści, aby na 
tym złym nastroju rynku sprzedać złoto. Wolumen, jaki został wy-
generowany przez profesjonalistów, miał charakter podażowy, co 
potwierdza zamknięcie świecy. O geometrii czasu również wspomi-
nałem wcześniej. Jest to narzędzie, bardzo często lekceważone przez 
inwestorów. Rynek daje wiele przykładów, że pomiary czasu nie po-
zostają bez znaczenia. Dla mnie w procesie decyzyjnym szczególnie 
ważne jest wyznaczanie końca fali 2. lub b. Dzięki temu wiem jak za-
rządzać swoją koncentracją, czyli kiedy ją zwiększać lub zmniejszać. 
Okazuje się bowiem, że cena zatrzymując się na geometrii 61.8% 
zniesienia, trwała dokładnie 61.8% czasu trwania impulsu spadko-
wego. Możemy to zaobserwować na rysunku 198.


