
GEOMETRIA RYNKU 
Szkolenie z zakresu symetrii ceny i czasu oraz elem enty VSA

(pobie żnie – temat oddzielnego szkolenia)

Oferta ta jest przygotowana dla osób do ść dobrze zaznajomionych z rynkiem.

Szkolenie 2 dniowe odbędzie się

12 i 13 maja 2012

i kolejna edycja

9 i 10 czerwca 2012

 w godzinach ;  sobota 11 -18    niedziela 9-17

Miejsce : Warszawa, ul. Żwirki i Wigury ok. 500 od lotniska na Okęciu.

Zakładam możliwość przedłużenia czasu szkolenia, w zależności od ilości zadawanych pytań.

Na życzenie uczestników, będzie taka możliwość w trakcie wykładów.

W trakcie szkolenia omówienie funkcjonalności Wavetradera Bruce Gilmore.

Ogólny plan szkolenia i informacje:

Liczba osób : max 8

O mnie 

Od ponad 17 lat jestem związany z rynkiem kapitałowym. 

Pracowałem zawodowo na rynku kapitałowym. Od maklera przez maklera specjalistę na GPW, dalej 

dealera i zarządzającego funduszami w jednym z TFI.

Od ponad ośmiu lat inwestuję w futuresy na waluty, indeksy i towary na własny rachunek (bez innej 

pracy zawodowej). 

 U boku Bryce Gilmore ( jednego z najlepszych traderów stosujących metodologię opartą na geometrii 

ceny i czasu) poznałem zasady, jakimi kierują się traderzy operujący na rynku kontraktów opartych na 

indeksie SP500.

Jego Price Action Chronicles  powstawały na moich oczach podczas analiz w czasie rzeczywistym. 

Zasady, jakimi posługują się traderzy na rynku instrumentów pochodnych odnoszą się do wszystkich 

rynków – w tym również polskiego. 

http://geometriarynku.wordpress.com/

Oprócz geometrii ceny i czasu bardzo ważnym elementem w mojej całościowej koncepcji jest czytanie 

wolumenu na bazie Volumen Spread Analise.

Traktuję to jako dwa niezależne języki, którymi posługują się traderzy w celu porozumienia się poprzez 

platformę jaką jest wykres.



Prosz ę się zapoznać z wpisami  : 

http://geometriarynkuszkolenia.wordpress.com/category/wstep-do-szkolenia/

http://geometriarynkuszkolenia.wordpress.com/category/moja-metoda/

Opinie  po poprzednich szkoleniach można przejrzeć tu :

http://geometriarynkuszkolenia.wordpress.com/category/opinie-po-szkoleniu/

To jedna z nich :

Geometria Rynku to kompleksowe podej ście do analizy technicznej rynków finansowych 
prezentowane przez Mietka Siudek.

 Zebrane przez Mietka metody analizy pomagają zrozumieć i wykorzystać procesy typowe dla 
współczesnych rynków finansowych. Wielu inwestorów stwierdza, że po 2009 roku rynki stały się 
znacznie trudniejsze niż wcześniej. Prezentowane przez autora podejście rozjaśnia obraz sytuacji. 
Działa jak swoisty system drogowskazów.

Pozdrawiam,

Robert Nejman

Szkolenie dało nam możliwość spojrzenia na to, co dzieje się na rynkach pod zupełnie nowym kątem. 
Kluczową kwestią przy określaniu momentów zwrotnych jest wolumen. Kryzys 2008 r. zmodyfikował 
także wiele wcześniejszych zasad obowiązujących w analizie technicznej.

Serdecznie pozdrawiam / Kind regards,

Sebastian Buczek

Prezes Zarządu / CEO

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Witam,

chciałem przekazać moją opinię o szkoleniu u Mietka w dniach 24-25 września 2011r.
Zanim przejdę do mojej opinii to kilka słów o innych szkoleniach, a kilka z nich za niemałe 
pieniądze zaliczyłem.
Nie mogę napisać że poprzednie szkolenia nic mi nie dały bo to by była nie prawda. Ale podczas 
wielu szkoleń odnosiłem wrażenie że szkolący znają rynek z książek a nie z rzeczywistej gry. A u 
Mietka miłe zaskoczenie, olbrzymia znajomość rynku wynikająca z praktyki, codziennego 
traidingu. A to obecnie bardzo ważne, gdyż rynek nie porusza się wg książkowych zasad, rynek po 
prostu jest dynamiczny i czy chcemy czy nie to jest on coraz bardziej cwany a my małe leszcze 
musimy się do tego przyzwyczaić.
Nie można nauczyć się pływać bez wejścia do głębokiej wody.
A Mietek pływa w tej wodzie zwanej traidingiem świetnie i przekazuje nam swoją wiedzę.
Uwagi praktyczne, jeśli ktoś chce uczestniczyć w tych szkoleniach to niech się dobrze przygotuje. 
Olbrzymia dawka wiedzy przekazana w krótkim czasie jest możliwa do jako takiego przyswojenia 
tylko dla osób ze sporą wiedzą, oczytaniem i pewną praktyką rynkową. To nie jest szkolenia typu 
opowiadam Wam jak zrobić pieniądze, nie nie, to jest przekazanie pełnej metodologii pracy na 
rynku day traidingu, przekazanie aktualnej wiedzy o rynku.
A czy z tej wiedzy skorzystamy czy nie to zależy od nas samych.
Najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłem, SUPER.

Szkolenie oceniam jako bardzo dobre, wymagające sporej pracy
samodzielnej ale dające praktyczną wiedzę.
Polecam gorąco.

pozdrawiam

Krzysztof W.



Plan szkolenia 

I Wstęp

1.Rynek elektroniczny , sterowany komputerami – jak do tego podejść ?

2.Parę słów o Flux – omówienie idei

3. Geometria rynku – co to jest ?

4. Liczby w oparciu o które pracujemy (rytm rynku)

5.Techniki projekcyjne (ret,alt,exp.rx,dx) – w skrócie (podstawy)

II Układy geometryczne

1. Korekta 1:1 i 1:1 DD

2. Podejście do trendu

3. Poziomy wsparcia i oporu

4. Jak używać reguły korekty 1:1 ?

5. BUY setups ( 6 układów)

6. Sell setups ( 5 układów)

7. Setupy geometryczne

8. Układy harmoniczne XABCD i ABCD

III Dzień giełdowy dla day traderów / Prepare work

1. 3 – dniowy swing

2. średnie 10 – dniowe odchylenie od open/close 

3. Luki

4. Harmonogram sesji i jej punkty charakterystyczne

5. Typy dnia giełdowego

III Czas ważniejszy niż cena

1. Analiza czasu

2. Geometria ceny i czasu a TFE

IV. Wolumen prawdę Ci powie

1. Wprowadzenie do VSA (wolumen spread analise) – temat szeroki

2. Panika kupna, panika sprzedaży – chciwość i strach



3. Wyckoff spring - kampanie

4. Wolumen jako potwierdzenie układu geometrycznego (specyfika wybranych rynków)

V. Podsumowanie

Jak zdążymy ……………………..

1. Dual momentum

2. Trigery wejścia w rynek

- vsa, PA, 123, …dywergencje …

3. Układ Hoffmana

4. Setupy Erica (przykłady) – geometria w służbie Floor Traders

VI Dyskusja

PROCEDURA

Koszt to 2100 PLN   od osoby (płatne 300 PLN zaliczka na konto (rezerwacja), pozostała część 
przed szkoleniem na konto lub w dniu szkolenia na miejscu.)

Dla osób, które dokonają rezerwacji do 5 kwietnia  cena   1950 PLN.

Co w zamian ?

-teoria ze szkolenia poparta własnymi doświadczeniami

-prezentacja obejmująca omawiane setupy

- skrypt (ponad 200 stron) obejmujący omawiane tematy

Mam nadzieję, że oferta moich analiz i trading roomu stanie się dla uczestników szkolenia bardziej 
przejrzysta i zrozumiała.

Rachunek w formie umowy o dzieło między mną, a beneficjentem szkolenia.

Dalsza procedura;

- ewentualne pytania i zgłoszenie proszę wysłać na maila :  mieczyslaw.siudek@gmail.com

- w odpowiedzi prześlę dane z nr konta

- rezerwacja uczestnictwa jest równoznaczna z wpłatą zaliczki (300 PLN).

W sytuacji niemożności skorzystania ze szkolenia (po wpłacie zaliczki), proszę o informację.

Przesunę zaliczkę na następny termin .



GEOMETRIA RYNKU 
Szkolenie z zakresu analizy wolumenu - VSA

Szkolenie 2 dniowe odbędzie się

14 i 15 kwietnia 2012

i kolejna edycja

19 i 20 maja 2012

16-17 czerwca 2012

 w godzinach ;  sobota 11 -18    niedziela 9-17

Miejsce : Warszawa, ul. Żwirki i Wigury ok. 500 od lotniska na Okęciu.

PLAN SZKOLENIA W ZAKRESIE VSA ( volumen spread anal ise)

I. Wstęp – czy rynki podlegają manipulacji ?

1. Przykłady ropa, srebro, złoto, akcje (BP, JPM)

2. Smart Money i tłum

3. VSA – co to jest ?

4. Podstawowe prawa rządzące rynkiem (grają pieniądze – nie setupy)

II. VSA

4. Climactic action bar

5. Rozpoznawanie dystrybucji i akumulacji 

6. Strach i chciwość

7. Podejście do trendu

8. Wolumen byczy czy niedźwiedzi

9.      8 sygnałów siły

Bottom Reversal , Stopping Volume , Test , Absorption Volume , Bag Holding , Selling 

Climax , Shakeout , No supply / Test in a Rising Market 

10.    8 sygnałów słabości

End of Rising Market , No Demand at Market Top , No Result from Effort , Upthrust ,

             No Demand w trendzie spadkowym , Widespread Down Bar ( GOTCHA BAR) , 
Buying    climax , Top Reversal 

11. Sekwencje SOW i SOS

12. Popyt i podaż



13. Przyczyna i skutek

14. Nakład i rezultat

15. Kampanie akumulacji i dystrybucji

16. Wyckoff spring

17. Analiza wybranych wykresów – słupek po słupku

III. Ćwiczenia

Każdy z uczestników analizuje wybrany wykres na bazie poznanych reguł VSA

IV. Łączymy układy z zakresu geometrii i VSA

Analiza wybranych rynków – na rożnych interwałach.

V. Metatredar, a wolumen – gdzie go szukać ?

Wskaźniki wspomagające decyzje wolumen-owe dla Metatradera

VI. Indywidualne konsultacje

Po szkoleniu każdemu uczestnikowi w ramach szkolenia przysługuje 3 godziny indywidualnych 

konsultacji na bazie Skypa i oprogramowania służącego do współdzielenia ekranu.

Dodatkowy pakiet konsultacji ( 6 godzin) w ofercie wraz ze szkoleniem – 500 PLN

PROCEDURA

Koszt to 2400 PLN   od osoby (płatne 300 PLN zaliczka na konto (rezerwacja), pozostała część 
przed szkoleniem na konto lub w dniu szkolenia na miejscu.)

Szkolenie w założeniu głównym jest przeznaczone dla absolwentów szkolenia z zakresu 
symetrii.

Analiza wolumenu ma pomóc wybrać nam układy , które gramy na bazie geometrii.

W trakcie szkolenia odwołuję się do układów omawianych na szkoleniu z geometrii i nie ma 
czasu by omawiać je dla nowych słuchaczy.

Dlatego sugeruję traktować to szkolenie jako drugie z cyklu.

20 % zniżka dla uczestników szkolenia z symetrii ceny i czasu. 

Co w zamian ?

-teoria ze szkolenia poparta własnymi doświadczeniami

-prezentacja obejmująca omawiany program

Rachunek w formie umowy o dzieło między mną, a beneficjentem szkolenia.

Dalsza procedura;

- ewentualne pytania i zgłoszenie proszę wysłać na maila : mieczyslaw.siudek@gmail.com 

- w odpowiedzi prześlę dane z nr konta

- rezerwacja uczestnictwa jest równoznaczna z wpłatą zaliczki (300 PLN).

W sytuacji niemożności skorzystania ze szkolenia (po wpłacie zaliczki), proszę o informację.

Przesunę zaliczkę na następny termin .




