Geometria ceny i czasu, czyli skuteczne setupy
profesjonalistów
SZKOLENIE (geometria) – 2 dni

terminy
KRAKÓW

22.09-23.09 2012

WARSZAWA 27.10-28.10 2012

miejsce
Warszawa, ul. Żwirki i Wigury ok. 500 od lotniska na Okęciu
Kraków – zostanie podane przed szkoleniem

czas
sobota 11:00 -18:00 niedziela 9:00-17:00

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
6. Korekta 1:1 i 1:1 DD
7. Podejście do trendu
8. Poziomy wsparcia i oporu
9. Jak używać reguły korekty 1:1 ?
10. BUY setups ( 6 układów)
11. Sell setups ( 5 układów)
12. Setupy geometryczne
13. Układy harmoniczne XABCD i ABCD
III. Dzień giełdowy dla day traderów / Prepare work
14. trzy – dniowy swing
15. średnie 10 – dniowe odchylenie od open/close
16. Luki
17. Harmonogram sesji i jej punkty charakterystyczne
18. Typy dnia giełdowego
IV. Czas ważniejszy niż cena
19. Analiza czasu
20. Geometria ceny i czasu a TFE
V. Podsumowanie
21. Dual momentum
22. Układ Hoffmana

V. Krótka analiza bieżącej sytuacji rynkowej

PROCEDURA
Koszt: 2100 PLN od osoby
300 PLN zaliczka na konto - rezerwacja,
pozostała część przed szkoleniem na konto lub w dniu szkolenia na miejscu
→ teoria ze szkolenia poparta własnym wieloletnim doświadczeniem praktycznym
→ w trakcie szkolenia omówienie funkcjonalności Wavetradera Bruce Gilmore
→ prezentacja obejmująca omawiany program
→ skrypt
→ rachunek w formie umowy o dzieło między mną, a beneficjentem szkolenia lub
faktura VAT , ale wtedy koszt to 2100 PLN + VAT
Szczegóły
→ zgłoszenia i pytania proszę kierować na e-maila : mieczyslaw.siudek@gmail.com
→ w odpowiedzi prześlę dane z nr konta do wpłat
→ 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
→ w celu wykorzystania zadeklarowanych zniżek – proszę o kontakt mailowy

Opinie po poprzednich szkoleniach można przejrzeć tu :
http://geometriarynkuszkolenia.wordpress.com/category/opinie-po-szkoleniu/
To kilka z nich :
Geometria Rynku to kompleksowe podejście 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.

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

Sebastian Buczek
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.

