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Rozdział  jedenasty

Projektowanie systemu 
krok po kroku

Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem 
wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje 
pewien zysk i pewien koszt. Twórca systemu powinien 
wnikliwie ocenić alternatywne rozwiązania i rozważyć 
związane z nimi korzyści i koszty. (...) Gdy opracowujemy 
system, musimy pamiętać, że tutaj nie ma darmowych 
obiadów. Trzeba założyć, że każda korzyść jest okupiona 
jakąś stratą. Ich wzajemną relację trzeba dokładnie przeana-
lizować, by zdecydować, czy korzyść warta jest swej ceny.
– Charles leBeau

Projektowanie systemu to żmudny proces, podczas którego należy sprawdzić 
wiele elementów. W tym rozdziale przedstawimy w bardzo skróconym ujęciu 
etapy pracy nad prostym systemem opartym na popularnej koncepcji z arsenału 
narzędzi analizy technicznej. Jego podstawowymi sygnałami będą przecięcia 
wykresu ceny ze średnią kroczącą.

Już na samym początku pracy nad systemem powinniśmy mieć jakąś ogólną 
koncepcję tego, w którą stronę zamierzamy dążyć. Wybór średniej sugeruje, że 
będziemy projektowali system próbujący rozpoznawać trendy i zgodnie z nimi 
zajmować pozycję. Ponieważ nie zależy nam na zbyt dużej częstości transakcji, 
wybierzemy stosunkowo wysoką wartość średniej, by rozpoznawane trendy były 
przynajmniej średnioterminowe. Chciałbym od razu uprzedzić, że celem tego 
rozdziału jest zaprezentowanie wyłącznie pewnego procesu, nie zaś – jak to się 
zdarza niektórym autorom – fantastycznego narzędzia sprawdzającego się na 
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odpowiednio dobranych przykładach, ale najczęściej przestającego działać przy 
próbach zastosowania go na realnym rynku.

Przyjmijmy, że mamy do dyspozycji dość ograniczone środki, czyli 20 000 
złotych. Na samym początku powinniśmy sprawdzić „surowe” sygnały płynące 
z wybranej techniki, aby zobaczyć, czy dalsza praca nad nią ma jakikolwiek sens. 
Bardzo często zdarza się, że pierwotna koncepcja po pierwszych testach nie 
spełnia oczekiwań, gdyż źle oszacowaliśmy jej efekty lub po prostu nie pasuje 
do warunków rynkowych. 

Napisałem wyżej, że szukamy techniki średnioterminowej. Sprawdźmy więc, 
jak będą wyglądały wyniki testu dla średniej wykładniczej z 50 sesji. Taka średnia 
powinna rozpoznawać dłuższe trendy, zwłaszcza jeśli nie będą one przerywane 
silnymi ruchami korekcyjnymi.

Średnia wykładnicza, jak każda średnia, będzie dawała podczas trendów bocz-
nych dużo naprzemiennych sygnałów, które mogą okazać się kosztowne, jednak 
wysoka wartość średniej powinna liczbę tych sygnałów zredukować.

Nasze podstawowe założenie mówi – kup, jeśli cena przetnie od dołu średnią, 
sprzedaj, jeśli cena przetnie od góry średnią. Na diagramie 11.1 widać przebieg 
średniej z 50 sesji nałożonej na wykres kontraktów na WIG20. Uwzględniony 
okres to lata 2008 i 2009, kiedy wystąpiły wyraźne trendy. Tak jak oczekiwali-
śmy, przecięcia wykresu ceny ze średnią nie są częste. Jednak w czasie trendów 
bocznych, na przykład w roku 2006 (diagram 11.2), podczas zaledwie kilku 
miesięcy średnia przecinała wykres kilkukrotnie.

Diagram 11.1 
Wykres kontraktów na WIG20 i średnia wykładnicza z 50 sesji.

Jako wartość prowizji przyjmijmy 10 złotych za transakcję w jedną stronę, 
czyli poziom obowiązujący na początku 2010 roku. Ważnym wyborem powinien 
być moment dokonywania transakcji. Trzeba bowiem pamiętać, że widoczne 
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na wykresie przecięcia kursu ze średnią uwzględniają ceny zamknięcia. Czasem 
do samego końca sesji nie wiadomo, czy średnia zostanie przecięta, czy też nie 
– dlatego, żeby kierować się sygnałami z wykresu, należałoby śledzić tę fazę sesji. 
Do nas należy wybór, czy chcemy sprawdzić efektywność sygnałów na podsta-
wie cen zamknięcia w dniu sygnału, czy też na podstawie cen otwarcia, dzień 
po wygenerowania sygnału. Przyjmijmy, jak to się robi najczęściej, że transakcji 
dokonujemy w dniu wystąpienia sygnału. Na diagramie 11.3 widać przykładowe 

Diagram 11.2 
Podczas trendów bocznych wykres ceny często przecina średnią, generując 
dużo błędnych sygnałów kupna oraz sprzedaży.

Diagram 11.3 
Wykres kontraktów na WIG20 i średnia wykładnicza z 50 sesji. 
Strzałki oznaczają odpowiednie sygnały. Strzałka skierowana do góry 
to sygnał kupna, zaś strzałka skierowana do dołu jest sygnałem sprzedaży.
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Diagram 11.4 
Linia kapitału systemu polegającego na przecinaniu się ceny kontraktów 
ze średnią wykładniczą z 50 sesji. Na dolnym wykresie górna linia pokazuje 
aktualne saldo portfela (46 140), a linia dolna to wynik portfela na podstawie 
już zrealizowanych (zamkniętych) pozycji (43 259). Linia poniżej 0 to wartość 
obsunięcia (–1650).

sygnały nałożone na wykres. Strzałki skierowane do góry wskazują momenty 
kupna lub zamykania krótkich pozycji, strzałki zwrócone w dół – sprzedaż 
oraz zamykanie pozycji długich. Diagram 11.4 to graficzne przedstawienie 
hipotetycznej linii kapitału za cały okres testu od 2000 roku do końca roku 
2009. Widzimy, że początkowe 20 000 złotych kapitału wzrosło do końca testu 
do 46 140 złotych, zaś sam przebieg pnącej się systematycznie do góry linii 
kapitału wygląda optymistycznie.

Czas teraz na bardziej szczegółową analizę owej linii kapitału – w jakim 
stylu została ona osiągnięta. Najważniejsze informacje otrzymamy z raportu 
przygotowywanego przez program1. Przykład raportu pokazano na diagramie 
11.5. Na początku zobaczmy, jak wygląda statystyka transakcji udanych i nie-
udanych. Okazuje się, że na 176 transakcji zyskiem zakończyło się zaledwie 47, 
czyli nieco poniżej 27 procent. 

To bardzo mało – dlatego już na tym etapie może się okazać, że wiele osób 
nie będzie w stanie zaakceptować systemu, który zarabia w trzech transakcjach 
na dziesięć. Pozostańmy jednak przy naszym pomyśle, widać w nim bowiem 
pewien potencjał. Średnia wartość udanej transakcji to 1542 złote, zaś średnia 

1  Amibroker – szczegółowe informacje www.amibroker.com.
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Diagram 11.5 
Przykład raportu testu systemu w programie Amibroker.

wartość transakcji nieudanej to 359 złotych, czyli relacja wynosi ponad 4:1. Wi-
dzimy więc, dlaczego system, mimo niedużej trafności, jednak zarabia. Równie 
dobrze wypada porównanie parametrów ekstremalnych.

Najbardziej zyskowna transakcja przyniosła 7490 złotych, natomiast największa 
strata była pięciokrotnie niższa, bo wyniosła 1470 złotych. Tu jednak trzeba zwrócić 
uwagę na ważny aspekt. Okazuje się, że seria stratnych transakcji składała się aż 
z 16 operacji. Jeszcze raz warto to powtórzyć – 16 transakcji z rzędu zakończyło się 
stratą! Każdy inwestor powinien sobie w tym momencie zadać pytanie – czy wy-
trzymałby taki okres? Cała seria trwała trzy miesiące, więc stosunkowo niedługo.

Sprawdzając pozostałe aspekty systemu, nadal powinniśmy koncentrować się 
na jego najciemniejszych stronach. Skoro największa strata wyniosła 1470 złotych, 


