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JAK TO FUNGUJE & JAK ZAČÍT

(TAJNÝ) EXPERTNÍ BYZNYS
Tato publikace je určena zejména zájemcům o cestu inteligentního investora „lehce mimo
systém“. Cílem publikace je vysvětlit, jak toto podnikání funguje, vyzkoušet si jej a začít bez
podstoupení finančního rizika!
Obsahuje úvodní informace k obchodování s akciemi, akciovými indexy, velmi likvidními
komoditami a měnovými páry Forexu. Informace jsou zdarma a jsou určeny pro potenciální
i vážné zájemce o podnikání na finančních trzích jako úvodní, stručné a orientační seznámení
s online obchodováním. Nikde jinde nenajdeš takto ucelené informace k online
obchodování zdarma. Na závěr najdeš praktický 7krokový návod, jak začít. Čti pozorně,
investuj čas a zaměření správně a jednoduše!

Navazuji zde na publikaci „LEHCE MIMO SYSTÉM“ a tento materiál je určen výhradně pro
příjemce těchto informací. Jakékoliv šíření nebo poskytování dokumentu třetím osobám
bez souhlasu vydavatele je zakázáno. Tato publikace je informačním produktem. Firma
ani autor jeho poskytováním nerealizují finanční ani investiční poradenství. Informace
plynoucí z tohoto materiálu používá každý příjemce dle svého uvážení. Děkuji za
pochopení a respektování tohoto sdělení.
Jirka Mazur

Pokud při čtení této online publikace narazíš na něco, co ti
nebude jasné, nebo se budeš chtít na něco zeptat, napiš nám na
email podpora@podnikamenaburze.cz

Jirka Mazur

1

(TAJNÝ) EXPERTNÍ BYZNYS
Obsah
Online obchodování – kde najdeš základní informace ................................................................... 4
Doporučuji také další zdroje ........................................................................................................... 4
1.

Vítám tě ve světě velkých financí ............................................................................................... 4

2.

Jak a proč začít na burze? Nebo proč a jak? ............................................................................... 5
Proč nebo jak? ................................................................................................................................. 6
Jak začít na burze a nezhroutit se pod návalem informací? ........................................................... 7
Naštěstí jsem pro sebe i pro tebe našel řešení ............................................................................... 9
Obchodování na finančních a komoditních trzích je cesta pro odvážné ...................................... 10

3.

Penězovod ................................................................................................................................. 10
Co může být tím tvým Penězovodem? ......................................................................................... 11

4.

Online obchodování .................................................................................................................. 12
Tvé investice.................................................................................................................................. 15

5.

Online obchodování může být příležitost i pro tebe ................................................................ 16

6.

Než začneš obchodovat ............................................................................................................ 18
Rizikový kapitál.............................................................................................................................. 19
Vybavení ........................................................................................................................................ 20
Nástroje ......................................................................................................................................... 20

7.

Jak začít obchodovat ................................................................................................................. 20

8.

S čím se obchoduje ................................................................................................................... 21
Indexy akciových trhů ................................................................................................................... 22
Individuální akcie USA, Evropy, Asie ............................................................................................. 22
Zahraniční měnové páry ............................................................................................................... 22
Komodity ....................................................................................................................................... 22

9.

Principy online obchodování .................................................................................................... 22
Jak to vše funguje… ....................................................................................................................... 23
Trendy ........................................................................................................................................... 24

10.

Principy short a long obchodování ........................................................................................ 26

Long obchodování ......................................................................................................................... 28
Short obchodování ........................................................................................................................ 29

Jirka Mazur

2

(TAJNÝ) EXPERTNÍ BYZNYS
11.

Leverage – finanční páka pro online obchodování ................................................................ 29

12.

Základní předpoklady pro ziskové spekulace ........................................................................ 30

13.

Obchodní strategie ................................................................................................................ 31

14.

Fundamentální analýza .......................................................................................................... 33

15.

Technická analýza .................................................................................................................. 35

Výhody CFDs ................................................................................................................................. 38
Forex – International Interbank Foreign Exchange ...................................................................... 39
16.

Demo obchodování zdarma................................................................................................... 42

Co se naučíš demo obchodováním? ............................................................................................. 42
17.

Profesionální demo trading ................................................................................................... 44

Zásady profesionálního demo tradingu ........................................................................................ 44
18.

Live obchodování ................................................................................................................... 46

Formy účtů pro obchodování ....................................................................................................... 46
19.

Rozdíl mezi demo a live obchodováním ................................................................................ 47

20.

Řízení rizik .............................................................................................................................. 49

Pravdy o riziku v online obchodování: .......................................................................................... 49
21.

Rady pro začínající obchodníky.............................................................................................. 50

22.

Obchodní platforma a software pro online obchodování ..................................................... 54

3 základní fakta o Goldstar ActTrader .......................................................................................... 54
Obchoduj ze svého mobilního telefonu – Mobile Trading, iPhone a iPad Trading ...................... 55
Obchoduj s Goldstarway v prostředí moderní obchodní platformy Metatrader 4 ...................... 55
23.

Pár TAJEMSTVÍ na závěr:........................................................................................................ 56

Jirka Mazur

3

(TAJNÝ) EXPERTNÍ BYZNYS

Online obchodování – kde najdeš základní informace
Informace v této publikaci umožní pochopit základní aspekty podnikání na finančních
trzích. Identifikují informační zdroje a možnosti, jak se lze toto podnikání naučit bezpečně
a ziskově. Svou další účast na live trzích s reálnými penězi na jakékoliv burze však vždy zvaž
s ohledem na své znalosti a zkušenosti!

Doporučuji také další zdroje
Jsi již zkušenější trader? Vyzkoušej své profesionální demo obchodování na online
platformě, která ti umožní naučit se tento byznys na základě reálných podmínek trhu na
profesionální bázi zcela zdarma! Je jednoduchá a práce s ní je intuitivní a přehledná. Demo
účet si můžeš zdarma založit zde.
Já osobně 18 let používám obchodní platformu Goldstarway. Využívám zde uživatelsky
přívětivou obchodní platformu ActTrader. Je to pro mě takové Ferrari mezi platformami,
pracují s ním opravdu velké finanční instituce i individuální investoři. Má moji důvěru, a
proto ji využívám i ve svých vzdělávacích programech. Prostuduj si web
www.goldstarway.com/cz. Goldstarway je pro tebe skvělou příležitostí účastnit se tohoto
byznysu s podporou a informačním servisem v českém jazyce. Na druhou stranu ti zde
nevzniká žádný závazek, či nutnost se na tuto platformu vázat. Zde poskytnuté informace
můžeš použít i na jakékoliv jiné podobné platformě u jakéhokoliv provozovatele. Pouze
musíš pochopit, že podmínky a funkce mohou být jinde odlišné. Je to na tvém výběru,
nemám zde v úmyslu tě ovlivňovat, pouze říkám, proč volím tento postup.
Vše, na co pomyslíš, je možné a uskutečnitelné!

1. Vítám tě ve světě velkých financí
Svět finančních a komoditních derivátů hýbe denně světovou ekonomikou od Tokia přes
Londýn a Frankfurt po Wall Street. Proudy dolarů obtékají nepřetržitě pavučinou internetu
celou zeměkouli přes uzlové body světových burz, bank a brokerských firem. Milióny
obchodníků denně nakupují, prodávají, směňují, zajišťují,
vydělávají a prodělávají…
Akcie, opce, komoditní futures, měny na forexovém trhu,
CFDs, forwardy, swapy… Vypadá to v úvodu náročně a je to
poměrně složité. Zároveň si ale umí miliony obchodníků
zjednodušit tuto problematiku pro sebe tak, aby mohli aktivně
a ziskově obchodovat se svými oblíbenými deriváty s
přiměřeným souborem znalostí a informací. Odvahu, zvládneš to i ty, pokračuj!
Jirka Mazur
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Představuji ti jedinečný byznys. Sofistikovaný obchodní systém, díky němuž se můžeš naučit
vydělávat peníze způsobem, který není dosažitelný klasickým podnikáním ani jinými
metodami!
Představuji ti systém podnikání vhodný pro individuální obchodníky, firmy a instituce.
Všichni zde mohou rozmnožovat své peníze tímto způsobem. Tato online publikace
obsahuje řadu užitečných informací k bezpečnému a profitnímu obchodování na akciových,
komoditních a měnových burzách.
Obchodování na finančních trzích je podnikání sofistikované, rychlé, s přesně
definovanými pravidly a dostupné téměř pro každého.
To téměř – to je důležité. K podnikání na finančních trzích potřebuješ minimální zázemí,
přiměřený rizikový kapitál (určitě menší, než v jakémkoliv klasickém podnikání), ochotu
pracovat s informacemi, vzdělávat se a…disciplínu, odhodlání a motivaci pro tento byznys.
Vzdělávání a poskytování těch správných informací, které potřebuješ, to je naše práce. S tím
ostatním se musíš vypořádat sám, ale poradím ti. Náš cíl je jasný: předat ti co nejvíce
kvalitních informací, nástrojů, námětů a inspirací pro tvé úspěšné a bezpečné fungování v
obchodování na finančních trzích.
To je naše poslání, náš úkol. Tým našich kolegů, spolupracovníků a partnerů je připraven
pomáhat ti v oboru, který máme rádi.

2. Jak a proč začít na burze? Nebo proč a jak?
Musím konstatovat, že se mě v minulých letech téměř všichni
neustále ptali na to, jak začít na burze. I já jsem si tuto otázku před
lety pokládal. Vede a vedlo to k tomu, že jsem do sebe soukal
megabity nejrůznější literatury a informací. Zkoušel nejrůznější
postupy, návody, knihy či weby. Téměř všichni moji klienti to měli
stejně. Výsledkem byly stovky a tisíce hodin, které možná byly
zaměřeny na méně podstatné věci a ty nejdůležitější unikaly.
Svatý GRÁL na vydělávání peněz na burze. Podvědomou podstatou masivního studia
a hledání byla touha moje i mých klientů najít něco, jako je Svatý Grál v obchodování.
Rozumíte, nějaký návod, zaručené informace či tajný postup, jak vydělat peníze zaručeně
a snadno. Mnoho informačních zdrojů takové návody a postupy slibovalo. Následovalo
mnoho zkoušení a experimentů. Nejen u mě, ale ani u nikoho dalšího jsme takové zaručené
návody a postupy nenašli. Prostě proto, že neexistují. S výjimkou jednoho.
SVATÝ GRÁL se nachází ve vlastní mysli, v hlavě.
Jirka Mazur
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Zjistili jsme, že výsledky v obchodování na burze, výsledky ve spekulacích či v řízení investic
jsou téměř výhradně výsledkem myšlenkových procesů, nikoliv nějakých zaručených
postupů či geniálních návodů.
Že jsi tuto informaci nechtěl vědět? Nedivím se, ono to totiž znamená, že pro úspěch na
burze (a nejen na ní), je prostě zapotřebí naučit se přemýšlet. Výsledek na burze je z 80 %
výsledkem přemýšlení, ve zbytku potom výsledkem strategií a postupů.
Neznám lepší mentální trénink, než jsou spekulace na burze. Bystření mozku, úsudku
a kreativního myšlení v rámci nejrychlejší hry na světě. To si prostě musíš vyzkoušet!

Proč nebo jak?
V průběhu let jsem si jednoznačně ověřil, že je důležitější mít ve vlastní hlavě vyřešeno ono
PROČ. Proč začít na burze, proč něco dělat, proč podnikat nebo
proč se pouštět do nějakých akcí. Vše je o motivaci, poté
následují záměry a vlastní realizace. Je-li tomu naopak,
zajímáme-li se nejdříve o to JAK, může se stát, že budeme
neustále hledat, aniž bychom měli vyřešeno, proč a co vlastně
hledáme. Pro mě je hlavní motivací SVOBODA.
Burza je tvrdý kapitalismus. Chytrým dává, méně chytrým bere. Je dobré vědět, na které
straně chci být a proč. Je třeba naučit se hru těch úspěšných a rozumět jejím pravidlům.
Zkušenost ukazuje, že v burzovní literatuře a ve vzdělávacích programech brokerských firem
a finančních predátorů, se vyskytují jen líbivé informace pro ty méně chytré. Nakonec, někdo
musí na burze otevírat peněženky. Ale proč bychom to měli být my?
Motivace, která může fungovat. Pro mě osobně je burza příležitost, jak podnikat s penězi
a s kapitálem tím nejjednodušším způsobem, který existuje. Mám na mysli jednoduchost
technickou, technologickou a legislativní. Burza je pro mě příležitostí, v jejímž rámci mohu
nejen vydělávat peníze, ale rozvíjet i podnikatelské projekty.
Špatnou motivací na burze je snaha o rychlé výdělky, snaha o rychlé zbohatnutí,
podnikání ve stylu hazardní hry nebo bezbřehá víra v postupy a návody jiných.
Toto vše znamená jistou ztrátu peněz.

Pokud si tedy ujasníš svoje PROČ a svou motivaci, pusť se do dalších akcí. Nebo se do nich
pusť hned, ale o svých PROČ hodně a průběžně uvažuj. Třeba to pro tebe může být cesta
k finanční svobodě a nezávislosti tak, jako je tomu u tisíců dalších, již úspěšných burzovních
spekulantů. Držím ti palce!
Jirka Mazur
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Jak začít na burze a nezhroutit se pod návalem informací?
Hodně lidí si myslí, že by pro ně burza mohla být zajímavou příležitostí.
Ale hodně z nich to vzdá, protože si dávají do začátků více otázek,
na něž nejsou schopni nalézat odpovědi.

Některé z těchto dotazů mohou být třeba tyto:
• Jak začít na burze a nezabřednout do pastí obrovského množství informací, stovek
postupů, rad a návodů?
• Jak začít na burze a nezbláznit se z energie rychlých peněz?
• Jak začít na burze a uchopit pro sebe příležitost pro možnou cestu ke svobodě?
• Jak zvládnout rizika, nástrahy a pokušení?
• Jak se naučit všechny ty termíny a technické znalosti?
• Jak si osvojit základy burzovních spekulací a dovednosti zkušenějších?
• Kde si lze vše vyzkoušet bez rizika a s radou zkušenějších?
• Jak se vlastně na burzách vydělávají peníze?
• Za jak dlouho se lze spekulacím na burze naučit?
• Existují tajemství a postupy burzovních milionářů, které máme šanci odhalit?
• Za jak dlouho se můžeme naučit principy burzovních spekulací a udělat z burzy svůj
stroj na peníze?
• Lze se to naučit z knih, v kurzech, od chytrých rádců a učitelů?
• Kde se nacházejí burzovní pravdy a fabulace?
• Obchodují experti z burzovního studia ČT24 nebo CNBC na burze?
• Jak se daří burzovním analytikům?
• Proč píšou někteří burzovní experti a bývalí obchodníci své knihy o tradingu?
• Jsou zde ty pravé návody, nebo jde o reklamy a triky burzovních naháněčů?
• Máme v něm nějakou šanci?
Tyto a mnoho jiných otázek jsem si dával v prvních letech svého burzovního učení a hledání
nejen já, ale i tisíce dalších pokušitelů štěstí. Pouze někteří našli svoje odpovědi.
Množství otázek a málo odpovědí odrazuje mnoho chytrých lidí od akce, nebo jim
přinejmenším ztíží jejich začátky v burzovních spekulacích. Myslím, že pro začátek je
lepší postup. Prostě si vše snadno a bez rizika vyzkoušet a odpovědi na další otázky hledat
až tehdy, ukáže-li se tato příležitost jako nadějná. Jak jsem to zvládnul já? Jaké těžkosti jsem
řešil?
Jirka Mazur
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Do světa burzy a rychlých peněz jsem postupně přestoupil ze světa podnikání. Měl jsem za
sebou desítku firem s více než miliardovým obratem. Hledal jsem cesty ke svobodě a k
osobní seberealizaci a naplnění.
Svůj svět jsem našel:
•
•
•
•
•

Je to svět akcí, změny, permanentní nejistoty a výzev.
Je to svět, kde dnes mám to, co jsem včera zasel.
Je to svět, kde dnes mohu realizovat svoje sny a vize. A zítra žasnout, jak fungují.
Je to svět rizik, úspěchů, ale i proher.
Je to svět, jaký by chtěla mít řada lidí, ale mnoho jich nezná cestu či jim chybí odvaha
a motivace.

Nebudu tvrdit, že podnikání nebo burza je cesta pro každého. Naopak, jsou to cesty tak pro
2-5 % lidí. Nástrahy rizik a vlastního jednání zvládne jen menšina z těch, kteří se o to pokusí.
Na druhou stranu jde ale o technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na světě.
Již před 20 lety jsem pochopil, proč chci dovednosti a tajemství těch nejúspěšnějších
zvládnout. Pochopil jsem, že burza nemusí být hazardní hrou, pokoušením štěstí naivními
hráči, ani cesta k neštěstí pro slabé jedince. Naopak, pochopil jsem principy a tajemství
úspěšných podnikatelů a investorů. Principy a tajemství možná pro někoho známé, ale pro
98 % lidí nepochopené.
Pochopil jsem, že podnikání, v jehož rámci se mohu soustředit jen na čistou energii peněz,
podnikatelské postupy a rozhodovací procesy odpovídající mému naturelu, podnikání, které
je prostě jednoduché, mi může vyhovovat. Čistá práce s penězi a kapitálem. Podnikání bez
trhu, marketingu, zaměstnanců, skladů, budov, logistiky, zařízení...
Bez právníků, daňových poradců, účetních, bez vymahačů pohledávek, turbulencí trhu,
legislativních zmetků.
Když jsem si tuto PŘÍLEŽITOST uvědomil, šel jsem po ní zcela nekompromisně. Jen jsem
nečekal, že ta cesta bude tak složitá a dlouhá. Byla to cesta experimentů, zkoušení a hledání
správných postupů. Byla to cesta, během níž jsem postupně zjišťoval, že 90 % toho, co bylo
a je o burze napsáno a řečeno, jsou polopravdy, pohádky, fabulace a mnohdy i lži či
manipulace. Byla to dlouhá cesta, protože jsem na ní zkoušel zbytečně složité a náročné
návody a rady jiných lidí. Ty máš šanci se k podstatě věci dostat efektivněji, mimo jiné i díky
této publikaci.

Jirka Mazur
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Naštěstí jsem pro sebe i pro tebe našel řešení
Když jsem opustil jistotu zaměstnání, chtělo to odvahu, vize
a motivaci. Když jsem opustil jistoty vybudovaného
podnikání a začal věnovat veškerou energii burze
a burzovním spekulacím, chtělo to odvahu, vize a motivaci.
Založil jsem desítku firem a některé z nich fungují dodnes,
ale již beze mě. Moje energie, nasazení, invence i motivace teď patří burze a světu
burzovních spekulací.
Můj kapitál a podnikatelské záměry jsou ukotveny na pravé straně Kiyosakiho Cash-Flow
kvadrantu a jdou cestou maximálního zjednodušení mého podnikatelského snažení. Jedním
z důvodů možná je, že nechci svůj život zasvětit práci a nasazení v podnikání, ale chci si jej
jednoduše užívat a prožít podle svých představ. Burza a mé „plážové podnikání“ ve světě
internetu mi toto vše umožňují.
Jak začít na burze? To je otázka, kterou si denně u nás dává mnoho zvídavých lidí.
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak začít na burze ve věku informačního balastu?
Jak od sebe oddělit ŠUM a SIGNÁL?
Jak se vyznat v přemíře literatury, knih, článků, reklamy, analýz a doporučení?
Jak vybrat správnou brokerskou firmu?
Kde sehnat kvalifikované poradce pro začátek?
Začít se učit obchodování s komoditami, opcemi, akciemi či na Forexu?
Jak je to složité a náročné na čas a znalosti?
Kolik musím absolvovat školení, seminářů nebo online akcí, abych pochopil?

To vypadá náročně...
Mám pro tebe dobrou zprávu:
Doporučím ti jednoduchý a stručný postup, díky němuž pochopíš základy burzovních spekulací,
a výše zmíněné nemusíš v zásadě ve svých začátcích řešit.
Podstatou totiž není, abys ztrácel stovky hodin studiem kdečeho,
abys věnoval své úsilí balastu a ŠUMU, ale aby ses soustředil na to podstatné.

Mám pro tebe ještě další opravdu skvělé zprávy:
• Vyzkoušej si burzovní spekulace podle jednoduchého a stručného postupu, který
najdeš v závěru publikace, a ušetříš desítky, nebo spíše stovky hodin.
Jirka Mazur
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•
•
•
•
•

Touto publikací získáváš know-how, zkratku k výsledku.
ČAS je nejdůležitější aktivum na světě, není nic cennějšího.
Zjednodušuj si život a vše dělej jednoduše.
Jednoduchosti a zkratky jsou výsadou úspěšných.
Právě začínáš cestu inteligentního investora k možnému úspěchu!

Obchodování na finančních a komoditních trzích je cesta pro odvážné
Je to podnikání s minimálním kapitálem a s přísnými pravidly pro řízení rizik. Ale je to také
jeden z mála byznysů, kde lze dosahovat fenomenálních zisků.
Obchodování na finančních trzích je podnikání, je rizikové a jako takové přeje připraveným.
Není to hra, ani stroj na peníze. Vyžaduje odhodlání, vytrvalost, ochotu se vzdělávat a hlavně
disciplínu. Podobně jako každé podnikání.
Svět finančních a komoditních derivátů je svět velkých peněz. Může být i tvým světem.
Můžeš toho pro sebe udělat mnoho, abys trochu těchto peněz přesměroval na svůj účet.

3. Penězovod
V systému světových burz proudí online elektronicky od pondělí do pátku 24 hodin denně
nepředstavitelné množství peněz. Dennodenně zde tečou miliardy a bilióny dolarů. Přes
uzlové body parketových i elektronických světových burz s akciemi, komoditami a měnami
proudí z virtuálních účtů miliardy na další virtuální účty a neustále online mění své majitele.
Jejich propojením vzniká Globální Penězovod – gigantický proud peněz s obrovskou energií
peněz. Je to interaktivní propojení všech finančních trhů prostřednictvím internetu,
globálního informačního systému, jehož součástí jsi nyní i ty.
Právě sedíš u svého počítače, čteš tuto stránku o Penězovodu a energii peněz. Cítíš fyzicky
tento virtuální proud peněz a chceš sáhnout do jeho toku?
Ti, kdo neumí sáhnout do tohoto neutuchajícího
energetického proudění, říkají: „Nepotřebujeme je. Peníze
kazí charakter, nejsou důležité“. Panicky prchají z dosahu
této proudící energie, hledají poklidná místa bez peněz. Bez
práce, bez námahy přežívají, touží, sní, závidí nebo
rezignují.
Jistě. Peníze nejsou to hlavní. Ale jsou součástí světa, ve
kterém žijeme.
Jirka Mazur
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Umožňují žít svobodně, cestovat, poznávat, souvisejí se zdravím, rodinou i láskou a dalšími
hodnotami, které vyznáváme. Cítíme-li, že láska, přátelství, zdraví jsou tajemné energie
(kosmu, přírody…), potom peníze jsou součástí stejné energie. Zcela jistě víš, že je účinnější
vodu z jezera přivést k sobě domů vodovodem než ji přenášet ve vědrech, stejně tak správně
tušíš, že i pro peníze by se slušelo vybudovat si domů něco jako kontinuální Penězovod.

Co může být tím tvým Penězovodem?
Dejme tomu, že chápeš podstatu a potřebu peněz. Třeba i to, že znalým přinášejí svobodu
a nezávislost, hloupým potíže a trable. Jak tedy přesměrovat z toho nekonečného zdroje,
energetického toku peněz, optimální hromádku na svůj účet? Štěstím, loterií, prací,
podnikáním?
1. Štěstí a loterie je něco jako zásah kulovým bleskem. Čekáním na ně můžeme promrhat celý
život a stejně přijít nemusí.
2. Práce... Stačí-li nám drobné ve více či méně pravidelných dávkách pro splácení základních
životních potřeb, jídla, dluhů, úvěrů a hypoték, proč ne?
3. Podnikání... Podaří-li se nám propracovat mezi ono malé procento šťastlivců, kteří uspějí v
dravých vodách klasického byznysu, splatí úvěry, zboží, dodávky, daně, vyinkasují
pohledávky atd., proč ne?

Všechny tyto způsoby jsou legitimní a jsou v souladu s fungováním principů energie a toku
peněz v prostoru a čase. Pouze je nutné být v pravý čas na pravém místě a mít i trochu štěstí!
Nicméně práce i podnikání jsou v důsledku přenášení vody ve vědrech. Přenášíme hromádky
peněz, na které jsme hrábli do proudu, ve vědrech je sypeme na svou hromádku. Prací méně,
podnikáním více.
Přitom tvůj Penězovod ale může být něco jako ropovod, je to virtuální potrubí, kterým
tečou peníze. Přímo na tvůj účet. Že je to fikce? Vůbec ne! Stačí být ve správný čas na
správném místě. Přichystat si své počítače, internetové připojení, nastavit parametry své
části Penězovodu a zúčastnit se. Je třeba přidat svou hromádku rizikového kapitálu,
aktivovat parametry svého účinkování a nasměrovat vedení Penězovodu na své účty. V
pravý čas otevřít ventily tím správným směrem!
A důležité je včas je uzavřít, nedopustit zpětný chod. Nezásobovat Penězovod svými
penězi, ale trvale je umisťovat do své banky na své účty. Buduj svůj Penězovod!
Na trzích Penězovodu se denně účastní milióny hráčů. Těm, co znají, nadělují závratná jmění.
Zpravidla těm, kteří vědí, co dělají, učí se, vzdělávají se a disciplinovaně budují svou účast na
Penězovodu, se to daří. Zejména pro ty jsou určeny doporučené webové stránky a
informace zde publikované.
Jirka Mazur
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Vzdělávej se v oboru online obchodování na finančních trzích, trénuj zdarma v podmínkách
reálných trhů na svých demo účtech. Poté umísti hromádku svého rizikového kapitálu pro
vybudování své části Penězovodu a rozhýbej tok peněz tím správným směrem, na svůj účet.

4. Online obchodování
Obchodování na online burze a investování. Obchodování na online burze není
investováním v klasickém smyslu. Investuješ své peníze do podnikání, jehož podstatou je
nakupování a prodávání vybraných aktiv (akcií, komodit, měn) dle tvého výběru, aniž bys je
fyzicky měl na skladě, nebo je musel vlastnit. Existuje mnoho obchodních systémů, které
umožňují různě účinné možnosti obchodní spekulace s různými aktivy, jako jsou např. akcie,
komodity nebo měnové páry devizové burzy.
Jeden z nejlepších, nejrychlejších, nejefektivnějších a nejsnadnějších přístupů na finanční
trhy je elektronická burza CFDs a Forex, kde lze velmi snadno realizovat obchodní spekulace
na aktiva, kterými jsou nejvýznamnější světové akcie a akciové indexy, nejlikvidnější
komodity a měnové páry Forex burzy. Veškeré své obchody, nákupy, prodeje, příkazy můžeš
realizovat prostřednictvím svého PC a internetu.
Je to jednoduché, ale potřebuješ informace a potřebuješ se to naučit. Investování, tj.
ukládání prostředků do klasického nákupu akcií, podílových fondů apod., je vhodné pro ty,
kdo se spokojí s pár procenty úroků ročně (a to ještě s nejistým výsledkem), protože
skutečné zisky zde inkasují jiní. V online obchodování můžeš svou investici dostat do mínusu
neodborným postupem, ale při dodržování zásad profesionálního a bezpečného
obchodování můžeš svou investici zhodnotit o 10, ale i 100 % ročně. O tom, jak peníze v
online obchodování neztrácet, ale vydělávat a rozmnožovat, si prostuduj dostupné
informace v této publikaci nebo z dalších zdrojů. Nezapomeň, že správné vzdělání a
informace jsou důležitým krokem k úspěchu.
Nakupovat nízko, prodávat vysoko. Tak to dělají všichni podnikatelé a obchodníci. Na online
trzích děláš totéž. Nakupuješ, když je cena nízko,
prodáváš, když je cena vysoko (long obchodování).
Nebo naopak, prodáváš vysoko, nakupuješ nízko
(short obchodování). Tj., můžeš prosperovat vždy,
když ceny rostou i když klesají (o tom můžou
podnikatelé v klasickém podnikání a investoři
pouze snít…). Pouze u online obchodování máš v
rukou nástroje pro řízení svých peněz, ovládání
rizik, eliminaci ztrát a maximalizaci zisků! Akceptovatelnou ztrátu z obchodování si můžeš
Jirka Mazur
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sám nadefinovat a naplánovat (zkus totéž v klasickém podnikání…!), zisky můžeš
maximalizovat neomezeně, kam až tě trh reálně pustí.
Nauč se ten správný money management, minimalizuj ztráty, maximalizuj zisky. Je to
jednoduché. Pravděpodobnost tvého předpokladu, že ceny rostou nebo klesají, může být
1:1 (50:50 %). Toto ti nenabízí žádné podnikání ani sázení… Nemusíš obchodovat s
pravděpodobností 50:50, naučíme tě,
jak identifikovat ty správné příležitosti
pro tebe s pravděpodobností
správného odhadu vývoje cen
zvolených komodit 60 %, 70 %, ale i 90
%! O tom jsou technická a
fundamentální analýza, které se
můžeš naučit efektivně využívat. Vlastní metodiku náhledu na trhy v podobě Situační
Analýzy Online učím v kurzu Hrajeme si na burze.
Obchodování na online burze není klasickým investováním, ani nemusí být hazardní hrou!
Jde o profesionální, solidní a neuvěřitelně ziskový byznys. Skoro by se chtělo říct, téměř jako
klasické podnikání. Ale přece jen, jsou zde zásadní rozdíly!
Online obchodování a čas. Obchodováním na online burze můžeš být skutečně svobodný, a
to nejen finančně. Máš zde absolutní volnost vybrat si, kolik svému koníčku (strojku na
peníze) věnuješ času, kdy chceš obchodovat, jak dlouho chceš držet pozice v držení svých
vybraných aktiv. Některá aktiva lze totiž od pondělí do pátku obchodovat online 24 hodin
denně. Můžeš si vybrat, zda chceš obchodovat evropské trhy a pracovat tak dopoledne,
nebo USA trhy a pracovat tak odpoledne (třeba po práci), nebo můžeš pracovat v noci, mášli v oblibě Dálný východ (Japonsko).
Kdykoliv můžeš studovat a analyzovat své příležitosti. Můžeš pracovat jako scalpers, kdy
držíš pozice pár minut. Jako intradenní obchodník otevíráš a zavíráš pozice během dne. Jako
swing obchodník držíš pozice zpravidla několik dní. Jako poziční nebo dlouhodobý obchodník
držíš své pozice i týdny či dokonce měsíce. Vše závisí na tvé nátuře, trpělivosti, času, taktice,
jak rychle chceš točit peníze… Svůj oddechový čas a svou dovolenou si můžeš vybrat
kdykoliv. Toto vše je tvoje svoboda času…
Online obchodování můžeš realizovat elektronicky, což zde jednoznačně preferujeme v
rámci obchodování na CFDs a Forex burze. Můžeš být ve svém obchodování zcela nezávislý,
obchodovat sám z klidu svého obývacího pokoje 24 hodin denně od pondělí do pátku
absolutně online. I toto je tvoje svoboda času!

Jirka Mazur
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Online obchodování a riziko. Online obchodování je podnikání a jako takové představuje
riziko ztráty peněz. V žádném podnikání nelze očekávat zisky bez akceptace rizika. Nechcešli riskovat, nechej peníze uloženy v bance a nepodnikej vůbec. Samozřejmě nebudeš
vydělávat (mimo to, co dnes máš „jisté“ ze svého zaměstnání (?)).
Tvrdíme, a rádi tě o tom přesvědčíme, že online obchodování může být bezpečnější a jistější
než klasické podnikání. Svá rizika můžeš řídit, vypočítat a ovlivňovat. Sám si určíš akceptaci
své ztráty jako svého nákladu v tomto podnikání vůči zisku, který zde máš možnost
maximalizovat. Začneš-li obchodovat s reálným účtem, prostuduj si vždy Prohlášení o riziku,
kterým se brokeři a provozovatelé zbavují odpovědnosti za tvé případné ztráty. Je to totiž
tvůj byznys, tvoje rozhodování, tvé ztráty, ale i tvé zisky.
A o ty se zde nemusíš s nikým dělit! Někteří brokeři tě upozorní, že v případě neodborného
postupu mohou být tvé ztráty neomezené a budou po tobě žádat finanční prostředky na
dorovnání tvých účtů z probíhajících ztrátových obchodů (margin call). Nedopusť takovou
situaci, ani si nezvol takového brokera. Většina poctivých brokerů neumožní, aby tvůj účet
skončil ve ztrátě větší, než byly tebou vložené prostředky. Existují brokeři, kteří dokonce
navýší tvůj obchodní kapitál o bonus, který můžeš použít k obchodování (nikoli k výběru). Je
to skvělá pomoc, ale ještě lepší řešení je naučit se obchodovat bezpečně, s minimálním
rizikem.
Na CFDs a Forex burze můžeš obchodovat s rizikem omezeným, kde nemohou tvé ztráty
převýšit hodnotu tvého účtu. Budeš-li se držet námi doporučené strategie, své zisky
pravidelně vybírat a dodržovat pravidla bezpečného money managementu, slovo „riziko“ se
tě nemusí zásadním způsobem dotýkat. Úspěšné online obchodování je o řízené eliminaci
rizik, ztrát a maximalizaci zisků. Je to obchodování pro ty, kdo znají…a jsou disciplinovaní.
Klasické podnikání a online obchodování. Klasické podnikání – statistiky potvrzují, že 80 %
všech podnikatelských projektů krachuje nebo končí do 3-5 let od svého vzniku! Pouze 20 %
má šanci. Ze stabilních fungujících firem má potom pouze 20 % šanci být trvale ziskových…
Tj. pouze 5 % z původního množství má šanci na
nějaké zisky z podnikání. To je realita, tvrdá a
nekompromisní.
Klasické podnikání je nesmírně náročný,
sofistikovaný a vrtkavý proces. Klasické podnikání je
rizikové, nemá-li zvládnuté všechny atributy, může
být hazardní hrou s neblahými konci a následky!
Ukončení klasického podnikatelského projektu může
být časově velmi náročné, ztrátové a podnikatelé mohou své peníze ze svého účtu ztrácet
Jirka Mazur
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ještě dlouho po ukončení svých obchodů. Klasické podnikání může být úspěšné a profitní,
jsi-li ochotný obětovat peníze, čas, dřinu, jsi-li ochotný podstupovat rizika a následky,
nevyjde-li vše dle tvých představ. Klasické podnikání určitě není ve srovnání s obchodováním
na burzách bezpečnější a méně rizikové.
Obchodování na online burze je podnikáním. Rovněž jsou zde rizika a nástrahy. I zde můžeš
přicházet o peníze! Ale pouze zde máš šanci téměř stoprocentně ovládat rizika svých ztrát
(nákladů) a maximalizovat své zisky. K tomu všemu potřebuješ: odvahu, disciplínu a znalosti!
A trochu rizikového kapitálu do začátku…
K té odvaze. Stačí málo, spíš jen chuť a odhodlání, protože tvá rizika mohou být skutečně
minimální! Disciplína v klasickém i online obchodování je nezbytná. V online podnikání o to
více, že obchody, průběh ztrát (nákladů) a zisků zde probíhají rychleji než v klasickém
podnikání a tvá šance napravovat omyly, špatné úsudky a nedostatek disciplíny jsou menší…
Znalosti jsou klíčové! Jako v každé profesi nebo podnikání. Představa, že zbohatneš
prostudováním 50stránkové příručky zdarma z internetu, je naivní a nebezpečná.
Přiměřeným množstvím znalostí, přísunem informací a konzultacemi s odborníky a dalšími
obchodníky můžeš spolehlivě ovládat rizika svého podnikání a své zisky, řídit své peníze!
Vzdělávání a správné informace jsou klíčovou podmínkou pro možné fenomenální zisky z
online obchodování.

Tvé investice
Potřebuješ PC a připojení na internet, slušné a klidné posezení… Vzdělávání, disciplína,
odvaha a trochu peněz na začátek stačí. Počítej s průběžnými investicemi do vzdělávání a
přísunu informací (ty správné informace vydělávají peníze). Co se týká založení prvního
obchodního účtu, minimum je u Goldstarway 500 USD (€), optimum 2 000-5 000 USD (€),
nejlépe je začít s cca 10 000 USD (€). S většími účty je trading bezpečnější, lépe se naučíš
řídit svá rizika a své obchodování.
Rekapitulace na závěr, co je potřeba pro úspěšný start v online obchodování:
Obchodování na online burze tě nemusí nijak omezit v tvé dosavadní profesi. Za málo času
můžeš ovládat libovolné množství peněz!
Nepotřebuješ: živnostenské listy, právníky, účetní, sklady, zboží, kanceláře, zákazníky,
marketing, šéfa, zaměstnance, stroje, dodavatele, odběratele a spoustu dalších problémů
podobného charakteru.
Nemáš: žádnou konkurenci, zbytečné náklady, obavy z toho, že se ekonomice, politice a
tvému oboru podnikání daří nebo nedaří, obavy z inflace, deflace, recese.
Jirka Mazur
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Tvými spojenci jsou: fungující i nefungující ekonomika, špatné časy i deprese, růsty i propady
cen akcií, komodit, měn, provozovatelé trhů (burzy), brokeři a poradci, ty sám…
Uznáš-li na základě svých výsledků, že je to ono, to pravé, co jsi hledal a našel, asi své
zaměstnání časem pověsíš na hřebík nebo jej budeš mít jako koníčka. V online byznysu
můžeš být svobodný. Lehce pracující rentiéři, v „důchodu“ mladí a bohatí, prostě free!
Online obchodování můžeš dle své úvahy v klidu svého obýváku nebo pracovny realizovat
jako fyzická osoba nebo klidně i jako podnikatel-firma (s. r. o., a. s.), vše závisí na tvé strategii
a optimalizaci daňového portfolia a majetku. Nakupuješ a prodáváš akciové, komoditní a
měnové kontrakty s vynikající likviditou, aniž bys potřeboval tato aktiva fyzicky vlastnit nebo
skladovat.
K realizaci obchodů ti stačí pouze část prostředků, které zabezpečují hodnotu komoditního
kontraktu – používáš margin, který je ti vrácen v okamžiku úspěšné (nebo i neúspěšné)
realizace obchodu. Jsi vždy schopen určit svou výši rizika u prováděných obchodů a
eliminovat potenciální ztráty. Tento byznys je po celou dobu ve tvých rukou! Můžeš se
kvalifikovaně naučit obchodovat s minimálními investicemi do vzdělávání a informací,
peníze na burzu umístíš, až si budeš jist, že to umíš! Znáš jakýkoliv obor klasického podnikání,
kde by vše výše uvedené bylo možné? Zatím jsme nic lepšího neobjevili…
A ještě jedna malá poznámka na závěr. Pro vydělávání peněz na burze skutečně nemusíš
mít znalosti jaderného fyzika ani ekonoma ČSOB. Stačí ti odvaha (chuť, odhodlání), disciplína
(znalost psychologie a myšlení komoditních obchodníků) a ochota se vzdělávat a pracovat s
informacemi. To za tebe skutečně nikdo neudělá. Bude-li ti nějaký broker tvrdit, že ti stačí
minimum znalostí a pár minut denně, potom věř, že od tebe bude inkasovat poplatky,
případné zisky shrábne někdo jiný a tobě v nejlepším případě zbude pár % výnosu jako
almužna. Nikdy si nenechej při svých obchodech radit brokerem! To je skutečný hazard.
Nedostatek znalostí, času apod. nemůže být výmluvou. Snaž se sám porozumět a
rozhodovat se!

5. Online obchodování může být příležitost i pro tebe
Online obchodování je tvá příležitost pro tvou cestu k prosperitě. Nebudu ti zde nic
nalhávat. Cesty k prosperitě nejsou jednoduché. Vyžadují mnoho úsilí a trpělivosti. Chceme
tě připravit na náročný, ale neuvěřitelně zajímavý a ziskový byznys! Na rozdíl od mnoha
jiných ti však nebudeme tvrdit, že obchodování na finančních trzích je jednoduché.
Neříkáme, že zisková spekulace na akciových, komoditních a měnových burzách je záležitost,
kterou zvládne každý nekvalifikovaný jedinec. Jakékoliv informace tohoto druhu jsou
Jirka Mazur
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podvodnou manipulací firem, které chtějí zjednodušováním informací o tomto skvělém
byznyse vylákat peníze z potenciálních investorů, aniž by je důrazně varovali, že mohou o
své peníze přijít! Naopak, naším zájmem je, abys byl úspěšný, obchodoval uvážlivě,
bezpečně a ziskově.
Je naší povinností ti sdělit, že úspěšné online obchodování je skvělá příležitost pro všechny
zájemce, kteří
•

vlastní rizikový kapitál, tj. peníze (resp. část peněz), které si nemusí půjčovat a mohou
si v nejhorším případě dovolit o ně přijít

•

mají chuť, schopnosti a čas se kvalitně vzdělávat v tomto oboru

•

jsou zběhlí a mají zkušenosti v práci s PC a internetem, on-line komunikací, vlastní
minimální vybavení (PC nebo notebook, internet, klidné místo…)

•

umí pracovat disciplinovaně, dodržovat vlastní pravidla a systém

•

jednoznačně rozumí faktu, že obchodování na finančních a komoditních trzích není
investování, hra, gambling, zábava, loterie, jednoduchá cesta k miliónům, hazard, ale
sofistikované podnikání, které si vyžaduje mentální přístup podnikatele, obchodníka
a profesionálního investora

Jistě, mohl jsi slyšet z různých zdrojů o tomto podnikání různé zvěsti. Od naprosto
nekritických a nadšených názorů obdivovatelů a propagátorů tohoto podnikání, až po
varující kritiky. Zásadní skutečností ale je, že tohoto multimiliardového podnikání se denně
účastní statisíce i miliony drobných i větších obchodníků,
jedinců i profesionálních institucí. Tak jako každé podnikání
i toto má své vítěze a poražené.
Zúčastni se podnikání, ve kterém neexistuje konkurence,
denně se v něm protočí 2-3 biliony dolarů! Přesměruj část
těchto peněz na své účty, zapomeň na těžkosti s klasickým
podnikáním a zaměstnáním! Vezmi svou finanční svobodu a nezávislost do vlastních rukou.
Buď svobodný, ovládej své peníze, svůj čas a svůj život. Nepracuj pro své peníze tvrdě, ale
chytře!
Nechť tvé peníze pracují pro tebe! Je to jednoduché.

Jirka Mazur
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Je to jednoduché na pochopení, je to poměrně jednoduché technicky, ale náročné emočně.
Rychlost, se kterou se pohybuje tento byznys, tvé zisky a možné ztráty na tvém obchodním
účtu, které můžeš sledovat na obchodní platformě na svém monitoru. A rizika? To jsou
záležitosti, které je nutné pochopit – jak fungují, jak se zvládají emoce, psychologie.
Vzděláváním a přísunem kvalitních informací máš možnost naučit se dělat své online
obchodování ziskově a bezpečně!
V rámci podnikání na finančních trzích se učíš pracovat s náročným, ale velmi užitečným
finančním nástrojem. Tím je leverage – finanční páka. Je to nástroj pro vydělávání peněz,
ale nástroj pro disciplinované a znalé jedince. Kdo se jej naučí ovládat, může dát sbohem
svému zaměstnání, své firmě… Získá finanční svobodu a nezávislost.
Toto podnikání můžeš zahájit s malým kapitálem a minimálními prostředky. Online
nakupuješ nebo prodáváš, kumuluješ zisky, redukuješ ztráty. Nejúžasnější na celé té
záležitosti je, že při svém rozhodování o obchodních příležitostech volíš pouze mezi dvěma
možnostmi.
Pokud vstoupíš do obchodu, mohou ceny pouze klesat, nebo růst, neexistuje zde více
možností než dvě! Jde zde o pravděpodobnostní obchody, kde se můžeš s určitým knowhow naučit spolehlivě identifikovat situace pro 60-80% (i vyšší) pravděpodobnost vývoje
cen, kde máš v rukou kvalitní nástroje pro řízení rizik a profitu, profesionální money
management… Ale to už předbíháme.

6. Než začneš obchodovat
K úspěšnému a ziskovému podnikání potřebuješ prostředky. V klasickém podnikání
potřebuješ spoustu prostředků. Podle povahy podnikání jsou to prostory, lidé, stroje,
zařízení, zásoby, auta, technika, musíš zvládnout technologii podnikání, marketingu,
komunikace, účetnictví, administrativu, vtahy a řešení problémů… Podnikatelé znají, zajisté
vědí, o čem je řeč. Všechny tyto prostředky se v klasickém podnikání chovají jako potenciální
zdroje, nezbytné prostředky, mají povahu nákladů či investic.
Cesta za vysokými zisky v klasickém podnikání je trnitá a s nejistými výsledky. I v klasickém
podnikání je úspěch předurčen správnou předpovědí vývoje situace trhu, chování
spotřebitelů a podobně (fundamentální analýza…). I klasické podnikání může být velmi
rizikové.

Jirka Mazur
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V podnikání, kterým je online obchodování, nic z výše uvedeného nepotřebuješ! Principy
klasického a online obchodování jsou podobné včetně možného výsledku, rizik, zisků nebo
ztrát. Vždy chceš levně nakoupit a draze prodat. To je koncept čestného vydělávání peněz.
V online obchodování jsou náklady minimální, potenciální zisky jsou bez hranic. Rizika ale
zůstávají a jsou umocněná dynamikou a rychlostí finančních trhů, zejména při použití
finanční páky – leverage. S riziky je třeba naučit se žít, pracovat s nimi, řídit je. Je třeba
pochopit principy profitního a bezpečného obchodování na finančních trzích a řídit se jimi.
Pro chytré, disciplinované a věci znalé obchodníky toto nemusí být problém.

Rizikový kapitál
To jsou tvé volné finance, jejichž případná ztráta nijak nezmění tvůj životní styl. Je totiž
třeba obchodovat s klidem a soustředit se na trh, nikoli na své finance. Nikdy nesmíš použít
své poslední finance pro obchodování, protože tlak a odpovědnost by byly příliš velké a
odvedly by tvou pozornost od situace na trhu, čímž bys zvýšil možnost chyb. Ideální rizikový
kapitál je 10 000 USD a výše. Minima pro otevření účtů jsou 2 000 USD. Je třeba mít na
paměti, že čím méně peněz je na tvém účtu, tím méně peněz si můžeš dovolit ztratit v
jednom obchodě. Méně peněz na účtu znamená horší možnosti pro řízení rizik a pro
dodržování principů bezpečného a profitního obchodování!

Jirka Mazur
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Vybavení
Pro skutečné obchodování na živém účtu je správným vybavením vhodný výkonný a
spolehlivý PC s 2-3 monitory, záložním zdrojem, slušné připojení na internet, případně
notebook s internetem navíc a chytrý telefon.

Nástroje
Informace, fundamentální zprávy, grafy s
cenovými vývoji komodit, reálná data a
kotace, možnosti technické analýzy. To vše
potřebuješ pro své úspěšné online
obchodování. Vše získáš zdarma na webech
www.goldstarway.com, www.gcitrading.com,
na webech s fundamentálními daty a
informacemi CNBC či Bloomberg apod. Pro profitní a bezpečné obchodování potřebuješ s
těmito nástroji kvalifikovaně pracovat. Jsi-li věci znalý, pusť se do svého demo i reálného
obchodování. Pokud jsi začátečník, najdi si nejprve svůj kurz online obchodování. Uč se a
hraj si na burze. Vyplatí se to.
Úspěšné online obchodování si vyžaduje profesionální přístup i v oblasti vzdělávání a
přísunu informací. V tomto obchodování jde o velké peníze, proto není příhodné šetřit na
nepravém místě! Pár tisícikorun za kurz, semináře, manuály a přísun informací z burz lze
efektivně přetavit ve skutečně velké peníze. Pokud to se svým komoditním obchodováním
myslíš vážně, absolvuj vše dostupné, sbírej dostupnou literaturu a informace, vynaložené
prostředky se ti mnohonásobně vrátí!

7. Jak začít obchodovat
Pro začínající můžeme zcela jistě doporučit následující postup. Prostuduj si dostupné
informace zdarma z tohoto informačního manuálu, z doporučených i jiných webů. Absolvuj
svůj vybraný kurz, semináře, kurzy, konzultace.
Skvělou zkratkou je kurz Hrajeme si na burze, o kterém se dočteš více na webu zde.
Uč se tomuto byznysu na demo účtech formou Profesionálního Demo Tradingu
s pochopením aspektů tohoto obchodování, rizik, řízení účtů, znalostí rozdílů mezi demo a
live obchodováním. Vyzkoušej si s přiměřeně velkým rizikovým kapitálem (5-10 tis. EUR
nebo USD) své účinkování na live účtech.

Jirka Mazur
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Zjisti a pochop, jak fungují trhy, burza a zejména tvé emoce. Nauč se řídit svá rizika
a obchoduj dle zásad pro profitní a bezpečné obchodování. Máš-li dostatečně velký rizikový
kapitál, klidně zkus live účty s kapitálem 20-50 tisíc EUR, ale vždy obchoduj přiměřeně a
bezpečně. Vyměňuj si zkušenosti s jinými tradery třeba na Facebookových skupinách, ale
nenechej se ovlivňovat jejich myšlením a postupy. Online obchodování je velmi individuální
byznys a ziskové dlouhodobě profitní strategie jsou vždy odrazem osobnostního profilu
tradera. Připusť si i neúspěchy, možné ztráty.
Když to nezkusíš, nikdy nebudeš vědět, zda tento byznys může fungovat i pro tebe. Když
se ti bude v úvodu obchodování velmi dařit, buď opatrný. Znáš přísloví „první vyhrání z kapsy
vyhání“. Neriskuj a nezvyšuj rizika, neměň úspěšné strategie. Bude-li tvůj začátek špatný,
musíš být emočně připraven nést i neúspěchy. Mnoho úspěšných traderů potvrzuje fakt, že
cesta za dlouhodobým úspěchem je trnitá a že i jejich začátky byly složité. Proto si dej šanci
i pro druhý a další pokus…
Bude-li ti tento byznys fungovat ve tvůj prospěch, dáš si šanci k prosperitě a finanční
svobodě. Budeš-li zbytečně riskovat nebo dělat na burze nekvalifikované postupy
z neznalosti a hloupě se připravovat o peníze, bude tě to mrzet v budoucnu, proděláš-li své
peníze dříve, než se tento byznys naučíš. Proto buď opatrný a uvážlivý!
Tento byznys stojí za to, aby ses jej naučil dělat profitně a bezpečně. Neživ trhy. Chtěj, aby
ony živily tebe. Obchodování na burze je kapitalismus, tvrdý a neúprosný. Jde zde o peníze.
Není to charita ani ústav sociálního zabezpečení. Je to stroj na peníze pro schopné jedince,
kteří rozumí tomu, jak tento stroj funguje. Věřím, že zvážíš zodpovědně své možnosti i svůj
postup, jak začít…

8. S čím se obchoduje
Na burze CFDs a Forex lze realizovat zisky na obou cenových pohybech – růstu i poklesu –
těch nejlikvidnějších podkladových aktiv, kterými jsou zde
• Nejvýznamnější světové akcie USA, Evropy a Asie
• Nejlikvidnější komodity
• Nejobchodovanější měnové páry

Seznam se s možnostmi velmi dynamických finančních instrumentů burzy CFDs a Forex.
Můžeš spekulovat na cenové pohyby vybraných aktiv, například:

Jirka Mazur
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Indexy akciových trhů
S&P500, DAX 30, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100, Hang Seng Index, Nikkei 225,
FTSE100 a další…

Individuální akcie USA, Evropy, Asie
Amazon, Apple, Facebook, Google, GMC, Deutche Bank, Daimler, ThyssenKrupp, RWE,
Microsoft, Vodafone, Boeing, IBM, Intel, Nokia, Pfizer a mnoho dalších…

Zahraniční měnové páry
EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD a mnoho jiných…

Komodity
U.S. 10 Year T-Note, Silver, Gold, Ropa Brent i WTI, Natural Gas, Copper a další…
Přímo z webu jsou přístupné demo i live verze pro obchodování s výčtem všech aktiv, dále
podrobné informace k obchodovaným produktům. Prostuduj si specifikace vybraných aktiv
na webu Goldstarway.

9. Principy online obchodování
Prvotním posláním jednotlivých burz je umožnit účastníkům nákup a prodej
obchodovaných aktiv za aktuální tržní cenu. Řada burz je koncipována za účelem zajišťování
cen aktiv na spotovém nebo futures trhu. Motivy a potřeby účastníků trhů mohou být různé.
Někteří touží svá aktiva prodat či nakoupit, jiní si jen z různých důvodů přejí zajistit své ceny
vybraného aktiva. Na všech burzách jsou dnes naprosto převažujícími účastníky spekulující
obchodníci, firmy nebo finanční instituce. Zejména díky finančním spekulacím s využitím
fundamentálních faktorů trhů se neustále hýbou a vyvíjejí ceny nejrůznějších aktiv. Zde nás
zajímají zejména akcie, komodity a měnové páry.
Online obchodování finančních instrumentů. Přímo ze svého PC, online přes internet,
mohou zájemci, spekulující obchodníci, zadávat své obchodní příkazy na jednotlivé burzy a
bezprostředně se tak účastnit tohoto vzrušujícího procesu. Díky obchodování CFDs a Forex
kontraktů mohou obchodníci velmi rychle, snadno a efektivně vstupovat do obchodních
spekulací na vybraná aktiva na elektronické burze CFDs a Forex a realizovat zde své obchodní
spekulace s využitím principů leverage, finanční páky, a sofistikovaných nástrojů pro řízení
obchodů a finančních rizik.
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Jak to vše funguje…
Vlastní obchodování se děje vstupováním do obchodních pozic, díky kterým kontroluješ za
část peněz určitou velikost kontraktu vybraného aktiva. Jak se tedy realizují zisky a ztráty?
Princip je zde stejný jako u každého obchodování. Tj. nakoupit levně, prodat draze. A získat
tím svůj profit, zisk. Ne vždy se to podaří, trh, resp. cena, se může otočit proti tobě.
Potom zde existují jen dvě možnosti. Doufat, že se cena vrátí požadovaným směrem (což se
může stát, zvláště tehdy, máš-li svou pozici otevřenou ve směru aktuálního cenového trendu
vybraného aktiva), nebo zabránit ztrátám a vystoupit včas z pozice, tj. nakoupený kontrakt
ihned prodat, a to buď za aktuální tržní cenu nebo definovanou cenu, kterou si určíš
obchodním příkazem, který se aktivuje, dosáhne-li cena zadané hodnoty.
Cílem tvého obchodování je kvalifikovaně odhadnout pohyb cen (jsou zde pouze dvě
možnosti, ceny mohou pouze růst nebo klesat) a realizovat větší zisky než ztráty, což je
záležitost money managementu a tvých znalostí o tom, jak daný trh funguje.
Můžeš zde rovnocenně profitovat na růstu i na poklesu cen akcií, indexů, komodit a měn!
Je ti proto jedno, v jaké kondici jsou různé trhy, zda ceny rostou, nebo klesají. Pouze v tomto
obchodování můžeš své kontrakty nejdříve prodat a poté koupit. Toto je obchodní vynález,
který je realizovatelný v této podobě pouze na těchto trzích! Svou strategii, zda se budeš
obchodů zúčastňovat formou nákupů či prodejů, volíš dle aktuálního cenového vývoje
sledovaných komodit.
Ceny všech aktiv (akcií, komodit či měnových párů) neustále fluktuují. Tuto skutečnost
můžeš vidět na cenových grafech. Fluktuace (neustálá tvorba nových cenových úrovní,
kotace) je zřejmá z krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých grafů. Na první pohled se
mohou tyto grafy zdát chaotické a nepřehledné. Bližším studiem však zjistíš, že cenové
vývoje jednotlivých komodit podléhají určitým zřetelným zákonitostem.
Aktuální vývoj cen, závislý na nabídce a poptávce nakupujících a prodávajících, ovlivňují
četné fundamentální a technické faktory. Fundamentální faktory jsou zprávy, události a
nejrůznější vlivy, mající účinek na aktuální nabídku a poptávku. Určují momentální cenu
komodit, do které se může promítnout směsice nejrůznějších vlivů, mix pozitivních a
negativních zpráv. Ceny, které můžeš sledovat na burzách, ve zpravodajství a na svých
monitorech, již mívají zpravidla všechny fundamentální faktory v ceně zakalkulovány!
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Technické faktory – to jsou bariéry, psychologie davu, odvaha spekulantů, nálady a další
indicie, které se promítají do cen. Názorným příkladem mohou být akcie. Ač může být
ekonomika, inflace, růst HDP, nezaměstnanost a podobné fundamentální vlivy stabilní v
dlouhodobém měřítku, ceny akcií mohou fluktuovat v tomtéž období o desítky i stovky
procent, ač je jasné, že o podobná procenta se hodnoty daných podniků měnit nemohou!
S cenami zde hýbou spekulující investoři, kteří manipulují cenami zpravidla v rámci určitých
technických úrovní.
Z grafů a cenových vývojů poté můžeme vidět, že ceny fluktuují v trendech, tj. ceny se vyvíjejí
postupně nahoru a dolů a tvoří vrcholy a dna, tvoří se krátkodobé trendy v dlouhodobých,
korekce a různé zajímavé formace, které mají spekulující obchodníci rádi. A ač jsou zde akcie,
indexy, další komodity a měny odlišné povahou, mají jedno společné. Všude se ceny
pohybují oběma směry, často technicky velmi předvídatelným způsobem a grafy všech tvoří
často velmi podobné formace. Říkáme, že ceny trendují, stagnují, narážejí na bariéry. Tyto
bariéry jsou jednak psychologické (kulaté ceny, kulatá čísla), jednak jsou tvořeny vůlí obou
stran, tj. nakupujících a prodávajících, k
akceptaci určitých hraničních cen.
Pohonem pro tvé obchodování je tedy
pohybovat se v cenových pohybech a
trendech tebou zvolených komodit,
nakupovat a prodávat, tj. uzavírat tzv.
long a short pozice, určovat trendy,
bariéry, sledovat vývoj trhů, určovat
vhodný čas pro vstup na trhy a výstup z trhů. Specialitou obchodování s finančními
instrumenty je používání obchodování na margin a leverage, což je využívání finanční páky
pro obchodování s velkými objemy aktiv za použití menšího kapitálu.

Trendy
Pokud se ceny pohybují určitým směrem po určitou dobu, říká se tomu trend. Trend může
mít jakýkoliv z těchto tří směrů:
Nahoru ↑
Dolů ↓
Stranou →
Během trendu ceny mohou fluktuovat nahoru nebo dolů, ale stále lze vidět celkový směr
trendu. V rámci trendu se pohybují ceny oběma směry (vertikální pohyby cen). Někdy je
trend vidět na grafech vybraných aktiv zcela jasně, jindy to tak jasné vůbec není, hlavně
Jirka Mazur
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pokud jde o krátkodobé trendy trvající několik dnů nebo hodin. Trendy můžeš vidět na
vybraných grafech každý den. Často tě může napadnout, že cena aktiva bude stoupat nebo
klesat, už na pohled – je to patrné z grafu. Nemusíš být expert, protože, mluvíme-li
všeobecně, dokážeš říci, jestli jde cena nahoru, dolů nebo stranou, a v jakém časovém rámci
– dny, týdny, měsíce.
Další vymezení z pohledu na graf je podle toho, na jaký typ trendu se díváš, pokud je vůbec
nějaký. Existují tři typy trendu:
a) krátkodobý ... (dny)
b) střednědobý … (týdny)
c) dlouhodobý ... (měsíce)

Významnost každého z trendů je subjektivní, ale obecně platí, že čím delší je trend, tím
má větší váhu. Vše záleží na obchodníkově interpretaci a jeho (její) vlastní strategii. Ceny
nezůstávají podél trendu natrvalo a mohou změnit svůj celkový směr kdykoliv. Pokud se to
stane, trend je tzv. prolomen a může začít jiný trend v jiném směru.
Může se však jednat pouze o korekci, což není změna trendu, ale jen dočasný pohyb v
opačném směru, a považuje se jenom za dobu, kdy nějací obchodníci vybírají svůj zisk, nebo
je k němu nějaký jiný důvod. Pak, po
korekci, jdou ceny zpátky a pokračují
podél původního trendu. Také
krátkodobé trendy se mohou změnit,
zatímco střednědobé a dlouhodobé
zůstávají stejné. Později může jít
krátkodobý trend stejným směrem
jako ty ostatní, to je často dobrá
příležitost pro obchod!
Mnoho obchodníků si rádo potvrzuje
trend předtím, než se rozhodnou. To znamená, že čekají na více potvrzení několik dnů nebo
týdnů, než něco udělají. Jmění už bylo naděláno v obou směrech – ať už následováním
trendu nebo směrem proti němu. Tajemstvím je správné načasování – kdy udělat co –
přestože většina obchodníků preferuje následovat trend. Je to většinou bezpečnější. Sice
neexistuje jednoduché pravidlo o následování nebo nenásledování trendu, ale je mnohem
lepší s ním nebojovat – podle pravidla „jdi s proudem“, „trend je tvůj přítel (trend is your
friend)“.
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Řada obchodníků využívá pro své rozhodování principy fundamentální či technické analýzy
nebo celou řadu dalších zdrojů a informací. To vše je závislé na individuálním posouzení a
zkušenostech online obchodníka. Principy online obchodování CFDs a Forexu
prostřednictvím internetu jsou jednoduché. Je třeba se naučit rozumět jednotlivým
finančním trhům, pracovat zde s disponibilním rizikovým kapitálem podle zásad profitního
a přiměřeně bezpečného money managementu, vybrat ta správná aktiva, čas a strategie pro
své online obchodování. Vše zásadní je možno naučit se zdarma aktivním používáním demo
verzí pro obchodování a postupným testováním trhů na live účtech.

10. Principy short a long obchodování
Jednoduchý návod. Mám pro tebe jednoduchý návod, v jehož rámci se naučíš podstatu
burzovních spekulací a pochopíš, kde a jak se na burze vydělávají peníze. Neuč se
terminologii, zbytečnosti nebo pozadí toho, co se na burzách odehrává. V této fázi to není
důležité. Prostě jen pochop, jak můžeš spekulací na růst nebo pokles ceny vydělávat peníze
s využitím finanční páky. Jednoduchý 7krokový návod najdeš na konci této publikace.
Obchodní platformy. Neřeš v této fázi nejrůznější systémy nebo obchodní platformy pro
obchodování. Naučíš-li se podstatu burzovních spekulací, zjistíš, že jsou všechny podobné
nebo dokonce v principu stejné. Nauč se realizovat obchodní spekulace online přes internet
na jednom z uživatelsky nejlepších software, který je k dispozici. Zjistíš, že s využitím cca 510 % funkcí, které software obsahuje, vystačíš pro 80-90 % akcí, které tě budou zajímat
a které je třeba se naučit. Vše se naučíš online prostřednictvím internetu.
Vše si vyzkoušíš zdarma, bez rizika a jednoduše z pohodlí svého domova nebo kanceláře.
Podle návodu na konci této publikace.
Složitě nebo jednoduše? V rámci svých vzdělávacích systémů upřednostňuji jednoduché
postupy a maximální zjednodušení. Předkládám svým klientům 10 % toho, co potřebují pro
dosažení 90 % výsledků. Tím šetříme čas a pokrok v učení je rychlý.
V rámci této publikace ti potom předkládám 5 % toho, co je důležité pro tvůj začátek, aby
sis snadno osvojil ZÁKLADY BURZOVNÍCH SPEKULACÍ tak, abys měl na co navázat, bude-li tě
tento byznys zajímat více.
Jak se na finančních trzích vydělávají peníze? Zapomeň na nákupy akcií, fondy nebo finanční
poradce. To jsou pasti na peníze. Nauč se krátkodobým spekulacím na cenové pohyby
nejlikvidnějších aktiv na burzách tak, ať máš pod kontrolou vlastní peníze a tak, aby ses
naučil být konzistentně ziskový s využitím třeba mého know-how. Dnes můžeš začít.
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26

(TAJNÝ) EXPERTNÍ BYZNYS
Neříkám, že je to úplně jednoduché. Ale řízení kapitálu na burzách je technicky
a technologicky nejjednodušší podnikání na světě, o kterém vím.
Nekomplikuj si život a vždy uvažuj o těch nejjednodušších postupech.
Podstata burzovních spekulací je v tom, odhadnout správně cenový vývoj nejrůznějších
aktiv na burze a vydělávat na cenovém rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Je to princip
poctivého vydělávání peněz. Levně nakoupit, draze prodat. Pouze na burze můžeš tuto
operaci udělat i opačně. Své aktivum na burze můžeš nejdříve prodat a nakoupit až později.
Prodat tehdy, když je cena vysoko a nakoupit, když je cena nízko. Je jedno, kterou operaci
provedeš dříve:
● Důležité je pouze pochopit, zdali ceny rostou nebo klesají.
● Rostou-li ceny na burzách, nakupujeme. V okamžiku, kdy máme vyděláno, prodáváme.
● Klesají-li ceny, nejdříve prodáme za vysokou cenu a koupíme následně.

Obchodování oběma směry je dáno povahou finančních instrumentů, kterými mohou být
např. komoditní futures, opce, swapy nebo v našem případě CFDs. Otevřením obchodní
pozice zajišťuješ dle povahy finančního instrumentu cenové parametry obchodu, aniž bys
musel být vlastníkem tohoto aktiva.
Prostřednictvím finančních instrumentů, derivátů, uzavíráš na burzách dílčí smlouvy,
kontrakty, pro nákup nebo prodej nejrůznějších aktiv, jejichž cenové pohyby sleduješ za
účelem zisku. Můžeš realizovat své long (nákupní) nebo short (prodejní) pozice podle
očekávání, kterým směrem se ceny trhu budou vyvíjet. Své obchodní spekulace můžeš
realizovat na cenové pohyby akcií, komodit či měnových párů, nejlikvidnějších aktiv, se
kterými se na světových burzách obchoduje.
V případě CFDs otevíráte tzv. kontrakty pro rozdíl ceny, kdy můžeš otevřít svou pozici
kterýmkoliv směrem (prodej – sell, nákup – buy), pouze s povinností v budoucím čase tuto
pozici uzavřít – povinnost finančního vypořádání. Je-li tvůj odhad cenového vývoje
vybraného aktiva správný, realizuješ ze své obchodní pozice zisk, je-li tvůj odhad špatný,
může být tvá pozice ztrátová. Zajímavou informací nebo skutečností pro tebe může být fakt,
že většina tebou otevřených pozic se ocitá v dočasné ztrátě z důvodů nepředvídatelných
fluktuací cen, ale stejně tak naprostá většina tebou otevíraných pozic se dostává do zisku. A
to zvláště tehdy, jsou-li tvé pozice otevřeny v souladu s aktuálními trendy (viditelnými
zejména na denních a 2hodinových grafech). Je pouze na tvé svobodné vůli se znalostí trhů
a principů tohoto obchodování, s aktuální situací ve tvém obchodování, akceptací rizik a
zásad money managementu, kdy a jak umístíš své obchodní příkazy Stop nebo Limit, resp.
kdy a v jaké situaci obchod uzavřeš. Nauč se uzavírat své obchodní pozice vždy v zisku!
Jirka Mazur
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Základní koncept čestného vydělávání peněz je v nakupování nízko a prodávání vysoko,
což je v každodenním životě snadno pochopitelné a jsme na to zvyklí. Je to prostě normální
cíl obchodování. Myšlenka obsahuje cíl, a přestože cíle není vždy dosaženo, obchodník by
měl mít pro své snahy vždy důvod. Při obchodování je cílem profitovat z pohybu cen. Je to
jediné podnikání na světě, kde můžeš své aktivum nejdříve prodat a poté nakoupit, aniž bys
jej vlastnil.

Long obchodování
V žargonu používaném běžně při obchodování s futures komoditami se staly časem
přirozenými některé výrazy, jako „long“. Když si obchodník koupí kontrakt tak se říká, že
goes long (jde dlouze) a založil long position (dlouhou pozici). Going long ve finančních
kontraktech znamená, že si obchodník myslí, že cena poroste a je ochoten na to vsadit tím,
že si koupí kontrakt. Long position (dlouhou pozici) také někdy nazýváme bullish position
(býčí pozice).

Nauč se identifikovat své ziskové příležitosti pro long nebo short obchodování
s použitím leverage, finanční páky. Nauč se ovládat technicky i emočně velmi silnou
finanční účinnost tohoto obchodování.
Je to stejný přístup jako na trhu s akciemi, kde je investice bullish do akcie některé firmy,
protože si investor myslí, nebo doufá, nebo se modlí, aby cena této akcie stoupla. Trend
růstu ceny se nazývá bulltrend, uptrend, longsituation, česky býčí, stoupající trh. Kupování
kontraktu je bullish, býčí. Obojí znamená going long, být long, mít dlouhou pozici. Všechna
použití slova long reflektují zájem na tom, aby cena rostla. Pokud a jestli cena vzroste, plán
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obchodníka s dlouhou pozicí je prodat na vyšší ceně a tím pádem vydělat zisk z rozdílu cen.
Konstantní cíl obchodování je jednoduchý: nakoupit nízko, prodat vysoko.

Short obchodování
Opozitem od going long je going short. Takže když je otevřen obchod short (krátký), pak si
obchodník myslí, že cena kontraktů bude klesat. Krátká pozice je vlastnění kontraktů, které
byly prodány v předpokladu nižších cen v blízké budoucnosti. Obchodník doufá, že kontrakty
nakoupí (uzavře) později na nižších cenách a tím pádem vydělá. Obchod je short, pokud se
nejdřív prodá kontrakt.
Prodáváme, předpokládáme-li, že cena aktiva poklesne. Klesající ceny na grafech jsou
dobrou příležitostí. Trend klesající ceny se nazývá beartrend, downtrend, downsituation,
česky klesající, medvědí trh. Pokud obchodníci mají názor, že ceny míří na jih, jsou bearish
(medvědí) a pak jdou short nebo založí krátkou pozici (short position). To vše znamená
nejdřív prodat všechny kontrakty. A pokud se jich někdo zeptá, jaká je jejich pozice s určitým
aktivem, mohou odpovědět, že jsou na trhu krátcí (short on market). Short je ekvivalentem
k bearish (medvědí). I zde je princip stejný: nakoupit nízko, prodat vysoko, pouze v
opačném pořadí.

11.

Leverage – finanční páka pro online obchodování

Na online trzích můžeš s minimální investicí kontrolovat několikanásobně větší hodnotu
svého akciového, komoditního nebo měnového kontraktu. To znamená, že můžeš za málo
peněz kontrolovat velkou hodnotu s možností realizace vysokých zisků nebo ztrát (nauč se,
jak své zisky maximalizovat a ztráty minimalizovat). Pracuje zde s leverage – finanční pákou.
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Jak vzniká leverage – finanční páka? Pro kontrolu své investice, svého aktiva musíš na burze
umístit zálohu, margin. Ten je zpravidla zlomkem ceny obchodovaného kontraktu. Díky
použití marginu nemusíš do trhu investovat celou částku rovnající se hodnotě kontraktu.
Pohne-li se během obchodování cena kontrolovaného aktiva, vzniká na obchodníkově účtu
cenový rozdíl odpovídající celé hodnotě kontraktu. Se zlomkem ceny, zálohou – marginem
– inkasuje tedy obchodník celý cenový rozdíl, který pohybem ceny aktiva na burze vznikne.
Tj. plný profit nebo ztrátu. Spekulujícím obchodníkům tedy jde ve skutečnosti o to, držet
s malou zálohou po určitou dobu otevřenou pozici, kontrakt k vybranému aktivu a vhodnými
postupy a strategiemi inkasovat zisky. Po předpokládaném cenovém pohybu spekulující
obchodník otevřenou pozici ve vybraném aktivu uzavře a dlouhého (long) či krátkého (short)
kontraktu se zbaví. Kontrakt tedy drží omezenou dobu čistě s úmyslem obchodní spekulace
na zisk z cenového pohybu.
S pomocí zálohy, marginu, kontroluje celý kontrakt a tím celý potenciální zisk. Čím menší
zálohu, margin, pro své obchodování používá, tím je jeho vstup do obchodování levnější, ale
efekt finanční páky se zvětšuje. Profesionální spekulanti používají vysokou finanční páku.
Nízký margin a vysoká leverage zvyšují finanční účinnost obchodování. Po uzavření
obchodních pozic se vložená záloha, margin, vrací. Margin se takto uchová jako operačně
vratný kapitál, díky kterému můžeme kontrolovat mnohonásobně větší hodnoty
obchodovaných aktiv. To znamená, že můžete za málo peněz kontrolovat velkou hodnotu
aktiv s možností realizace vysokých zisků nebo ztrát. Margin může být 50 %, 10 %, 5 % nebo
i méně než 1 % z hodnoty aktiva. Vzniká nám tím výsledná leverage 1:2, 1:10, 1:20, 1:100, a
vyšší. V rámci obchodování CFDs na akcie můžeš pracovat s leverage až 1:50, což je na
běžných burzách nedostupné, u komodit s finanční
pákou 1:60-1:200, u měn 1:100-1:250 i více!
Nauč se využívat leverage na finančních trzích ve
svůj prospěch! Je to velmi jednoduché, ale naprosto
strategické pro pochopení, jak na komoditních
burzách vydělávat velké peníze. Zdá se ti to
jednoduché? Je to jednoduché! Za málo peněz
hodně muziky!

12.

Základní předpoklady pro ziskové spekulace

Zvládnutí nejdůležitějších aspektů online tradingu není složité, lze se je naučit v horizontu 13 měsíců na Demo účtu zdarma. Pracuje se zde zdarma s reálnými daty, grafy a kotacemi,
jako v opravdovém live obchodování (viz dále). Pro své ziskové a bezpečné online
Jirka Mazur
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obchodování na finančních trzích je zcela jistě zapotřebí zvládnout problematiku a principy
online obchodování, zejména:
• Pochopit principy online obchodování, jak se vytvářejí zisky, jak se řídí rizika.
• Vybrat vhodné místo, burzu, brokera pro obchodování.
• Naučit se ovládat online obchodní platformu za účelem zadávání obchodních pokynů,
řízení účtu, rizik a ziskového obchodování. Stačí pochopit 5 % základních funkcí na
obchodní platformě.
• Pochopit, jak se ceny na burzách vyvíjejí, pohybují, jak se vytvářejí cenové trendy.
• Zvolit vhodná aktiva pro obchodování s ohledem na finanční účinnost, obchodní časy,
likviditu, rizika a dostupnost informací.
• Analyzovat a chápat trendy, cenový trend krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý.
• Rozumět principům long a short obchodování.
• Rozumět principům pro použití finanční páky v online obchodování, margin, leverage.
• Orientovat se v základech situační, fundamentální a technické analýzy.
• Naučit se rozhodovat, kdy vstupovat do obchodních pozic a kdy se ziskem vystupovat.
• Pochopit obchodní plánování pro dosažení zisku z otevřených pozic nebo pro redukci
ztrát.
• Zvládnout řízení rizik, využívat všechny možné metody a nástroje pro řízení rizik a
redukci případných ztrát.
• Pochopit money management, maximalizaci a zajišťování zisku, minimalizaci ztrát.
• Pochopit problematiku psychologie obchodování a vlivu emocí na rozhodování.
• Soustavně se vzdělávat v problematice online obchodování, fungování burz, v
principech ziskového a bezpečného obchodování.
Možná si ještě vyzkoušíš různé způsoby nastavení a další funkce obchodní platformy. O tom
tato publikace není, ale budeš-li mít zájem, můžete pokračovat ve svém burzovním
vzdělávání spolu se stovkami dalších třeba v kurzu Hrajeme si na burze.

13.

Obchodní strategie

Výběr trhů, obchodovaných aktiv (akcií, komodit či měnových párů), finančních
instrumentů, možností analýz, používání obchodních systémů, časů k obchodování a
spousta dalších vlivů umožňují obchodníkům používat velký počet nejrůznějších obchodních
strategií. Pro mnohé obchodníky není problém si online obchodování zkomplikovat na
maximum. Pouštějí se do složitých strategií s používáním náročných rozhodovacích procesů,
analýz a postupů. Přitom je to naprosto zbytečné!
Jirka Mazur
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Finanční instrumenty, které chceš využívat s ohledem na jejich možnosti. Jednoznačně zde
preferujeme obchodování CFDs a Forex instrumentů, které představují nejefektivnější,
nejrychlejší, nejsnadnější a nejlevnější přístup na trhy. Vyber si, zda chceš obchodovat akcie,
akciové indexy, klasické futures nebo spot komodity či měny devizové burzy. Vycházej z
toho, že všechny tyto instrumenty jsou různě účinné při pohybu cen komodit, akcií nebo
měn. Zvaž složitost, obtížnost, množství informací, které musíš sledovat, analyzovat,
možnosti leverage, nutnou investici na kontrolu kontraktu (margin), jednoduchost
komunikace při realizaci obchodů a další faktory.
Leverage, margin. Dle systému, který si vybereš, můžeš pracovat s minimálním marginem
(zálohou na kontrolu kontraktu) u CFDs až po standardní nepoměrně vyšší marginy u
klasických futures, přičemž obchoduješ tytéž komodity. Výše marginu předurčuje jednak
potřebu kapitálu pro vstup do obchodních pozic, jednak výslednou leverage – finanční páku,
která přímo ovlivňuje tvůj profit nebo ztráty. Jsi-li spekulující obchodník, máš-li zvládnuty
základy online obchodování a umíš být ziskový, směle používej vyšší leverage pro své
obchodování! Buď jen opatrný při zadávání velikosti obchodů a volbě aktiv.
Obchodní aktiva. Obecně si můžeš na trhu vybírat z hlavních komodit, více než
stovky akciových titulů, desítek akciových indexů, pěti hlavních a dvaceti dalších měnových
párů. U komodit obecně platí Paretovo pravidlo, že 90 % všech obchodů se koncentruje asi
na 10 % hlavních komodit, tj. vše se točí kolem 15-20 hlavních. Upřednostňuj komodity,
akcie, indexy a měny, o kterých máš nejvíce informací pro fundamentální rozhodování a tyto
jsou neustále k dispozici všude kolem (tisk, zpravodajství, CNBC, Bloomberg apod.). Učiní to
tvé obchodování pohodlnějším! Ideální je, soustředíš-li se na několik akciových titulů, 2-3
indexy, 3-4 komodity, 2-3 měny, ve kterých denně (!) najdeš své příležitosti ke skvělým
obchodům!
Likvidita. Obchoduješ finanční instrumenty s vysokou, téměř neomezenou likviditou, která
ti zaručuje rychlé a spolehlivé plnění obchodních příkazů! Na Forexu se denně točí 1,5-2
bilióny dolarů! V hlavních 20 komoditách 300-500 miliard dolarů, v hlavních akciích denně
dojde ke změně majitelů v desítkách miliónů kusů… Likviditu každé komodity si lze ověřit
pomocí fundamentálních informací nebo pomocí technických informací typu open interest
a volume.
Čas. Některé instrumenty a komodity můžeš obchodovat 24 hodin
denně online – měny, ropu, gold, silver, US indexy. Akcie a indexy z Asie
pak v noci, totéž v Evropě dopoledne a v průběhu dne a večer na trzích
USA. Tj. pracuješ, kdy chceš, kdy ti to bude vyhovovat! Můžeš držet své
pozice minuty nebo hodiny jako intradenní obchodník, několik dní jako
Jirka Mazur
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swing, nebo i týdnů a měsíců jako poziční obchodník. To je výběr času vzhledem k tvé nátuře,
strategii a předpokladům.
Řízení a kontrola rizik. Online obchodování ti dává výjimečné nástroje pro řízení a kontrolu
rizik! Jsou to obchodní plánování, obchodní nástroje (příkazy, pokyny) a profesionální money
management. Vše musí být doprovázeno zvládnutou psychologií online obchodování. Tyto
záležitosti jsou předmětem a obsahem našich seminářů a manuálů, mimoto doporučujeme
všem obchodníkům soustavné vzdělávání a přísun informací k tomuto oboru, které jsou k
dispozici. Řízení a kontrola rizik jsou alfou a omegou ziskového obchodování na finančních a
komoditních trzích a vždy musí být součástí jakékoliv zvolené strategie!
Obchodováním na komoditní burze můžeš za nižší a jasně definované investice dosahovat
vysokých výnosů a zisků, řídit a regulovat svá rizika a své spekulace způsoby, které nejsou v
klasickém podnikání dosažitelné!

14. Fundamentální analýza
Profitovat lze velmi efektivně, ať ceny rostou, nebo klesají. Proto používají obchodníci a
online spekulanti nejrůznější metody a informační zdroje, na jejichž základě je reálně možné
s větším či menším úspěchem předvídat pohyby cen vybraných aktiv. Jedním z možných
přístupů pro předpověď cenových pohybů je právě fundamentální analýza vybraných aktiv,
trhů, burz, chování účastníků trhu a dalších informací.
Obchodníci, jak spekulanti, tak hedgers, využívají pro svá rozhodování celou řadu
informací a interpretačních technik. Hlavní složkou obchodování s finančními instrumenty
je převod risku. Hedgers chtějí minimalizovat rizika, spekulanti jsou ochotni převzít většinu
rizik, kterým se hedgers chtějí vyhnout. Hedgers i spekulanti používají rozsáhlé výzkumy a
rozličné metody k analýze svých rizik. Jejich snaha zahrnuje sbírání informací, na jejichž
podkladě se rozhodují. Jsou dva přístupy ke sbírání informací. Jeden se nazývá
fundamentální analýza. Příbuzné pojmy jsou fundamentální data a fundamentální přístup.
V diskusi o nejrůznějších aktivech se mohou objevovat věty jako „…ta fundamentální data
vypadají dobře, fundament je příznivý…“.
Fundamentální analýza je interpretační technika k vyhodnocení údajů, jako jsou zprávy o
počasí / předpovědi úrod / politické události / ekonomika a makroekonomické údaje,
inflační data, obchodní výhledy / války / období sucha / mezinárodní nepokoje / sněhové
bouře / povodně / historické předlohy / sezóna / nebo jakákoliv kombinace toho všeho.
Fundamentální data se promítají do situací znázorněných v grafech cenových aktiv, které
ukazují odchylky a vývoj cen, trendy atp. Ti, kdo obchodují na základě fundamentálních dat,
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se ptají „proč“ a „co kdyby“… Odpovědi hledají v různých zprávách, reportážích a tisku.
Hledají fundamentální důvody pro to, proč si myslí, že vývoj ceny půjde určitým směrem.
Ale fundamentální data jsou neúplná…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Není možné vědět všechno o všech aktivech kvůli mnoha proměnným.
Každá informace má jinou hodnotu a váhu.
Ne všechna data jsou rovnocenná, některá data jsou důležitější než jiná.
A kdo říká, že všechny informace jsou aktuální nebo přístupné?
Mnohé informace jsou pouhou spekulací, jiné jsou zase zveřejňovány pozdě.
Mnohé informace z trhů jsou pravdivé.
Mnohé informace z trhů jsou zavádějící.
Mnohé informace z trhů jsou manipulace významných analytických zdrojů a agentur.
Kdo může zaručit, že mnohé informační zdroje nejsou předplacené?
• Kdo může zaručit, že mnohé informace nejsou pouze pokusem vytáhnout peníze z
kapes naivních konzumentů zpráv?
Pro využití fundamentálních zpráv a údajů z trhů existuje nepřeberné množství zdrojů.
Jsou to tisk, televize, specializované finanční portály, zpravodajství analytiků více či méně
renomovaných firem. Fundamentální data z trhů jsou mnohými obchodníky značně
přeceňována, jinými odmítána. Často zprávy z trhů nebo následné analýzy poměrně
objektivně zdůvodňují cenové pohyby aktiv a situaci na akciových, komoditních a měnových
trzích. Je však zcela běžné, že z deseti tipů na cenový vývoj konkrétního aktiva, např. akcií,
je polovina pro růst, část pro pokles, jiní analytici doporučují zdrženlivost. Interpretace a
vyhodnocení událostí na trzích mohou být subjektivní a zavádějící. Jednotliví analytici a
finanční poradci od sebe opisují a často pouštějí fantazii a svůj úsudek mimo realitu. Mnohdy
zdůvodní cenové pohyby vybraných aktiv událostí vytrženou z kontextu všech dějů, které
mají vliv na cenové pohyby těchto aktiv např. v rámci cenových trendů.
Asi nejvíce problematická varianta pro využívání fundamentálních zpráv a informací pro
vlastní obchodní rozhodování spekulanta může být využívání nejrůznějších placených
servisů rádoby odborníků, kteří si nechávají platit za nejrůznější pochybné analýzy a
obchodní doporučení. Mnohdy takový placený servis není ničím jiným než tipařskou soutěží.
Proto pokud chceš tyto služby použít, vždy tebou zvolený placený servis vyzkoušej zdarma
na demo verzích pro obchodování, zda ti může být užitečný a přinášet výsledky s ohledem
na tvé zkušenosti vnímaní rizik, mentalitu a přístup k obchodování.
Zprávy z trhů, analýzy a studie renomovaných agentur a zdrojů využívej vždy v kontextu
s posouzením technické situace, s využitím svých znalostí, zkušeností a zdravého úsudku.
Jirka Mazur
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Využívej možností fundamentální analýzy ve svůj prospěch, nikoliv ve prospěch autorů
nejrůznějších zpráv.

15.

Technická analýza

Jiná metoda sběru informací a jejich používání je snaha předpovědět pohyby cen pomocí
technické analýzy. Technická analýza je celá v číslech a přímkách. Techničtí analytici
používají grafy, tabulky a rámcové výsledky. Techničtí analytici používají denní, týdenní a
měsíční pravidelné tabulky nebo grafy. Dívají se na čísla a údaje z úseček a snaží se přijít na
souvislost nebo vztah s ostatními čísly a údaji. Někdy se objevují grafy a tabulky, které jsou
na první pohled úplně jasné (například když ceny za posledních několik týdnů konstantně
stoupají), a někdy není vidět vůbec žádná souvislost, ani nic zjevného.
Technická analýza je vlastně studie čísel a přímek, bez přihlédnutí k fundamentálním
datům. Pro technika je analýza hra s čísly, nikoli se slovy. Údaje na grafech, které vytvářejí
typické roztřepané čáry, obsahují takové základní věci jako je denní otevírací cena, nejvyšší
cena, nejnižší cena a zavírací cena (open/high/low/close). Tato čísla se používají různě.
Například v japonských candlesticks grafech (svíčkové grafy) je nejdůležitějším údajem
otevírací a zavírací cena, zatímco nejvyšší a nejnižší cena jsou méně důležité. Jiné grafové
systémy mohou obsahovat pouze otevírací cenu, nebo jen zavírací, nebo kombinaci.
Technická analýza, jako studie ceny a objemu obchodů, primárně používá grafy k tomu, aby
předpověděla cenové trendy nebo cenové pohyby aktiv na základě hodnocení minulých
dějů. Technická analýza stojí na třech klíčových předpokladech:
1) Technická analýza pracuje s předpokladem, že trh hledí do budoucna a nebere v
úvahu všechno. Technici věří, že cokoli, co může ovlivnit cenu, ať už jsou to
fundamentální, ekonomická, politická, psychologická nebo jakákoliv jiná data, již jsou
zpravidla zahrnuta do ceny akcie, komodity nebo měny. Vše, co vlastně technici říkají
je, že akce ceny by měla reflektovat změny v nabídce a poptávce. Jinými slovy, pokud
je poptávka větší než nabídka, pak by měla cena vzrůst. Pokud je nabídka větší než
poptávka, pak by měla cena klesnout. Takže vše fundamentální, co by mělo ovlivnit
cenu akcie nebo komodity, se odrazí v cenovém vzoru, který vidíte na grafu.
2) Další hlavní předpoklad technické analýzy je, že se ceny pohybují v trendech. Určí se
akce ceny na grafu ve snaze identifikovat trend, který probíhá, který se obrací, nebo
je ve velmi rané fázi, aby se mohlo začít obchodovat.
3) Třetí předpoklad technické analýzy je, že se historie opakuje. To je logický úsudek,
protože vzor na grafu je psychologický obraz emocí různých účastníků na trhu.
Jirka Mazur
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Protože lidé jsou emotivní bytosti, které mají tendenci se chovat přehnaně, grafy
vizuálně reprezentují, jak účastníci trhu reagovali na dané okolnosti v minulosti. Pak
si lze vyvodit, že za daných podobných okolností budou účastníci trhu reagovat
podobně.
Nejpoužívanějšími metodami technické analýzy je studium a interpretace grafů cenového
vývoje vybraných aktiv, takzvaná Price Action. Cenové formace na různých typech grafů
dobře vystihují minulé děje s možnou interpretací dějů budoucích. Obchodník, technický
analytik, chce s co nejvyšší mírou pravděpodobnosti odhadnout cenový vývoj vybraného
aktiva. V pojetí technické analýzy je online obchodování hra s pravděpodobností. Vývoj ceny
každého aktiva je možný pouze na dvě strany. Cena může růst, nebo klesat. Jiná možnost
není. Pravděpodobnost 50:50 chce technický analytik vidět pro sebe v příznivějším poměru,
např. 80:20. Spekulativní podnikání na burzách je realizací pravděpodobnostních obchodů
se značnou šancí na realizaci zisku.
Technickou analýzu používají obchodníci pro své rozhodovací postupy pro otevírání nebo
uzavírání svých obchodních pozic. Přístupy k používání technické analýzy mohou být různé.
Někteří obchodníci vnímají technickou analýzu jako jediný správný přístup ke svému
obchodování. Jiní ji berou jako okrajovou disciplínu, jako jeden z interpretačních zdrojů pro
rozhodování. Nejrozumnější přístup k rozhodování je zcela jistě mix racionálně využívaných
fundamentálních dat, rozumné interpretace prvků technické analýzy a zdravý úsudek. Toto
vše musí být využíváno spolu se znalostmi, zkušenostmi, pochopením reálného fungování
trhů s profesionálním přístupem k obchodování.
Naprosto hloupý přístup k obchodování je potom hledání Svatého Grálu, zaručených
systémů a podobných interpretačních technik.
Úspěšný obchodník hledá své výsledky ve své hlavě,
ve svém myšlení, nikoliv v zaručených formacích a
interpretacích. Zde ještě upozorňujeme na jednu
skutečnost. Na dvě jednoduché možnosti, tj. že
ceny aktiva mohou pouze růst, nebo klesat, se
vymýšlejí stovky a tisíce metod technické analýzy,
nejrůznějších technických studií, patternů,
indikátorů a systémů. Je třeba si uvědomit, že
všechny tyto interpretace jsou vždy jen
dokumentací minulosti a nejrůznější indikátory,
studie a konstrukce jsou pouze matematickou funkcí minulosti.
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Mnoho nezkušených obchodníků si zbytečně komplikuje své účinkování na trzích přehnanou
vírou v možnosti technické analýzy a zcela podceňují rozhodující faktory úspěchu
(zkušenosti, myšlení, zvládání emocí). Úspěšní a zkušení obchodníci vědí, že v jednoduchosti
je síla úspěchu.
Používají základní prvky technické analýzy pro svá rozhodování a úspěch z obchodních
transakcí spojují se svým zdravým úsudkem a zkušenostmi. Nejrůznější tipy, signály a alerty
už vybílily účty mnoha hloupým obchodníkům, kteří naletěli propagátorům a prodejcům
zaručených systémů pro vydělávání peněz.
Nauč se toto podnikání jednoduše, a hlavně bez podstupování finančních rizik. V rámci
Demo ActTrader máš možnost realizovat základní potřebné prvky technické analýzy, tj.
tvorby tabulek, grafů, možnosti práce s grafy, základní studie a indikátory.
I jiní operátoři nabízejí demo prostředí „zdarma“.
Online obchodování CFDs a Forex na jedné z největších elektronických burz na světě
představuje nejlepší, nejrychlejší, nejefektivnější a nejsnadnější přístup na finanční trhy
pro účely zajišťování cen a ziskové spekulace na nejvýznamnější světové akcie, nejlikvidnější
komodity a měnové páry. Jde o obchodování s nejnižšími náklady, nejnižšími marginy a
nejvyšší leverage v oboru finančního podnikání bez velkých brokerských poplatků. Software
pro obchodování, grafy aktiv a online data jsou zde zcela zdarma. Stojí jistě za zváženou
prostudovat si základní informace o finančních instrumentech CFDs a Forexu! Co je to
vlastně CFD? Co je Forex? Jaké jsou principy a zákonitosti s obchodováním jejich kontraktů?
Vysvětlení ti přináší následující kapitola.
CFD (contract for diference) je kontrakt (smlouva) definovaný jako souhlas k výměně rozdílu
mezi otevírací a zavírací cenou finančního instrumentu obchodovaného podkladového
aktiva – akcie, indexy, komodity online. CFD je velmi účinný, efektivní finanční instrument,
derivát na světové akcie online, prestižní akciové indexy online, komoditní futures (gold,
silver, crude oil, natural gas, soy beans a další). Podobně jako u komoditních futures, indexů
a u obchodování akcie na margin (zálohu), je CFD účinným přístupem k účasti na trhu. Lze
stejně jednoduše prodat online jistinu na akcie, akciový index nebo komoditní futures, jako
je koupit. Obchodníci vnímají CFD akcie, indexy nebo komodity online jako investiční
produkt a přístup k účasti na trhu.
CFD akcie, indexy, komoditní futures jsou investiční instrumenty, které ti umožňují účastnit
se online cenových pohybů akcií, komoditních futures nebo indexů, aniž bys musel plně
vlastnit příslušné akcie, komoditní futures nebo indexy. CFD pro akcie, indexy, komoditní
futures je vynikajícím nástrojem pro zajišťování hodnoty aktiv i spekulativní obchodování s
vysokou finanční pákou – leverage a s účinnými nástroji pro efektivní a bezpečné řízení účtů!
Jirka Mazur
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Hlavní vlastností CFD je, že instrument – akcie, komoditní futures, indexy – spolu s
kontraktem není v procesu obchodování doopravdy dodán. Koupíš kontrakt pro rozdíl CFD
na 200 akcií IBM místo toho, abys koupil 200 akcií IBM na burze. Je to pohodlné, protože
uděláš dohodu vztahující se k nabízeným finančním instrumentům v jakémkoli momentu a
v plném rozsahu, což by v případě obchodování se samotnými burzovními kontrakty bylo
náročné.
CFD – online akcie, komoditní futures, indexy – kontrakty jsou stále oblíbenější obchodní
praxí. Obchodníkům umožňují získat spekulativní zisk a zabezpečit své portfolio investic v
případě, že by nebyly ziskové. To druhé může být uděláno v těch případech, kdy máš ztrátu
z akcie nějaké společnosti, ale nechceš ji prodat. Pak máš příležitost zabezpečit svá rizika
tím, že vytvoříš kontrakt pro rozdíl CFD u akcie tohoto vydavatele, čímž se zajistíš proti
dalším ztrátám a opustíš své investiční portfolio beze změny.

Výhody CFDs
CFD pro akcie, indexy, komoditní futures jsou marginové produkty. Všechna jednání s
těmito kontrakty se dělají vzhledem ke stejnému vzorci, jako ty s měnou na Forex trzích,
včetně poskytnutí určitého leverage (finanční páky). Vložený margin (vratná záloha) se může
u různých instrumentů lišit.
CFD je obchodován ihned, aniž bys musel čekat na plnění na obchodní ploše burzy, nebo na
čas – požírající převody a správu tradičních akcií. V praktických pojmech nabízí
investování pro komodity přes CFD podobné příležitosti k ziskům/ztrátám, jako při
obchodování na akcie, indexy a komodity futures tradičním způsobem. Další silné důvody
na zvážení:
CFD pro akcie, indexy, komoditní futures umožňují investorovi leverage investic až 10x
větší než za normálních okolností. Pro agresivní, riskující investory je možnost leverage
investic základní výhodou produktu. Samozřejmě, že čím vyšší je úroveň leverage, tím vyšší
je možnost výdělku i riziko. Investoři tedy mají jasno o rozdílu mezi tradičním obchodováním
s akciemi a CFD investováním. CFD trh pro akcie, indexy, komodity futures je elektronický,
nevyžaduje papírování, jako akciové certifikáty, převodové formuláře a poplatky za správu.
Velmi nízké požadavky na margin. Hodnotu svých kontraktů můžeš kontrolovat s velmi
nízkými marginy, které jsou pro některé komodity až 10x nižší, než u klasických futures! To
znamená, že s nižším operativním kapitálem již ve výši 500 USD obchoduješ i tak atraktivní
komodity futures, jako je zlato, ropa, plyn nebo indexy (DIJA, S&P500, DAX30, FTSE, NIKKEI
a další)!
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Dlouhé i krátké pozice. Spolehlivě vstupuješ do dlouhých i krátkých pozic jako u futures. U
akcií, které obchoduješ ve spotovém režimu (aktuální ceny), neplatíš finanční náklady za
půjčení akcií u krátkých pozic. Uzavírání pozic je velmi rychlé a spolehlivé.
Rychlá realizace cen. Okamžitě obstaráš své obchodovatelné ceny, odvíjející se od cen na
burzovních parketech, prakticky bez zpoždění! Realizace cen a obchodních příkazů je velmi
jednoduchá, spolehlivá a rychlá. Vážní investoři pohlížejí na CFD z hlediska jejich rychlé
schopnosti, kterou nabízejí – okamžitě obchodovatelné ceny u všech CFD.
Velikost obchodů. Obchoduješ v lotech (event. minilotech či mikrolotech), které jsou u CFD
velmi dobře standardizované. Standardizací obchodník přehledně řídí svůj účet a proces
obchodního plánování!
Zabezpečování. Pokud máš nějaké akcie nebo komodity futures, které nechceš prodat ani v
případě, že očekáváš, že jejich cena bude klesat, můžeš prostě jen vstoupit do krátké pozice
v souladu s kontraktem pro rozdíl CFD u této akcie nebo komodity futures. V tomto případě
vykompenzuješ ztráty, které budeš mít se svými základními pozicemi, ziskem, který vyděláš
s korespondujícím CFD obchodem.
Data, grafy a informace jsou většinou zdarma a dobře dostupné. Výhodou je, že cenové
pohyby CFD akcie online, komodity futures můžeš sledovat nejen na své online platformě,
kde máš online přístup k reálným datům a grafům zdarma (!), ale můžeš si je porovnávat a
sledovat s daty, která jsou průběžně uváděná a komentována na TV stanicích CNBC a
Bloomberg. Výhodu je, že sleduješ dění na komoditních a finančních trzích online na svém
pohodlném pracovišti a svém PC s internetem. CFD proto splňuje ta nejlepší kritéria pro
excelentní obchodování na akcie online i
komodity futures!

Forex – International
Foreign Exchange

Interbank

Princip burzy Forex je převádění jedné
měny na měnu druhou. Co se stane,
koupíš-li na burze Forex kontrakt
měny EUR/USD? Držením své měny, např.
EUR, se v zásadě rozhoduješ nedržet měny jiných států, třeba USD. Všechny obchodní
operace Forex, které ve své měně EUR obchoduješ, spoléhají na integritu hodnoty tebou
držené měny – EUR. V důsledku rostoucí a klesající hodnoty tvé měny – EUR, resp. jejího
směnného kurzu vůči jiným měnám, např. USD, portfolio tvých investic mění svou hodnotu
a tím ovlivňuje účet. Mnoho chytrých investorů už získalo prostřednictvím Forex burzy na
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kolísání směnných kurzů nemalé finanční částky. Na Forex burze nejsou obchodovatelné
pouze měny, ale lze obchodovat i tzv. křížové páry např. s kovy gold a silver vůči USD.
Burza Forex je největším trhem na světě s obratem více než 5,1 bilionu USD denně.
Forex převyšuje kombinaci obratu světových akciových, komoditních a dluhopisových trhů.
Likvidita Forex kontraktů za reálné ceny nemá na tomto trhu konkurenci. V porovnání s
výkony dalších trhů růst obchodování, investování a managementu měn na devizových
burzách akceleruje. V porovnání s obratem Americké ekvitní burzy (300 miliard dolarů
denně) a s obratem akciového trhu (10 miliard dolarů denně), je objem obchodů u měn, se
kterými Forex operuje, impozantní. Forex není obvyklý trh. Trh pro zahraniční měny je
hotovostním, mezibankovním a mezidealerským trhem. Forex nemá jedno centrum.
Obchoduje se pomocí telefonních a počítačových ústředen tvůrců trhu a brokerských firem.
Co je Forex trh v porovnání s klasickou komoditní burzou? Mezinárodní, globální,
elektronický, vysoce standardizovaný trh pro měny, online 24 hodin denně.
Hlavní mechanismus Forexu je, že čtyři základní měny – japonský jen, švýcarský frank, euro
a britská libra soupeří s americkým dolarem. V návaznosti na hlavní měny je na burze Forex
obchodováno řádově dalších 25-30 měn s různou mírou provázanosti na světové měny.
Nabídka pro měny (množství a výběr obchodovatelných měnových párů) se může u
jednotlivých brokerů lišit. Do operací na zahraničních trzích pro měny jsou zapojeny vlády a
komerční banky, korporace, brokeři a další finanční organizace. Nejaktivnější účastníci Forex
burzy jsou brokeři. Na Forex burze se neobchoduje pouze s měnovými páry. Lze obchodovat
i s křížovými páry, kde protějškem k dolaru jsou akciové indexy a vysoce likvidní komodity,
např. kovy gold, silver, ropa. Podmínky pro komodity – kovy gold a silver – jsou obdobné
jako u spekulací na měny. Obchodování na měny, případně kovy gold, silver a jiné
instrumenty na platformě Forex vytvořilo novou epochu pro ziskové spekulování.
Soukromí investoři a individuální obchodníci vstoupili na trh s celosvětovými měnami,
když objevili výhody obchodování na Forex burze:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Obchodní páka až 1:250
Likvidita trhu 24 hodin denně
Obchodování bez poplatků
Nízké obchodní náklady
Rychlé plnění obchodních pokynů
Garantované Limit a Stop úrovně
Dynamické pohyby kurzů a příležitosti k zisku
Long a short trading a další…
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Jak vzniká obchodníkovi na Forex burze potenciál zisku? Na Forex burze lze devizové
prostředky v aktuálním kurzu nakupovat nebo prodávat. S možností využití finanční páky
mohou mít investoři úmysl pouze zajistit si svou aktuální hodnotu poptávané měny nebo
svou obchodní spekulaci. Koupí kontraktu např. EUR/USD se děje následující: investor koupí
Euro, zároveň prodá USD. Jakýkoliv posun měnového kurzu, tj. poměru dvou měn, je na
Forex burze ohodnocen částkou v USD. Kurz EUR/USD je kotován na 4 desetinná místa (na
některých MT4 na 5 desetinných míst), jedna desetitisícina kurzu je oceněna jako pip (tick)
mající svou hodnotu např. 1 USD. Změní-li se v případě nákupu kontraktu EUR/USD kurz
z hodnoty 1.3701 na 1.3721 tj. o 20 pips (ticků), obchodník v dané situaci vydělává 20 x 1
USD tj. 20 USD.
Takovéto změny kurzů se na Forex burze mohou odehrávat v řádu minut. Principy ziskové
spekulace na Forex burze jsou tedy jasné. Jde o realizaci long (buy) nebo short (sell) obchodů
v rámci realizace pohybu měnících se kurzů vybraných měn. Obchodování na Forex burze je
velmi přesné, rychlé a dynamické.
Obchodní spread. Při obchodování na devizové burze Forex je investorům ukazován
obchodní spread – rozpětí mezi nákupní a prodejní úrovní obchodu. Když investor akceptuje
nabízenou cenu dané měny a obdrží potvrzení, je obchod vykonán. Není potřeba volat na
burzovní podlahu. Obchodní spread pro hlavní kříže je typicky 1-2 body v závislosti na tržních
podmínkách, tj. USD/JPY 109,40-109,41. Toto by znamenalo prodej USD proti JPY za 109,40
a nakoupení za 109,41. Nejsou zde žádné další poplatky, které by bylo nutné platit.

Prostřednictvím platformy Goldstarway můžeš online obchodovat své oblíbené akcie,
akciové indexy, komodity a měnové páry z jednoho místa, protože CFD a Forex se obchodují
na základě stejných vzorců a mechanismů. Platforma umožňuje velmi efektivní, rychlý, levný
a dynamický přístup na finanční trhy s možnostmi kvalifikovaného money managementu i
technické analýzy.
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16.

Demo obchodování zdarma

Cílem demo obchodování zdarma je pochopit možnosti a principy finančních trhů. Můžeš
se zařadit mezi úspěšné profesionální obchodníky na online trzích s finančními instrumenty
a naučit se realizovat své obchodní spekulace online profitně a bezpečně. Je to jediné
podnikání na světě, které lze libovolně dlouho a zdarma trénovat v podmínkách reálných
trhů, a při pochopení odlišností demo a live obchodování získávat návyky profesionálních
obchodníků.
Trénovat lze na základě reálných událostí trhu a pohybu cen jednotlivých aktiv. Trhy
neustále vytvářejí podmínky pro realizaci zisků, nebo naopak ztrát. Jako každé podnikání.
Pro své tréninkové strategie online obchodování nepoužíváš žádná zjednodušování,
simulátory a výcvikové programy, ale přímo prostřednictvím počítače v aktuálním prostředí
světových burz provádíš svůj online demo trading na svých cvičných účtech s cvičnými demo
dolary, aniž by tě to stálo nějaké peníze. Studium obchodování formou demo tradingu
umožňuje pouze tento obor!
Máš zde excelentní možnost učit se s reálnými daty pracovat na stejné platformě, v jaké
můžeš obchodovat i svůj reálný účet. Demo účet CFD a Forex si můžeš otevírat na
doporučovaných webech a uskutečňovat demo obchodování pomocí špičkového software,
ve kterém se zobrazují online data z burzy. Můžeš zde zadávat obchodní příkazy, studovat
grafy a obchodní příležitosti.
Spíše, než obchodní deník si potom založ ruční nebo elektronický archiv svých ztrátových a
ziskových obchodů, na nichž se učíš zásady bezpečného money managementu! Místo vedení
obchodního deníku si tiskni report svých realizovaných demo obchodů a poznamenej si, co
jsi udělal dobře a co ne. To je základ strategie pro online trading a ziskové spekulace na
finančních trzích.

Co se naučíš demo obchodováním?
• Pochopíš, jak fungují světové burzy a finanční trhy. Naučíš se realizovat své obchodní
příkazy v průběhu vteřin a minut (zkus si totéž v klasickém podnikání…), držet své
obchodní pozice, nakupovat, prodávat vytipované akcie, komodity nebo měnové páry
v průběhu minut, hodin, dnů nebo týdnů.
• Zjistíš, že finanční a komoditní trhy fungují za všech okolností. Vždy a neustále se
zde vytvářejí příležitosti pro obchodování. V každém okamžiku se produkují a
spotřebovávají komodity, suroviny, mění peníze…
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• Zjistíš, že všechny pozitivní i negativní přírodní, politické a ekonomické vlivy mají
skvělý účinek na volatilitu komodit (pohyb cen) oběma směry a ty můžeš profitovat,
ať ceny rostou, nebo klesají!
• Naučíš se funkci složeného úroku, přikupování pozic z již vydělaných peněz,
pyramidování pozic a spoustu dalších skvělých obchodních strategií, které jsou v
běžném podnikání nedosažitelné.
• Naučíš se pracovat s leverage – finanční pákou, řídit své obchodování a své spekulace
na zisk z cenových pohybů, rizika a další aspekty tohoto byznysu bez hranic.
• Vždy a za všech okolností pouze ty sám určuješ svá pravidla hry, otevíráš své pozice
během vteřin, zavíráš ztrátové obchody, opouštíš ziskové obchody způsobem, o
kterém si klasičtí podnikatelé mohou nechat pouze zdát.
• Svůj obchodní svět, svůj virtuální byznys, si tvoříš na demo verzi, která ve všech
parametrech odpovídá reálnému dění na světových trzích, můžeš plánovat, vzdělávat
se, učit se na základě reálných dat a událostí. To ti žádný jiný byznys neumožňuje!
Cílem demo obchodování je naučit se obchodovat svá aktiva s výběrem svých strategií,
naučit se obchodovat svým časovým stylem (intraday, swing, pozičně…) a v časech
vhodných pro obchodování. Naučíš se používat obchodní plán, analyzovat příčiny úspěchů
a neúspěchů a zejména svůj money management a své zásady pro profitní a bezpečné
obchodování. Do reálného obchodování se pusť, až budeš dosahovat stabilní 60-80%
úspěšnosti v odhadech a tvůj demo účet bude vykazovat přesvědčivé zisky, tj. převahu
ziskových obchodů nad ztrátovými.
Demo obchodování na elektronické burze online je jednoduché. Založ si svůj demo účet,
obdržíš své uživatelské jméno a heslo, stáhni si jednoduchý software a pusť se do toho!
Demo platforma obsahuje standardní nástroje pro obchodování CFD akcií, indexů, komodit
a měn (Forex), pro zadávání obchodních příkazů, evidenci tvých obchodů (držených pozic),
evidenci tvých peněz (stav účtu), historii tvého obchodování (report), jsou zde reálná data a
grafy zdarma!
Můžeš si zřídit 1-5 demo účtů na jedné platformě a obdržíš 50 tisíc demo USD na
standardních účtech. Tento depozit můžeš snížit nebo zvýšit podle svých budoucích
předpokladů a můžeš začít obchodovat. Fungování demoverzí je omezeno na 30 dnů. Můžeš
si ovšem zdarma otevírat libovolný počet demo účtů libovolně dlouho. Používej demo účty
i při svém reálném obchodování na ověřování nových strategií a způsobů svého
obchodování!
Demo obchodováním se můžeš naučit obchodovat svá oblíbená aktiva.
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Jak na to, se dozvíš v závěru této publikace, kde máš jednoduchý 7krokový návod, jak začít
na burze jednoduše a rychle.

17.

Profesionální demo trading

Online obchodování je asi jediný finančně podnikatelský systém, který se lze naučit levně a
trénovat zadarmo na základě reálných událostí trhu. Elektronická platforma pro demo
obchodování pracuje s reálnými cenami, daty a grafy ze světových burz. Zdarma zde můžeš
obchodovat, profitovat na vzestupech i poklesech (!) cen akcií, komodit či měn. Není zde
předepsaná pracovní doba nebo vzdělání. Pouze znalosti a povinný trénink na demoverzích
zdarma. Demo obchodování zdarma navíc nepostrádá patřičnou dávku adrenalinu a
vzrušení, když ti na demo účtu přibývají demo dolary na základě správného odhadu
cenového vývoje trhu. A zjistíš, že stačí málo. Naučit se obchodovat reálné cenové vývoje s
pravděpodobností lepší, než 50:50 při správném money managementu!
Jak by měla vypadat profesionální průprava na live obchodování na demo verzích? Demo
účtů si můžeš otevřít, kolik chceš. Můžeš je používat ke hraní, zkoušení různých strategií,
k sofistikovanému tréninku.
Doporučujeme každé aktivum, každou novou strategii a způsob obchodování otestovat na
demo účtu, poté v reálné live verzi s jedním lotem/10 000 $ na účtu (zejména s ohledem na
reálné podmínky obchodování), poté se můžeš pouštět do větších akcí na svých reálných
účtech!

Zásady profesionálního demo tradingu
Pro své profesionální demo obchodování respektuj následující zásady:
• Obchoduj výhradně v obchodních hodinách pro jednotlivé burzy.
• Neobchoduj cenové pohyby a kmity cen mimo obchodní hodiny.
• Nikdy nezadávej obchodní pokyny pro otevření nebo objednávku pozice, Entry Limit

Order, Entry Stop Order, Market Order vč. Stop, Trailing Stop, Limit, Hedge a dalších
mimo obchodní hodiny burzy pro vybrané aktivum, vždy nejdříve 5 minut po Open,
nejpozději 10 minut před Close Day!
• Respektuj Open Range, technické a jiné pauzy s vlivem na likviditu, závěr
obchodování.
• Neskalpuj nereálné kotace aktiv, které se na platformě a na grafech objevují zejména
mimo obchodní hodiny burzy, v reálu by to totiž nikdy nešlo!
• Pro objednávky Entry Stop Order, Entry Limit Order nezadávej těsné příkazy Stop,
Trailing Stop. Limit umisťuj do rozumné vzdálenosti. Demo ti totiž tuto objednávku
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může otevřít na plánované hodnotě. Na live trzích bys ale mohl zažít nepříjemné
cenové poklesy, budou-li otevírací ceny vyhodnoceny jinak, než včerejší uzavírací (tzv.
gap)!
• V rámci zvolené strategie (swing, intraday, scalping) počítej s vlivem volatility, likvidity
a času! Otevírání méně likvidních aktiv trénuj na Entry Stop Order, Entry Limit Order!
• Plánuj obchodování:
plán A – otevřená pozice se vyvíjí dle předpokladu, plánuj realizaci zisku, příkazy
Stop, ev. Limit, Close Position apod.
o plán B – ceny se vyvíjejí proti tvé pozici, reaguj dle předem stanoveného plánu,
který respektuje tvé vnímání rizik a finanční možnosti
Pro zvolenou strategii pracuj s vhodným money managementem, dodržuj jej, jako bys
byl v reálném obchodování!
Nepřeobchoduj se! Poctivý trénink znamená dodržovat podmínky reálného
obchodování. Používej 1 lot, nebo max do 5-10 % z částky equity, event. usable
margin v rámci svého běžného demo obchodování. Propočítej si teoreticky margin call
z otevřených pozic, kapacitu účtu na usable margin. Nehazarduj, pracuj s přiměřenou
mírou rizika! Pro někoho je to 1-2 % z hodnoty účtu (balance), pro jiného 3-5 %. Nikdy
ne více.
Manažeruj objednávané i otevřené obchody, příkazy Stop, Trailing Stop, Limit, Close
Position.
Zařiď si svůj profesionální demo trading účet a obchoduj na něm pouze finančně
přiměřená a likvidní aktiva, která znáš a chceš s nimi pracovat i na live účtu.
Používej jeden účet pro stejný druh aktiv a stejný počet lotů pro otevírání pozic,
nemíchej různá aktiva, různé počty lotů. Jen tak získáš hodnověrné výsledky svého
snažení!
o

•
•

•
•
•

Zhodnotíš-li prokazatelně a disciplinovaně několik svých demo účtů sofistikovanými a
plánovanými postupy o desítky až stovky procent, budeš připraven na své reálné
obchodování. Budeš-li si jen hrát a zhodnocovat své demo účty nekorektními postupy, budeš
si pro své reálné obchodování tvořit falešné představy. Proto buď poctivý, nekompromisní
a férový ke svému demo obchodování. Vyplatí se to!
Do reálného obchodování se pusť, až budeš dosahovat stabilní 60-80% úspěšnosti ve svých
odhadech a tvůj demo účet bude vykazovat přesvědčivé zisky, tj. převahu ziskových obchodů nad
ztrátovými.
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18.

Live obchodování

Na internetu si můžeš otevřít svůj reálný obchodní účet (Live Account) u vybraného
provozovatele elektronické burzy Forex a CFDs. Tvé účty jsou vždy vedeny jako oddělené
účty s vysokým standardem zabezpečení. Své obchodní účty řídíš přímo ze své obchodní
platformy s možnostmi online výkazů a s kvalitní technickou podporou. Založení reálného
účtu bývá jednoduché a rychlé. Veškeré procedury se dějí elektronicky. V oboru online
obchodování jde v případě Forex burzy o nejjednodušší a nejrychlejší postup pro založení
účtů.
Za zadávání svých obchodních pokynů zodpovídáš sám. Tvé znalosti, informace a jednání ve
výsledku ovlivní tvůj zisk nebo ztráty z obchodování. Obchoduj se znalostí principů
bezpečného a profitního jednání a podnikání na těchto finančních trzích. Používej možnosti
řízení rizik, profesionálního money managementu svého obchodního účtu. Minimalizuj
ztráty z obchodních transakcí, maximalizuj své zisky. Prostuduj si dostupné informace o
tomto podnikání i o reálných podmínkách finančních trhů.

Formy účtů pro obchodování
U společnosti Goldstarway si můžeš pro své obchodování zvolit některý ze dvou typů účtů:
ActTrader – Na tomto typu účtu můžeš obchodovat s rozsáhlou variací akcií, akciových
indexů, komodit a měnových párů, a to s marginem od 25 EUR (USD), což s využitím špičkové
obchodní platformy Goldstar AtcForex Wintrader umožňuje excelentní přístup na finanční
trhy. Tento typ účtu doporučujeme pro tvé demo i live obchodování!
Metatrader MT4 – MetaTrader patří mezi obchodníky na celém světě k velmi populárním

obchodním platformám. V mnoha ohledech se funkce platforem MetaTrader a ActTrader
shodují. Platforma umožňuje aktuální sledování vývoje cen aktiv, možnost grafů,
obchodování z grafů, využívání technických indikátorů a nástrojů. V podmínkách
obchodování s Goldstarway se liší v nabídce obchodovaných aktiv a velikostech kontraktů.
• Jak založit live účet – podrobný návod, jak na to, najdete zde.

Vklad a výběr peněz, zabezpečení účtů. Na založené a provozované účty na elektronické
burze Forex a CFDs lze kdykoliv snadno zasílat operační kapitál, peníze lze snadno vkládat i
vybírat. Běžné bankovní převody trvají 2-3 dny. Peníze lze zasílat a vybírat v měně USD nebo
EUR. Vedení účtu je bez poplatků. Goldstarway přidává ke vkladu na účet takzvaný Bonus
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Margin, který sice nelze z účtu vybrat, ale lze s ním obchodovat. Více o Bonus Margin si
můžete přečíst ZDE.
Bezpečnost klientských účtů. Zajištění bezpečnosti klientských fondů je jedním z
nejdůležitějších faktorů ve finančním průmyslu. Elektronická burza Forex a CFDs, firma GCI
Financial Ltd., je leader světového online obchodování. Její služby využívají statisíce
institucionálních i individuálních investorů z celého světa. Klientské peníze u provozovatelů
burz jsou udržovány na oddělených klientských účtech a nikdy nemohou být používány k
provozním výdajům nebo smíšeny s operačním kapitálem. Klientské účty jsou pojištěny
individuálně pro každého majitele účtu.

19.

Rozdíl mezi demo a live obchodováním

Demo účty jsou velmi vhodné k efektivnímu tréninku online obchodování na kvalitní
obchodní platformě zdarma. Nicméně připomínáme několik úskalí a rozdílů demo verze od
live obchodování.
Zásadní rozdíl je v tom, že demo účty nejsou manažerovány. Data v demo platformě nejsou
průběžně monitorována, ani nejsou hlídaná z hlediska správnosti. Vše řídí automatický
software. Exekuce a obchodní příkazy jsou na demu realizovány softwarově bez dozoru
manažera, proto je exekuce vždy nereálně rychlá, většinou bez nabídky na změněnou ATM
cenu při volatilním pohybu. Toto může být zpočátku matoucí pro obchodníky začínající na
live účtech. V demo verzích lze často uskutečňovat obchody, které v reálných podmínkách
trhů nejsou možné.
Live platforma je online kontrolována a monitorována. Data do ní plynou na základě
výsledků z různých světových burz. Manažeři hlídají, abys pro obchodování měl reálná a
pravdivá data. Data na live platformě jsou aktuální a správná, můžeš si je srovnávat s údaji
na CNBC a Bloomberg. Reálná exekuce obchodních příkazů může v live obchodování trvat 25 sekund, někdy i déle. Můžeš obdržet elektronickou mírně změněnou cenu ATM, je-li trh v
cenovém pohybu (volatilita). Zásadně neobchoduj cca do 5-10 minut po otevření, trhy
mohou být velmi volatilní a málo likvidní. Totéž platí o obchodování cca 15-20 minut před
závěrem obchodování konkrétní burzy. Nabídka i poptávka ustávají, likvidita může být nízká
a tvůj případný příkaz pro ukončení pozice nebo pokus o stop či limit 2-3 minuty před
závěrem nemusí být zrealizován dle tvých představ!
Ve většině parametrů (z 95 %) se live i demo obchodování shodují. Chceš-li na demo
platformě obchodovat s přiblížením na reálné podmínky, obchoduj svá aktiva v příslušných
obchodních časech, rozhodná jsou data a časové údaje uvedené na online platformě pro
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obchodování! Obchodní časy i všechny další údaje k obchodovatelným aktivům CFDs a Forex
burzy nalezneš ve specifikacích na příslušných stránkách webu. Prostuduj si je!
Na live trzích si musí trader zvyknout na jiné podmínky (reálné) pro otevíraní a uzavírání
obchodních pozic, možné cenové prokluzy při plnění pokynů, které souvisí s momentální
likviditou a volatilitou vybraného aktiva. Obchodník by se měl na live účtu naučit vhodně
zacházet s pokyny, které obchodní platforma nabízí!
Mnoho začínajících obchodníků je na demo verzích v pokušení obchodovat aktiva mimo
obchodní hodiny burz v nelikvidních časech, v open
range, nebo obchodovat nereálné cenové pohyby,
které vznikají zejména elektronickým šumem v
mimořádné obchodní hodiny jednotlivých burz. Tyto
cenové výkyvy se v reálu nedají obchodovat, kdežto na
demu ano. Z důvodů, že demo obchodování je jen
automatizovaný software, mnohdy se podaří
„realizovat“ obchodní transakce, které v reálné praxi
není možné uskutečnit. Demo software je určen především pro výuku a pochopení, jak
burzy, software a principy obchodování fungují. Do těchto demo verzí není možno
zakomponovat veškeré podmínky reálného obchodování.
Online grafy. Grafy pro CFDs a Forex fungují online, přebírají elektronicky údaje z
jednotlivých burz. Z různých důvodů se mohou do software dostat tzv. bludná data
způsobující vteřinové extrémní výkyvy. Deformuje to pak měřítko grafů, zejména u akcií.
Bludné výkyvy a nereálné ceny v live obchodování nemohou být realizovány. Nikdy
nespekuluj na výdělky, uvidíš-li na grafech extrémní limitní pohyby! Děje-li se tak v reálném
obchodování, zkušení obchodníci čekají vždy na zklidnění trhů! Na live obchodní platformě
jsou data pro obchodování monitorována a jsou vždy správná.
Proto pro svoje demo obchodování dodržuj zásady profesionálního demo tradingu, aby
ses co nejvíce přiblížil podmínkám reálných trhů. Začneš-li své live obchodování, snaž se
pochopit tyto rozdíly ve fungování demo a live obchodování, respektuj podmínky reálných
trhů možnosti a způsoby exekuce obchodních pokynů, finanční účinnost jednotlivých aktiv
a zásady profitního bezpečného money managementu.
V demo obchodování se naučíš základy, používat aplikaci, ověřovat strategie apod. V live
obchodování potom následuje zásadní rozdíl, tím jsou psychika a emoce! Prostě si v reálném
obchodování nedovolíš to, co na demu.
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20.

Řízení rizik

V celém online obchodování se klade důraz nejen na techniky a strategie pro dosahování
slušných profitů, ale zejména na bezpečnost, řízení rizik, psychologii a money
management. Řekli jsme si, že cílem účasti v tomto online obchodování je zisk. Ten
dosahujeme řízením pravděpodobnostních obchodů a správným money managementem.
Jednou ze zásad money managementu je průběžná redukce ztrát a maximalizace zisků. A
také obchodní plán a disciplína.
Naprostá většina demo i live traderů chápe, že skutečně není problém správně odhadnout
vývoj cen aktiv na základě slušných fundamentálních informací a správně interpretované
technické analýzy. Naopak většina potvrdí, že vstupování do reálných obchodních pozic je v
podstatě více věcí psychiky a správného zvládání emocí. Téměř všichni potom budou
souhlasit, že uzavírání obchodních pozic v tomto obchodování je záležitostí nejsložitější,
náročnou a závislou na emocích a disciplíně.
Téměř každý správně nastavený obchod se v určitých chvílích dostává do slušných ziskových
pozic. Nesprávný money management, falešná víra, nedisciplinovanost, chamtivost a strach
potom umí udělat ze ziskových obchodů ztrátové. Obchodovat na těchto rizikových trzích
bez znalostí a informací je hloupý hazard, gambling, hra. Velká finanční páka v tomto
obchodování umí nadělovat fenomenální zisky, ale i ztráty. Kdo ví, jak na to, vydělává. Kdo
neumí, může prodělávat. Proto není od věci slogan: Buduj svou prosperitu na znalostech a
kvalitních informacích!
Je třeba pochopit, proč někteří obchodníci přicházejí
na burze o peníze a jak se mezi ně nezařadit. V tomto
obchodování jde skutečně o velké peníze! Cena
vzdělávání je téměř nulová oproti tomu, kolik peněz lze
na těchto trzích vydělávat. I kdyby k tobě doputovala
jedna jediná informace o tom, jak na těchto trzích
neztrácet peníze, bude pro tebe tvá snaha přínosem!
Když správně pochopíš principy profitního money
managementu v tomto obchodování, budeš šťastný. Nauč se řídit své obchodování, svou
osobnost, redukuj ztráty, maximalizuj zisky!

Pravdy o riziku v online obchodování:
• Na těchto trzích můžeš prodělávat a vydělávat peníze – opravdu velké peníze.
• Každé podnikání je rizikové, finanční podnikání je také rizikové.
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• Finanční e-podnikání, online obchodování, je asi jedno z mála, kde můžeš
sofistikovaným způsobem řídit své účty, zisky, rizika a ztráty.
• Chytrý money management, plánování a strategie umožňují eliminovat ztráty,
maximalizovat zisky, vydělávat peníze.
• U poctivého brokera můžeš prakticky prodělat pouze 100 % svého účtu, to ale nechej
hloupým, nedisciplinovaným a emočně labilním jedincům.
• Můžeš vydělávat 20, 50, 100 i více % ze svého operačního kapitálu, který zde není ani
vkladem, ani investicí.
• Můžeš tady reálně vydělávat mnohonásobek s ručením omezeným.
• Své peníze si můžeš kdykoliv vybrat, přeposlat, užít. Neplatíš brokerské poplatky.
• Tvůj úspěch, tvá strategie a možnosti jsou výhradně ve tvé mysli, hlavě.
• CFDs a Forex jsou nejsnadnějším a nejúčinnějším přístupem k trhům akcií, komodit a
měn.
Pochopení vnímání rizik a práce s nimi je zcela individuální. Styl, strategie a způsob
obchodování, zajišťování rizik, schopnost inkasovat zisky z těchto dynamických trhů jsou
projevem znalosti, disciplíny a osobnosti obchodníka. Nauč se, jak lze efektivně analyzovat
a řídit rizika finančních trhů, jak se lze naučit obchodování profitním a přiměřeně bezpečným
způsobem.

21.

Rady pro začínající obchodníky

1. Rizikový kapitál. Pro to, abys mohl začít úspěšně obchodovat, musíš mít dostatečný
rizikový kapitál. Rizikový kapitál jsou volné finance, jejichž ztráta nijak nezmění tvůj životní
styl. Je totiž třeba obchodovat s klidem a soustředit se na trh, nikoli na své finance. Nikdy
nesmíš použít své poslední finance pro obchodování, protože tlak a odpovědnost by byly
příliš velké a odvedly by tvou pozornost od situace na trhu, čímž bys zvýšil možnost chyb.
Ideální rizikový kapitál je 10 000 USD. Minima pro otevření účtů jsou 2 000 USD pro
Standardní a 500 USD pro Mini účty. Je třeba mít na paměti, že čím méně peněz je na tvém
účtu, tím méně peněz si můžeš dovolit ztratit v jednom obchodě.
2. Zastav své ztráty a nechej své zisky, ať se rozběhnou. Toto je univerzální pravidlo trhu.
Své ztrátové obchody se snaž zavírat co nejdříve a své vítězné profitní pozice drž otevřené
tak dlouho, jak je to jen možné. Za žádných okolností nedovol, aby se zisková pozice obrátila
do ztrátové. Je-li tvá pozice zisková, je dobré používat Trailing Stop – pohyblivý stop, který
se pohybuje spolu s tvými zisky a nedovolí, aby se z tvé vítězné pozice stala ztrátová v
případě, že by se trh náhle otočil opačným směrem. Pamatuj si, že na trhu není jediný
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obchodník, ani ten nejzkušenější, který by neměl ztrátové obchody. Klíčem k úspěchu však
je ztráty utnout a nechat zisky, ať se rozběhnou.
3. Limitování ztrát. Stanov si přísné limity pro své ztrátové obchody, abys neztratil více, než
je nutné. Tyto limity by měly být v závislosti na výši tvého účtu mezi 5-10 % celkové částky
na tomto účtu v průběhu obchodování, resp. 1-2 % na jeden obchod. Pravidla, která si
stanovíš, nikdy neobcházej – uškodíš jen sám sobě. Jestliže trh začíná jít nesprávným
směrem, nehledej výmluvy, proč svou pozici neuzavřít, a v okamžiku, kdy ztráty dosáhnou
tvých stanovených limitů, okamžitě pozici uzavři.
4. Nedisciplinovanost se nevyplácí. Jednou z nejvážnějších chyb, které se obchodník může
dopustit, je, že přestože vidí, že se trh otočil proti němu a překročil stanovené limity ztrát,
svou pozici neuzavře a hledá výmluvy, proč ji nechat otevřenou. Třeba se cena začne
pohybovat opět požadovaným směrem… Co když nezačne? Trh nemá s nikým slitování.
Opačná cena se může proti tobě pohnout ještě více, což může způsobit naprostou ztrátu
tvých peněz, a tím i ztrátu příležitosti vydělat další peníze! Proto nikdy nepřekračuj svá
pravidla a limity, které sis stanovil! Zastav své ztráty!
5. Ziskové & ztrátové obchody. Když částka z úspěšných obchodů překročí částku ze
ztrátových a tvůj zůstatek na účtu bude růst, dosáhl jsi pozitivního výsledku. Ovšem pokud
máš pět ztrátových obchodů za 1 000 USD a jen jeden ziskový za 2 000 USD, pravděpodobně
jsi jen měl štěstí a tolik to neznamená. Na štěstí totiž nikdy spoléhat nesmíš, nemusí se
dostavit. Je důležité, abys pochopil, jak jsi zisků nebo ztrát dosáhl. Nelze se spoléhat na
intuici, přestože i ta je v obchodování velice důležitá.
6. Odplata a repete. Jsou dvě situace, ve kterých jsou obchodníci částečně bezbranní: hned
poté, kdy hodně vydělali nebo prodělali. Pokud právě vydělali velký zisk, cítí
se všemohoucí. Jsou nezranitelní. Věří, že ať udělají jakýkoli obchod, bude
vítězný. Na druhé straně je následování podstatné ztráty. Někteří
obchodníci se zoufale snaží získat své ztráty zpět, získat „odplatu“. Jejich
obchodování se stane divoké a neřízené. V každém případě obchodník
ztratil disciplínu, která je nutná k racionálnímu obchodování. Nejlepší věc,
co lze v takovém případě udělat, je dát si „obchodní prázdniny“. Jinými
slovy, prostě přestat na den, dva (nebo déle, je-li to nutné) obchodovat, dokud žár úspěchu
nebo bolest ze ztráty nepominou. Pak se vrať zpět na trh, jako kdyby se nikdy nic nestalo.
7. Nakupuj nízko, prodávej vysoko. Základní koncept čestného vydělávání peněz je v
nakupování nízko a prodávání vysoko, což je v každodenním životě snadno pochopitelné a
jsme na to zvyklí. Je to prostě normální cíl obchodování. Při obchodování s futures je cílem
profitovat z pohybu cen v obou směrech. Při dlouhých pozicích je třeba nakupovat nízko a
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prodávat vysoko. Spekulujeme na růst cen. Při krátkých pozicích je třeba prodávat vysoko a
nakupovat nízko. Spekulujeme na pokles cen.
8. Analýza chyb. Chyby a ztráty jsou součástí obchodu na jakémkoli trhu a jsou
nepředvídatelné. Čím dříve začneš ztráty brát jako přirozenou součást, tím dříve začneš
vydělávat. Tvé ztráty se nevztahují na rozumové schopnosti, proto za ně nesmíš obviňovat
sebe, jiné ani trh. Své chyby jen klidně analyzuj a neopakuj je v příštích obchodech. Je
zbytečné tlouct hlavou o zeď, když přijdeš o 200 USD, stejně jako je neadekvátní horlivě
slavit zisk 500 USD. Zachovat si chladnou hlavu je při obchodování zásadní. Čím lépe se ti
během obchodování podaří udržet své emoce na uzdě, tím spíše budeš schopen vidět
skutečnou situaci na trhu z nadhledu a rozhodovat se správně. Nauč se vidět své ztráty a
zisky pouze jako čísla, nikoli jako peníze, a pochop, že obchodníci se neučí ze svých výher,
ale ze svých ztrát. Každou ztrátu je třeba vnímat jako jeden krok vpřed v dalším vítězném
obchodě.
9. Emoce. Protože je obchodování na finančních a komoditních trzích z 90 % duševní proces
a zbytek jsou vědomosti a zkušenosti, největším nepřítelem obchodníka je on sám, jeho
chamtivost, hamižnost, nejistota či velice vysoká jistota, netrpělivost, neschopnost
kontrolovat své emoce. Pokud ti tvé finance přerostou přes hlavu, nebudeš dělat zdravá
rozhodnutí, stejně tak, jako když budeš unavený nebo nepřipravený k obchodování. Nauč se
důvěřovat sám sobě, a pokud se rozhodneš pro obchod, pak ho udělej. Pokud jsi
nerozhodný, pak ho nedělej. Zkombinuj svou osobnost a temperament se svým obchodním
systémem. Pokud nejsi detailista, používej takový systém, který detaily nevyžaduje. Pokud
jsi výbušný, vyhni se dennímu obchodování. Nauč se kontrolovat své emoce a využívat je
maximálně ve svůj prospěch.
10. Trpělivost. Nikdy neotevírej pozici proto, že se prostě nudíš a chceš něco udělat, protože
jsi už chvíli žádnou pozici neotevřel. Není žádná norma, která by říkala, kolik pozic máš
otevřít v daném časovém období. Vybírej svoje obchody opatrně a nauč se být trpělivý.
Pokud se cítíš unaveně, ve špatné psychické nebo fyzické kondici, vezmi si den nebo týden
volno. Věř nebo ne, nic ti neuteče, protože vždy se objevují nové skvělé obchodní příležitosti.
11. Deník. Piš si deník, ve kterém budeš vysvětlovat, proč jsi do jednotlivých obchodů
vstoupil a proč jsi z nich vystoupil. Piš si o událostech na trhu, které
ovlivnily tvé rozhodnutí k otevření nebo k uzavření pozice. Zkritizuj si,
zanalyzuj a vytvoř si závěry z toho, co jsi předvedl, a napiš si výsledek do
deníku. Porovnej to, co jsi udělal, se svým počátečním money
managementem a obchodní strategií. Pokud byl tvůj obchod ziskový, je
důležité, abys pochopil a zapamatoval si tok svých myšlenek, které tě
vedly ke správnému rozhodnutí. Velice důležité je pochopit, proč byl tvůj
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obchod ztrátový. Chyb, kterých se dopouští začínající obchodníci, není ve skutečnosti tolik,
a když je pochopíš, můžeš se jich příště vyvarovat.
12. Je to tvůj byznys. Čti názory jiných, vzdělávej se, ale svá obchodní rozhodnutí zakládej
na vlastní analýze trhu. Používej vše, co se naučíš, jako průvodce a zjisti si sám, co pro tebe
funguje. Základní pravidla v kombinaci s tvým vzděláním, zkušenostmi a pochopením trhů
splývají do jedinečného přístupu. Toto je tvůj obchodní systém, jehož součástí je money
management a psychologická zdrženlivost stejně tak, jako tvé rozhodnutí o vstupech a
výstupech z obchodů. Všechny tipy a rady si konzultuj ve světle vlastních zkušeností.
13. Obchodní instrumenty. Pokud obchodování nehodláš věnovat veškerý svůj čas, měl by
ses snažit omezit na sledování tří až pěti trhů a obchodovat jen na dvou nebo třech. Měly by
to být takové trhy, se kterými už máš nějakou zkušenost, máš na nich nějaký zvláštní zájem
nebo znalosti buď díky své profesi nebo zkušenostem. Obchodování na trzích, ke kterým
máš vztah, a jejich výzkum, je mnohem jednodušší. Obchoduješ-li s měnami, soustřeď se jen
na 1-2 páry měn, ale pozoruj a analyzuj chování všech měn, protože všechny na sobě
vzájemně závisí.
14. Čas obchodování. Opatrně si zvaž, jak moc závazků, peněz a psychických zdrojů můžeš
v daném čase vytvořit. Většina obchodníků na půl úvazku by se měla vyhnout dennímu
obchodování, protože nemohou sedět před obrazovkou během obchodních hodin. Denní
obchodování tě také může často emocionálně vyčerpat a už nezbude nic pro tvou regulérní
práci. Snaž se obchodovat ve stejné denní době, protože například chování měn a komodit
se v různých časech dne liší. Než začneš obchodovat, prozkoumej, co se na trhu událo,
zatímco jsi jej nesledoval. Většině začínajících obchodníků se také nedoporučuje obchodovat
v neděli v noci newyorského času, protože to je ve skutečnosti pondělí ráno na asijských
trzích a například chování měn v tomto čase je velice těžko předvídatelné. Totéž platí o
pátcích odpoledne našeho času, protože v pátek se často trh odkloní od směru, který
následoval během týdne, což pro tebe může být nepříjemné překvapení.
15. Demo trading. Než si otevřeš svůj reálný účet, obchoduj po určitou dobu na demo účtu.
Trénuj na demo verzi tak dlouho, dokud nezískáš sebedůvěru. Tvým hlavním cílem při
obchodování na demo verzi je rozvinout si svůj individuální obchodní styl a techniku tak, aby
tvé zisky významně převyšovaly ztráty. Na svůj demo účet se přitom snaž myslet jako na
reálný účet. Když obchoduješ na demo verzi, musíš jednat stejným způsobem, jako kdybys
obchodoval ve skutečnosti, protože technika, kterou si osvojíš, určuje tvůj úspěch v
obchodování.
16. Flexibilita. Buď neustále otevřen novým nápadům, novým strategiím, novým trhům,
novým informacím, novým způsobům obchodování a komunikace. Tvůj přístup k trhům by
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měl obsahovat flexibilitu ke změně názoru. Obchoduj v krátkých pozicích stejně tak, jako v
dlouhých pozicích. Dělej vyrovnání ve svém money managementu nebo obchodním
systému. Přemýšlej nad trhy, na kterých jsi ještě neobchodoval. Úspěšným obchodníkem je
často ten, kdo si uvědomuje nejvíce možných alternativ nebo způsobů. Úspěšní obchodníci
mají flexibilitu mistra šachu, aby se přizpůsobili neznámu.
17. Studium. Abys mohl úspěšně obchodovat na akciových, komoditních a měnových trzích,
je třeba je perfektně pochopit. Přečti si základní informace na webu, nauč se základy
obchodování. Přečti si podrobné informace o všem, co se týká obchodování v našich dalších
publikacích. Hledej nové informace na internetu, čti publikace dalších autorů, ale utvoř si
vlastní názor, vlastní obchodní systém. Studuj grafy, novinky na trhu, fundamentální data.
Nikdo neřekl, že obchodování na finančních trzích je jednoduché. Vyžaduje trpělivost a
systematický přístup. Může však podstatně změnit tvůj život po finanční stránce!

22. Obchodní platforma a software pro online obchodování
Pro své obchodování nebo spekulace na nejlikvidnější burze světa můžeš používat špičkový
software Goldstar ActTrader. Tento software je taktéž dostupný pro Mobile Trading, iPhone
a iPad. Pro osobní počítače a notebooky Apple (systém iOS) je potřeba program pro konverzi
do systému Windows.

3 základní fakta o Goldstar ActTrader
Uživatelsky jednoduchá a přehledná obsluha platformy.
Platforma pracuje s reálnými daty, umožňuje perfektní přehled o obchodování, zadávání
pokynů typu Market Order, Stops, Limits, Hedge, OCO a celou řadu dalších…
Výborné možnosti technické analýzy a práce s grafy.
Můžeš pracovat až se 100 grafy najednou s možností zakreslování trendů, využívání prvků
technické analýzy a reálnými daty přímo z burzy. Platformu si můžeš na PC otevřít i vícekrát
s různými uživatelskými profily, čímž se možnosti zobrazení grafů násobí.
Dokonalé místo pro tvé obchodní strategie a postupy.
Můžeš si vytvářet a využívat více profilů pro více počítačů (PC, notebook, mobil). Současně
můžeš využívat tentýž software pro demo i live obchodování a vyzkoušet si tak vše
„nanečisto“. Můžeš programovat strategie a využívat velké množství dalších funkcí. Vše si
můžeš vyzkoušet zdarma na demo účtu!
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Obchoduj ze svého mobilního telefonu – Mobile Trading, iPhone a iPad Trading
Používáš SmartPhone? Online platforma Goldstar Online Trading
umožňuje řízení obchodování z online prostředí internetu. Jsou
situace, kdy trader nemá k dispozici počítač a připojení na svou
online obchodní platformu a chce zadat nebo změnit své obchodní
pokyny na burzu. Pro tuto možnost byla vyvinuta aplikace, která
umožňuje přístup na Demo nebo Live účet prostřednictvím
mobilního telefonu. Aplikace umožňuje prohlížení kotací, aktuálně
otevřených pozic a zadávání příkazů.
Používáš iPhone nebo iPad? Software Goldstarway můžeš
používat a obchodovat přímo ze svého iPhonu nebo iPadu. Můžeš
tak mít stálý přehled o tom, jak se vyvíjejí tvé obchodní pozice,
prohlížet si grafy, zadávat obchodní příkazy apod. Software je
opravdu přehledný a uživatelsky přívětivý.
Získej podrobnější informace k Mobile Trading Goldstarway pro
ActTrader i MT4 ZDE

Obchoduj s Goldstarway v prostředí moderní obchodní platformy Metatrader
4
MetaTrader patří mezi obchodníky na celém světě k
velmi populárním obchodním platformám. Umožňuje
aktuální sledování vývoje cen aktiv, možnost grafů,
obchodování z grafů, využívání technických indikátorů a
nástrojů. V podmínkách obchodování s Goldstarway se
liší v nabídce obchodovaných aktiv a velikostech
kontraktů a možnostech nastavení.
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23.

Pár TAJEMSTVÍ na závěr:

• V praxi si ověř, že můžeš více než 90 % obchodních pozic uzavírat v zisku, pokud je
budeš otevírat v souladu s tržními trendy.
• Časem zjistíš, že cenový vývoj většiny aktiv v důsledku tzv. burzovních cyklů dříve
nebo později v 80 až 98 % doputuje k ziskovým úrovním.
• Také zjistíš, že v důsledku volatility cen (cenových výkyvů) a v důsledku burzovních
cyklů se cenový vývoj většiny otevřených pozic vyvíjí do menší nebo větší ztráty.
Princip úspěšného obchodování je uzavírat více obchodů v ziskových úrovních a hlídat
obchodní pozice v úrovních ztrátových. Tomu se říká risk management a probíráme jej
v rámci online kurzu Hrajeme si na burze.
Prostě: Vyzkoušej si obchodování Sell i Buy, obchodní matematiku a počítej svoje virtuální
peníze. Je to skvělá reality show, v tomto případě zcela bez rizika!
Hrej si a sám zjišťuj, jak co funguje.
Obchoduj na demu často a hodně, zkoušej postupně všechny funkce. Demo účet expiruje
za cca 60 - dnů a můžeš si jej založit zdarma kdykoliv znovu.
To, zda na burze uspěješ nebo ne, záleží pouze na tobě. To, co je na online obchodování
skvělé, je skutečnost, že můžeš sám ovlivnit, zda jsi úspěšný nebo ne. Důležité je udělat první
krok! Založ si svůj demo účet a začni zkoušet právě nabyté informace. Nepřestávej se
vzdělávat!
Neboj se na začátku dělat chyby. Od toho je demo účet. Můžeš si jich založit tolik, kolik
budeš potřebovat, aby ses naučil obchodovat ziskově a bezpečně. Obchodování na burze
není jednoduché. Úspěch nepřijde přes noc. Je důležité se vzdělávat, zkoušet různé
strategie, diskutovat s dalšími tradery, účastnit se webinářů, seminářů, sledovat vzdělávací
videa a všechny získané informace si ihned zkoušet na demu. Za několik měsíců můžeš začít
na svém live účtu.
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Pokud již patříš mezi zkušenější tradery, pak ti nic nebrání založit si live účet. I tak
doporučujeme „osahat“ si funkce obchodní platformy Goldstarway v rámci demo verze.

Moc ti děkuji!
Doufám, že ti tato publikace pomohla získat ucelené
informace o online obchodování.

Budu rád, když si najdeš čas a napíšeš mi, jak se ti publikace
líbila a zda bys potřeboval vědět nějaké další informace.
Napiš nám na email podpora@podnikamenaburze.cz
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