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10 pravidel úspěšného 
obchodování

Aneb co znát předtím, než
začnete obchodovat.



1

„Stejně jako je těžké peníze vydělat,
je těžké se o ně starat.”

Určitě jste již někdy zažili podobnou situaci - nečekaně Vám zavolá úplně cizí

člověk a slibuje Vám, že aktuálně cena jakési akcie půjde závratně nahoru. Vy na

tom tím pádem máte možnost vydělat desítky procent - ale musíte své peníze

poslat co nejdříve…

Zní to slibně, ale je to reálné?

Skutečnost je bohužel jiná. Pokud byste se do něčeho takového opravdu pustili a

kývli na podobnou nabídku, tak v 90 % procentech o své peníze přijdete

do 2 měsíců.

Jak tedy rozpoznat těch zbylých dobrých 10 %?

Na to naleznete odpověď v tomto E-listu. Stačí se držet 10 jednoduchých

pravidel a nebudete mít problém určit, kam stojí za to investovat.
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Zabezpečení Vás a Vaší rodiny jsou 
vždy na prvním místě

Pokud chcete začít fungovat na trhu s investicemi, měli byste na něj jít

s penězi, o které když teoreticky přijdete, tak to razantně neovlivní Vaši

finanční situaci. Toto pravidlo vždy dodržujte bez výjimky.

Peníze by Vám měly říkat „pane“

Nikdy neobchodujte s penězi, které Vám nepatří, jako jsou půjčky nebo

např. peníze určené pro Vaše podnikání.

Pro úspěšné obchodování je stěžejní mít dobrou psychologii. Pokud

byste měli neustále na paměti, že vložené peníze musíte ještě někomu

vrátit, tak byste se tím vystavovali ještě většímu stresu z případné ztráty.

Ten by se pak podepisoval na Vaší úspěšnosti.
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Počítejte se „zadními vrátky“

Každý z nás chce mít rizika při investování co nejnižší - a toho lze

dosáhnout tím, že budete diverzifikovat.

To pro Vás v praxi znamená, že nebudete investovat vše například pouze

do akcií, ale i do dluhopisů, drahých kovů nebo forexu atp.

Pak máte jistotu, že v případě větší ztráty na jednom trhu neriskujete

automaticky celý svůj kapitál.

Čím vyšší kapitál, tím nižší riziko

Na trhu je mnoho společností, které tvrdí, že otevřít si účet o velikosti

500 USD apod. má smysl. Nicméně v případě takto nízkých částek si

nemůžete dovolit víc než pár obchodů s malými zisky. A v případě

větších výkyvů „končíte“.

Pamatujte, že čím větší je účet, tím nižší je relativní riziko. Můžete

otevřít více pozic, a tím tak ještě více diverzifikovat svůj účet.
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Osobně máme vyzkoušeno, že minimální částkou pro efektivní a

dlouhodobé obchodování je 10 000 USD. S menší částkou

nedoporučujeme klientům účet otevírat.

Spravujte si své investice sami

Pokud jste začátečník, broker Vám často nabídne možnost „kopírovat“

jiné obchodníky a Vy sami se o nic nemusíte starat.

Ale pozor – takto můžete narazit na tzv. AOSy (= Automatické Obchodní

Systémy). To jsou roboti, které broker za obchodníka pouze vydává. Oni

mají za úkol jediné - udělat co nejvíce obchodů a co nejvíce na

spreadech (= poplatek za vstup do obchodu).

Proto se vždy raději naučte základy daného trhu, abyste nenaletěli

podobným nabídkám a dokázali si sví prostředky spravovat sami.
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Není broker jako broker, obchodník 
jako obchodník

VŽDY si prověřte společnost, se kterou jednáte, protože té pak budete

svěřovat své peníze. Zajímejte se sídlo společnosti, možnosti

zabezpečení účtu, spready apod.

Spousta lidí například vyhledává brokery s co nejnižšími poplatky, ale

často je to úměrné kvalitě. My osobně volíme brokera klidně s vyššími

poplatky, pokud víme, že je kvalitní (školení, signály, podpora apod.).

U některých brokerů se Vás ujme jejich manažer, který Vám bude radit s

obchody, což by se mohlo zdát, pokud jste začátečník, velice šikovné.

Vždy si takového člověka prověřte - ptejte se, kolik let dělá v oboru, jaké

má strategie, jaká je jeho úspěšnost apod. Tím zjistíte, jestli se bavíte s

profesionálem nebo pouze s obchodníkem, který má za úkol z Vás akorát

vymámit všechny peníze (na spreadech, ze ztráty apod.)

Chcete si nechat poradit s výběrem brokera přímo od našich 
lektorů? Klikněte se a využijte konzultaci pro čtenáře E-listu.

http://trading-academy.cz/konzultace-zdarma/?utm_source=elist-10pr&utm_medium=elistweb&utm_content=6bod
http://trading-academy.cz/konzultace-zdarma/?utm_source=elist-10pr&utm_medium=elistweb&utm_content=6bod
http://trading-academy.cz/konzultace-zdarma/?utm_source=elist-10pr&utm_medium=elistweb&utm_content=6bod
http://trading-academy.cz/konzultace-zdarma/?utm_source=elist-10pr&utm_medium=elistweb&utm_content=6bod
http://trading-academy.cz/konzultace-zdarma/?utm_source=elist-10pr&utm_medium=elistweb&utm_content=6bod
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Psychologie je rozhodujícím 
faktorem úspěchu

Žádný trading nemůže být 100%. Určitě zažijete i ztrátové obchody. A

právě u nich ukáže, jak úspěšnými na poli investic můžete být.

Pokud se u každého mínusového obchodu „sesypete“, tak s přibývajícím

stresem budete dělat ještě více chyb – měnit S/L a T/P, předčasně zavírat

pozice apod. A pak už Vás nic nezachrání.

Na to je však jednoduchá pomoc - vždy si řekněte, podle čeho do

obchodu vstupujete a pak se dané strategie držte. Klidně od počítače

odejděte.

Opatrně s „rychle nabyl...“

Není lepšího pocitu pro investora, než zavírat své obchody v zisku.

Ale pozor! S přibývající euforií z úspěchu klesá obezřetnost a

zásadovost. A ty jsou pro investora stěžejní.
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Mějte na paměti, že stejně, jako peníze rychle vyděláte, o ně můžete i 

rychle přijít. Proto, ať už jste předtím v jakémkoli rozpoložení, vždy 

vstupujte do samotného obchodu s chladnou hlavou. Tzn., s jasně 

danou strategií a money managementem (viz následující bod).

Vždy si stanovte svůj money
management a ten dodržujte

Často se nám stávalo, že nás cizí klient kontaktoval s tím, že u svého 

brokera otevřel obchod, a teď má polovinu vložených peněz pryč. 

To je jasná ukázka špatného money managementu. A přitom jeho 

nastavení není složité. Vždy si stanovte, jak velké pozice můžete otevřít 

a jakou nejvyšší ztrátu jste schopni akceptovat. 

My zpravidla obchodujeme s maximálně 2 - 3 % z celkového kapitálu -

tak máme jistotu, že nám jeden ztrátový obchod neohrozí celé naše 

obchodování.
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Podle čeho se učit obchodovat, aby 
to mělo smysl?

V současné době máte nepřeberné množství způsobů, jak se naučit

obchodovat. Různé online kurzy, semináře, webináře, knížky,…

Ale co z toho Vás doopravdy připraví na úspěšné obchodování? Na to je

jediná odpověď – nic z výše zmíněného. Strategie na papíře je často

velice rozdílná od té v platformě – proto nejlepší učení je především

praxí a z vlastních chyb.

Jak by tedy správná výuka v oblasti investování měla vypadat? Ze

zkušenosti víme, že se naučíte obchodovat pouze, když budete trénovat.

A to pod vedením zkušeného lektora, který se Vám osobně věnuje, dává

Vám zpětnou vazbu - a hlavně Vám pomůže, když si s něčím nevíte rady.

To bohužel od žádné knížky či webináře nedostanete.

↓  ↓  ↓



A právě z toho důvodu jsme v Trading Academy spustili vlastní 

OSOBNÍ VÝUKU.

Využijte úvodní Konzultaci v hodnotě 5 000 Kč zdarma

Výuka nemá 
omezen počet lekcí

Po dobu jednoho roku 
můžete mít kolik lekcí 
chcete, záleží pouze 
na Vaší úspěšnosti

Máte svého 
vlastního lektora

Ten se na lekci věnuje 
pouze Vám, a to 
individuálně dle 
Vašich potřeb

Trénink a domácí 
úkoly už od počátku

Učíte se na 
demo-účtu a  ke 

každé strategii máte
domácí úkoly

Výukou lze projít i 
po Skypu

To je ideální varianta 
pro studenty, kteří 

nejsou z Prahy

Podpora lektora i 
po skončení lekcí

Můžete se na něj 
obrátit kdykoli na 

telefonu během i po 
ukončení výuky
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Chcete se dozvědět, jaké jsou Vaše investiční možnosti 

a jak na správu vlastního portfolia?

http://trading-academy.cz/konzultace-zdarma/?utm_source=elist-10pr&utm_medium=elistweb&utm_content=finalpage
http://trading-academy.cz/konzultace-zdarma/?utm_source=elist-10pr&utm_medium=elistweb&utm_content=finalpage
http://trading-academy.cz/konzultace-zdarma/?utm_source=elist-10pr&utm_medium=elistweb&utm_content=finalpage
http://trading-academy.cz/konzultace-zdarma/?utm_source=elist-10pr&utm_medium=elistweb&utm_content=finalpage
http://trading-academy.cz/konzultace-zdarma/?utm_source=elist-10pr&utm_medium=elistweb&utm_content=finalpage
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