
Základy profitabilního
obchodování v 10 týdnech

#5 Risk management

Jak sledovat risk profil systému?

Na jaké parametru risku se zaměřovat?

Jak číst v údajích o výkonnosti strategií?

Jak řídit risk?

Jak stanovovat stop-loss?

Může být ztráta vyšší než stop-loss?

Jak nedostat margin call?

Jak snižovat risk diverzifikací?

Jaký dopad má reinvestování na výkonnost strategie?

Jaký zvolit benchmark k výkonnosti strategie?

#6 Praxe

Jak sledovat signály obchodních strategií?

Jak dlouho papertradovat?

Jak si vytvořit paper účet?

Kdy obchodovat?

Jak fungují tzv. obchodní příkazy?

Který příkaz kdy použít?

Jak zadávat obchody dopředu při zaměstnání a studiu?

Jak automaticky zadávat stop-lossy se vstupním příkazem?

Jak konkrétně vše zadávat v platformě brokera?

Jak kontrolovat obchody u brokera?

Jak reagovat v případě chyby?

#7 Technická analýza

Obchodovat diskréčně nebo mechanicky?

Jaké nástroje nabízí technická analýza?

Klasická TA

Analýza sentimentu

Statisitcká analýza

Jak backtestovat nástroje technické analýzy?

Jak stavět s nástroji TA obchodní systém?

Jak rozšiřovat systémy o další prvky?

#8 Pokročilejší obchodní přístup

Jak zapojit do obchodování vyšší timeframe?

Jak funguje optimalizace?

Jak obchodovat více obchodních systémů?

Jak to, že mohu mít v platformě jiná data než ostatní?

Jak ovlivňují výsledky obchodování dividendy?

Co jsou to splity?

#9 Aplikování know-how do dalších směrů

Mohu naučené know-how využívat dále?

Automatizace obchodování

Zrychlování strategií - směr intradenní obchodování

Vyšší kontrola risku přes opce a rozklad časového prémia

Diverzifikace přes obchodování volatility

Market neutrální taktiky pro větší účty

#10 Co v trzích funguje a co nikoliv

Proč ztrácí obchodníci pracující s blackboxy?

Jak se zbavit strachu?

Jak si vytvořit profitabilní strategii na míru?

Jak se bránit přemíře informací?

Jak se ujistit, že obchodujeme a nehrajeme si?

Za jak dlouho bych měl vydělávat?

Co je úspěch v tradingu?

Jak tedy nyní konkrétně začít, krok za krokem?

#4 Jak vstupovat a vystupovat z obchodů?

Na jakých základních principech se v trzích vydělává?

Jak časovat obchody?

Jak si vybrat konkrétní styl vstupů?

Jak na výstupy z obchodů?

Jak vypadá konkrétní profitabilní obchodní plán?

Jak se backtestuje?

Jak se vede obchodní deník?

Backtestovat ručně nebo automaticky?

#3 Co a kde obchodovat?

Jaké trhy obchodovat?

Akcie

Forex

CFD

ETF

Komodity

Opce

Kryptoměny

V čem se trhy liší z pohledu začínajících traderů? Kde mám větší
šance?

Jaký je rozdíl mezi burzovními a mimoburzovními trhy?

Proč se trh hýbe? Co znamená bid, ask, spread, tick a další?

Co je to margin a obchodování na páku?

Jak se odečítají profity/ztráty v grafech akcií, komodit a dalších?

Jaké jsou rozumná minima kapitálu pro jednotlivé trhy?

Proč neobchodují všichni to stejné? V čem jsou mezi trhy rozdíly?

V jaké časy se trhy obchodují?

Potřebuji brokera?

Jakého brokera si vybrat? V čem se liší?

Jak konkrétně si otevřít účet? Jak převést peníze?

#2 Jak začít na tradingu pracovat?

Co obsahuje obchodní plán?

Jak získávat myšlenky pro robustní obchodování?

Jak se plány testují?

Co se s nimi dělá po testu?

Jak to vše převést do praxe?

Kde a jak sehnat data pro testování?

Kde sehnat dobrý software pro start, ideálně zdarma?

Jak si v programu otevřít první grafy trhů?

Jak se orientovat v grafech?

Jak v grafech zjistit, kolik bych vydělal či ztratil?

#1 Jak funguje trading jako business?

Proč vůbec obchodovat na finančních trzích?

V čem se liší různé styly obchodování?

Jakým stylem mám na začátku nejvyšší šance vydělat?

Rychlost obchodování

Ručně či automaticky?

Které trhy?

Kolik skutečně vydělávají lidé, kteří uspěli?

Jak a kde mohu sledovat úspěšné obchodníky a inspirovat se pro
svůj vlastní business?

Podle čeho vůbec hodnotit úspěch v tradingu?

Jak zjistím, co dělají obchodníci, kteří jsou profitabilní?

Jaký risk profil obchodování mohu zvládnout?

Jak začít bez kapitálu?

Všude spousta informací - jak je organizovat?

Jak si vytvořit rámcové plány, abych byl schopen vnímat trading jako
business a postupně se posouval dopředu?


