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O EverTrader

EverTrader je projekt, kde
hledáme šikovné tradery, kteří
pokud nám ukáží, že dokáží
obchodovat ziskově a správně
řídit riziko, tak mají možnost
obchodovat na EverTrader
Accountu až o velikosti 5 mil. Kč.
Z obchodování tradeři získávají
až 80 - 90 % ze zisků, navíc s tím, že veškeré ztráty kryjeme my.

EverTradeři mají k dispozici od nás také obchodní platformu, aplikaci
EverTrader app, která jim pomáhá najít nejlepší obchodní příležitosti,
odkrývat neobvyklé tržní aktivity, analyzovat provedené obchody a
učí je v praxi, jak se správně zaměřovat na řízení rizika.

Mají také přístup ke kompletní akademii se vzdělávacími kurzy,
profesionálnímu obchodnímu deníku a kdykoliv se mohou obrátit na
naši podporu, která je k dispozici 7 dní v týdnu.

Jak můžete získat EverAccount?

Stačí úspěšně projít naším 2 fázovým EverTrader Ověřením.

Vše se dozvíte zde >
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Co je to trading?
Trading je obchod. Nakupujete a prodáváte s cílem vydělat peníze.
Jednoduše řečeno - potřebujeme koupit levně a prodat draze nebo
prodat draze a koupit levně. Ano, v tradingu můžete spekulovat i na
pokles hodnoty. Na jedné straně jste vy a proti vám stojí druhý
obchodník. Když vy vyděláte peníze, znamená to, že druhý obchodník
prodělal. Peníze se pouze přesouvají z jednoho účtu na druhý účet.
Pod pojmem trading si představte krátkodobé obchody, které mohou
trvat od několika minut, po několik dnů i týdnů.

Trh je nekonečná řeka, která stále plyne a je jen na vás, kdy se
rozhodnete do obchodu vstoupit a kdy vystoupit.

Co je na tradingu lákavé, že nepotřebujete žádné zaměstnance, stačí
vám pouze počítač s internetem a můžete obchodovat odkudkoliv na
světě.
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A pokud víte, jak trhy fungují, máte ziskové strategie, dokážete řídit
riziko, máte psychiku pod kontrolou, správnou výzbroj a dostatečný
kapitál, můžete vydělat téměř neomezené peníze!

Trading je také jeden z mála byznysů, který je odolný vůči recesím.
Díky tomu, že můžeme spekulovat jak na vzestup, tak na pokles,
můžeme vydělávat i během finančních krizí. Jakmile začnete
obchodovat, tak uvidíte, že trhy padají přibližně 3-5x rychleji, než
rostou, takže směrem dolů jde paradoxně vydělat rychleji a více
peněz, než směrem nahoru.

Pokud se ale pustíte do obchodování, aniž byste rozuměli pravidlům
tohoto byznysu a chápali je, uměli řídit správně riziko a měli
dostatečný kapitál, který vás nebude nutit se tzv. pře-obchodovat,
zařadíte se do nekonečné řady neúspěšných obchodníků, kteří
obchodováním soustavně přicházejí o peníze.

Abychom to shrnuli, tak jaké věci potřebujete, abyste se mohli začít
živit tradingem?

● Počítač nebo notebook :)
● Internet :)
● Obchodní platformu (pro analýzu grafů a zadávání obchodů)
● Analytickou aplikaci (pro hledání obchodních příležitostí, které

většina nevidí)
● Strategie
● Mít psychiku pod kontrolou
● Umět správně řídit riziko
● Dostatečný kapitál (jeden z hlavních problémů začínajících

traderů je tzv. pod-kapitalizace. Lidé začínají obchodovat s příliš
malým kapitálem a to je nutí jít do příliš velkého rizika a tzv. se
pře-obchodovat, kde je pak těžké držet psychiku a emoce pod
kontrolou)
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TIP: Na konci této příručky Vám ukážeme cestu, jak a kde nejlépe
začít trénovat a obchodovat EverAccount s velikostí, s kterým trading
dává smysl, i když jej nyní nemáte.

Kde lze tedy obchodovat?

Obchodovat můžete na jakýchkoliv trzích. Můžete obchodovat s
měnami na forexu, s komoditami, kryptoměnami, s akciemi nebo
akciovými indexy, opcemi, ETF, CFD a dalšími finančními produkty a
deriváty.

Každý trh má svá pravidla a otevírací časy, kdy můžete zadávat
obchody. Forex trh je např. otevřený 24 hodin denně, 5 dní v týdnu.

Akcie zase mají obchodní hodiny dle jednotlivých států. Pokud
budete obchodovat např. akcie na americké burze, kde sídlí ty
největší firmy světa, otevírá se burza v 15:30 našeho času a zavírá ve
22:00. Při dalších podnikatelských činnostech nebo práci je toto v
našem časovém pásmu skvělé.

O jednotlivých trzích budeme mluvit ještě později. Pojďme se nyní
podívat na to, pro koho je trading vhodný.

Pro koho je trading?

Trading je pro všechny, kteří chtějí být svým pánem, být nezávislí na
čase, místě, penězích a mají disciplínu se neustále učit.

Pomocí tradingu a investování si obrovské množství lidí na světě
vybudovalo absolutní finanční nezávislost. Jak říkají velcí investoři,
jako je např. Warren Buffett, peníze v bance nic neprodukují, díky
inflaci neustále ztrácejí na své hodnotě. Inflace je věc, která
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znehodnocuje peníze. Pokud bychom vzali jako příklad 2% inflaci, tak
to znamená, že vaše peníze se každý rok znehodnotí o 2 %, za 20 let
ztratí 40 % a za 40 let 80 %, takže téměř nic nezbyde. To je ten důvod,
proč je všechno dražší a dražší. A jak se proti tomu bránit? Brát
peníze ne jako hodnotu, ale jako nástroj a naučit se s nimi pracovat.

Ukážeme vám, že věnovat se obchodování na burze není zdaleka tak
složité, jak to na první pohled může vypadat. Žijeme v úžasné době,
kdy díky internetu máme dostupnost k informacím stejně dobrou,
jako mají banky nebo investiční fondy a můžeme používat stejné
obchodní strategie, jako ti největší hráči ve finančním světě.

Samozřejmě je důležité, abyste měli vytvořená pravidla a disciplínu je
dodržovat. Toto je místo, kde většina začínajících obchodníků na trhu
na poprvé neuspěje. Nejde o to, že trhy jsou nebezpečné. Trh plyne
svým proudem a je zcela bez emocí. Nezáleží mu na potřebách
obchodníků, kteří se ho účastní.  Ve většině případů je největším
nebezpečím pro obchodníka on sám.

Většina obchodníků se na začátku zaměřuje jen na zisky, ale přitom
to jediné, co můžeme při obchodování kontrolovat, je riziko.

Pokud zvládnete tuto část, tak máte obrovskou šanci se stát
dlouhodobě úspěšným obchodníkem, který se tradingem může živit.

Úskalí obchodování. Na co si dát pozor?

Trading sám o sobě nemá žádná pravidla, můžete kdykoliv
nakupovat, kdykoliv prodávat, a právě to je pro většinu začínajících
obchodníků největší nevýhoda. Je to místo, které láká tím, že je zde
možné zbohatnout rychle a většina lidí k tomu na začátku přesně
takto přistoupí.
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Jdou si tam pro Jackpot, stejně jako do kasina. Místo toho, aby si
vytvořili pravidla jako mají kasina, která jsou schopna nad hráči
konzistentně vyhrávat. Na začátku je jen jediná otázka. Zařadíte se
mezi hráče a nebo mezi kasina? Pokud chcete být hráčem, tak vám
rovnou doporučuji jet raději do Las Vegas, kde vám ke hraní budou
nosit alespoň koktejly zdarma. Při tradingu žádné nedostanete. :)

Kasina jsou schopna stavět nové hotely a resorty každý rok, protože
mají pravidla a mantinely, které jim dávají statistickou výhodu.

V tradingu je to stejné. Musíte si vytvořit svá pravidla, plán a
systém, abyste byli konzistentně ziskoví. Není žádné umění vydělat
peníze v dalším obchodu, ale klíčem je udržet zisky, ochránit kapitál a
být konzistentní. Klíč k úspěšnému tradingu je jednoduchý – mít
strategii, dodržovat strategii, utínat ztráty a být emočně
disciplinovaný.

Není podstatné, že nejste matematický génius. Pokud by to tak
bylo, tak by nejbohatší lidé světa byli matematici a účetní a dle
dostupných informací tomu tak není.

Jaký je rozdíl mezi tradingem a
investováním?
Je to zaprvé v čase. Při obchodování skáčeme dovnitř a ven velmi
rychle, držíme pozice několik minut, hodin nebo dní zatímco u
investování najdeme skvělou firmu a držíme pozici několik let nebo ji
ideálně nikdy neprodáme.
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U tradingu zkoumáme převážně graf a technická analýza je to, co
nám dává statistickou výhodu. Úspěšnost u obchodování se
všeobecně pohybuje okolo 50 %, proto se úspěšní obchodníci
soustředí na tzv. RRR (Risk reward ratio). To znamená, že když se
trefíte, tak vyděláte více, než když se netrefíte. Můžete tak z 10
obchodů klidně 5x prodělat a stále budete ziskoví. U investování
zkoumáme fundament neboli prosperitu firmy (tržby, zisky, dluhy,
potenciál růstu…) a graf je to poslední, na co se díváme. Úspěšnost u
investování se může pohybovat okolo 90 %, pokud člověk dokáže
vybrat správné firmy.

Trading je více časově náročný než investování, ale samozřejmě
přináší daleko větší možnost zhodnocení. Úspěšní intradenní
obchodníci cílí např. na zisk 2-3 % za den, swingoví pak např. na
2,5-5 % za týden apod. Takto krátkodobí obchodníci používají
většinou pákové produkty a tzv. margin účty, kde mohou využít
krátkodobě více kapitálu, než mají.

Čas strávený před monitory si lze samozřejmě přizpůsobit časovými
rámci a vyhrazením specifického času v den, kdy budete obchodovat.
Můžete obchodovat 5 minutový graf, ale také denní, kde se cenová
svíčka vytvoří za 1 den, takže vám stačí zkontrolovat graf jednou za
den.

U investování máme dlouhodobý horizont, takže zde stačí své
investice kontrolovat 1x za měsíc nebo za 3 měsíce. Zhodnocení u
investování je pak značně nižší, kde ti nejúspěšnější se pohybují
okolo 20 % za rok.
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Kdo na burze obchoduje?
Za prvé je dobré vědět, proti komu obchodujete. Největší hráči na
burze jsou fondy, z nichž největší jsou penzijní fondy, dále hedgové
fondy, investiční skupiny, banky a také algoritmické obchodní
systémy atd. Pokud nevíte, co znamenají, netrapte se tím, nyní to
není podstatné. Důležité je vědět, že stojíme proti obrovským
společnostem s obrovským kapitálem. Pokud víme jak obchodují,
můžeme se svézt na obchodech s nimi a nebo zvolit strategie, kde
např. nebudeme bojovat s obchodními algoritmy.

Na burze také obchodují retail tradeři, což jsme my - jednotlivci ve
většině případů s malým kapitálem. Proto si nikdy nemyslete, že trh
půjde podle Vás. Trh si bude vždy dělat to, co chce a pouze on má
vždy pravdu.

Úkolem tradera není mít pravdu, ale vydělávat peníze. Profesionální
tradeři nepotřebují vědět, co se stane, aby vydělali peníze.

To, že jsme malí hráči, už víme, není to ale na škodu, naopak máme
obrovskou výhodu proti velkým hráčům! Podívejte se na to tak, že oni
jsou jako bombardovací letadla a my stíhačky. Bombardovací letadlo
je těžké, neobratné, s dlouhým doletem. Velkým hráčům trvá dlouho,
než svou pozici vybudují a než z té pozice vystoupí. Docílit tak vyššího
zhodnocení je velmi náročné. Naopak my ve stíhačce můžeme
snadno a rychle kličkovat, otáčet pozice a pokud víme, kam velcí
hráči směřují, tak se prolétnout s nimi. Následujeme tzv. chytré
peníze. Velcí hráči mají analytické týmy a mají pravděpodobně více
informací než my, které dokážou efektivněji vyhodnocovat. My
ovšem vidíme jejich nákupy a můžeme tak následovat hlavní trendy.

Dále stojíme proti matematickým algoritmům, vysokofrekvenčním
obchodníkům a market makerům. Market makeři dodávají trhu
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likviditu a tvoří trh. Pokud Vám říká něco jméno Karel Janeček, tak
právě on je jedním z market makerů, proti kterým obchodujeme.
Market makeři jsou vysokofrekvenční obchodníci, kteří vidí naše
příkazy k nákupu dřív, než náš obchod broker naplní. To co chceme
koupit, nakoupí v milisekundách, vyženou cenu výš a my tak musíme
kupovat o trochu dráž.

Pokud si myslíte, že proti těmto hráčům nemáte šanci, tak nemáte
pravdu, jen nesmíte hrát jejich hru. Většina začínajících obchodníků
začne tou nejtěžší cestou. Začnou s malým kapitálem obchodovat
minutové grafy, a protože je jejich kapitál malý, tak se pouští do
velkých rizik a obchodují příliš často.

S čím můžeme na burze obchodovat?
Na burze můžete obchodovat se spoustou nástrojů od akcií, měn,
forexu, komodit (futures), ETF, CFD nebo opcí.  Pro začátečníka je
velmi složité se v této džungli obchodních nástrojů vyznat, a tak se
vám to budeme snažit vysvětlit co nejjednodušeji. Nebudeme vám
zde popisovat podrobné definice jednotlivých instrumentů, ty si
můžete dohledat na spoustě webů a navíc je nepotřebujete znát,
abyste mohli začít obchodovat. Tím ale nechceme říct, že si o nich
nemáte přečíst. Pokud je budete znát, je to jen vaše plus.
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Forex (měny)

Forex - Foreign Exchange, je největší trh na světě. U forexu
obchodujete s měnami. Forex nemá vlastní burzu, ale denně se na
něm zobchodují měny za více jak 5,2 miliardy dolarů.

Na forexu lze obchodovat 24 hodin denně 5 dní v týdnu. Obchodní
hodiny začínají v neděli večer ve 23:00 a končí v pátek ve 22:00.
Kupujete jednu měnu a při tom prodáváte jinou měnu.

Nejznámějším forex párem je Euro Dolar obchodovaný pod
symbolem EUR/USD.

Dále se ve velkých objemech obchoduje také britská libra, japonský
jen, kanadský dolar, novozélandský dolar, australský dolar a
švýcarský jen.
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Kryptoměny

Dále lze obchodovat s kryptoměnami. Šifrovací měna je digitální
nebo virtuální měna, která využívá kryptografie pro zabezpečení.
Kryptoměnu je tedy velmi obtížné padělat kvůli této bezpečnostní
funkci.

Kryptoměna není vydávána žádným ústředním orgánem, takže je
teoreticky imunní vůči vládnímu rušení nebo manipulaci.

Nevýhoda je, že anonymní charakter šifrovacích transakcí činí
kryptoměny vhodnými pro řadu kriminálních činností, jako je praní
špinavých peněz a daňové úniky.

Jako první kryptoměna byl představen Bitcoin, který byl spuštěn v
roce 2009 osobou nebo skupinou známou pod pseudonymem
Satoshi Nakamoto.
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Od září 2015 bylo v oběhu více než 14,6 milionů bitů v celkové tržní
hodnotě 3,4 miliardy dolarů.

Úspěch Bitcoinu přinesl řadu konkurenčních kryptoměn, jako jsou
Ethereum, Litecoin, Namecoin a PPCoin a spousta dalších.

S kryptoměnami lze obchodovat intradenně nebo swingově a
využít také páky např. s CFD kontrakty, které jsou vázané na
kryptoměny a velmi často s nimi tradeři obchodují. CFD nám umožní
efektivněji využít kapitál, protože většinou blokují pouze 20 % z
objemu obchodu.

Níže se dozvíte, co je to CFD kontrakt.

Komodity (Futures)

Komodity jsou druhý největší trh na světě. Zde můžete obchodovat
komodity jako jsou zlato, stříbro, platina, ropa nebo indexy.

Komoditám se často říká „termínové obchodování“ anglicky futures
trading. Jedná se o finanční derivát neboli kontrakt, který je
obchodovaný na komoditní termínové burze. Tento kontrakt dává
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držiteli právo koupit nebo prodat k budoucímu datu, za určitou cenu
a určité množství podkladového aktiva. Podkladovým aktivem může
být např. komodita, jako je zlato, ropa a následující, které jsme výše
uvedli, ale může to být také měna nebo akciový index apod.

Komodity neboli futures kontrakty obchodníci používají ke
spekulaci nebo k hedgování (zajištění svých aktuálních pozic na
burze). Pokud dojde k vypršení kontraktu, tak se buď fyzicky realizuje
nebo finančně vyrovnává. Většina obchodníků ale nenechává
kontrakt vypršet a burza vás k uzavření vyzývá, protože se nechce
starat o doručení např. fyzického zlata. Obchodníci buďto kontrakt
uzavřou před datem vypršení nebo jej rolují do dalšího data.

Komoditní trhy jsou velmi volatilní a např. futures kontrakty na
zlato jsou velmi drahé.

Než ale začnete obchodovat tyto kontrakty, tak je důležité nejdříve
projít školením, abyste se seznámili s funkčností a s riziky těchto
kontraktů.

S komoditami lze obchodovat intradenně nebo swingově a využít
také páky např. s CFD kontrakty, které jsou vázané na kryptoměny a
velmi často s nimi tradeři obchodují. CFD nám umožní efektivněji
využít kapitál, protože většinou blokují pouze 20 % z objemu
obchodu.

Pojďme se nyní podívat na akcie.
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Akcie

Akcie jsou cenné papíry společností, které můžeme nakupovat nebo
prodávat. Podle toho jaké množství akcií nakoupíme, takový budeme
mít podíl v dané společnosti. Akcie jsou vhodné jak pro krátkodobé
obchodníky, kteří dokáží vydělat na velmi malém a rychlém pohybu,
tak i dlouhodobé investory, kteří chtějí benefitovat z růstu
společnosti a dostávat případné dividendy. Dividenda je výplata z
podílu zisku firmy. Ne každá společnost dividendy vyplácí. Pokud
ano, tak se vyplácí většinou čtvrtletně.

Jak fungují akcie?

Jako majitel akcií neboli držitel akcií máte podíl na majetku a
výdělcích. Představte si člověka, budeme mu říkat Honza, který si
založí společnost a začne podnikat. Pro rozběhnutí nebo rozvinutí
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společnosti potřebuje 100 000 USD, ale nechce si je půjčit od banky.
Místo toho Honza vloží do společnosti pouze 10 000 USD a najde
dalších 9 investorů. Každý z nich vloží také 10 000 USD. Honza dá na
oplátku každému investorovi certifikát (akcii), která představuje
hodnotu 10 % společnosti. Certifikát představuje 10 % hodnoty z
majetku firmy a budoucích výdělků. Po jednom roce se společnosti
daří dobře a celková hodnota společnosti vzroste na 200 000 USD. To
znamená, že každá akcie společnosti má nyní hodnotu 20 000 USD.
200 000 USD děleno 10 akciemi. To je dvojnásobek původního vkladu
každého investora. Investoři mohou prodat své akcie dalším
investorů se 100% ziskem. Takto jednoduše fungují akcie. Akcie se
kupují a prodávají každý den na hlavních burzách po celém světě.
Sám obchoduji s akciemi každý den a investuji převážně na trzích v
USA a Číně, kde sídlí ty největší společnosti světa jako je Apple,
Google, Facebook, Amazon nebo Alibaba a tisíce ostatních.

Akcie nabízí velké možnosti obchodování, pokud chcete být
konzervativnější obchodník nebo investor, tak můžete obchodovat
také akciové indexy, které představují jednotlivé akcie. Nejznámějším
akciovým indexem je S&P 500, který představuje 500 největších
společností v USA. Pokud nakoupíte tento akciový index znamená to,
že jste nakoupili 500 akcií obsažených v indexu. To je jeden z důvodů,
proč akcioví obchodníci ve svých analýzách aktivně sledují tento
index, tak jak se hýbe S&P 500, tak se hýbe 80 % akcií.

Nejznámějším akciovým investorem je Warren Buffett, který patří
mezi nejbohatší lidi světa.

S akciemi a akciovými indexy lze obchodovat i krátkodobě -
intradenně nebo swingově a využít také páky např. s CFD kontrakty,
které jsou vázané na akcie nebo právě akciové indexy a velmi často s
nimi tradeři obchodují. CFD nám umožní efektivněji využít kapitál,
protože většinou blokují pouze 20 % z objemu obchodu.
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Co jsou to CFD?
CFD je typ finančního derivátu, vhodný k zobchodování
prakticky každého aktiva (akcie, komodity, měny/měnového páru,
kryptoměny, fondu, indexu...), aniž byste toto aktivum fyzicky
vlastnili.

CFD představuje smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím, která
znamená výplatu rozdílu mezi aktuální hodnotou aktiva a hodnotou
tohoto aktiva v okamžiku uzavření smlouvy. Tato smlouva tak
jednoduše umožňuje vydělávat či prodělávat nejen na vzestupu ceny,
jako při fyzickém vlastnění některého z aktiv, ale také při poklesu
ceny aktiva.

CFD nám jednoduše umožňují longovat - spekulovat na vzestup a
nebo shortovat - spekulovat na pokles ceny a efektivněji využít
kapitál díky páce.

Vyberte si styl obchodování
Než začnete obchodovat, vyberte si styl obchodování, který vám
nejvíce vyhovuje.

Můžete být poziční obchodník neboli investor, který nakupuje akcie
a drží je několik let.

Můžete obchodovat swingově. Toto je všeobecně nejziskovější
obchodní styl. Obchod držíte většinou několik dnů / týdnů.
Nejziskovější je proto, že máte dostatek času si vstup promyslet,
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počkat si na svou vstupní cenu a kontrolovaně z obchodu vystoupit.
Sledujete nejvíce denní graf, týdenní pro potvrzení trendu a např. 4
hodinový nebo hodinový pro správné načasování vstupu a výstupu.

Dále můžete obchodovat intradenně. To znamená, že obchodujete
na několika minutovém grafu např. 1-5 minut. Obchod otevřete a
zavřete ještě ten samý den. Zde se setkáte také s pojmem scalpování
trhů, kde obchodníci drží obchod doslova několik sekund.

Psychologie obchodníka. Jak mít
emoce pod kontrolou?

Psychologie obchodníka je jedna z klíčových věcí, které
doporučujeme věnovat pozornost a v naší akademii, v EverTrader
máte k dispozici na toto téma celý kurz.
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Známe spousty traderů, kteří dokážou s velkou pravděpodobností
odhadnout směr pohybu a přesto nevydělávají. Jakmile provedete
váš první obchod uvidíte, že vaše psychika a emoce jako je strach
nebo chamtivost, bude váš největší nepřítel.

Trading je potřeba brát jako byznys, tudíž vám v tomto pomůže být
disciplinovaný, zaznamenávat si své obchody a rozhodnutí,
důvěřovat strategii, držet se pravidel a soustředit se na riziko.

Jak řídit riziko? Základy Money
Managementu

Cílem obchodníka není vydělat peníze, ale ochránit svůj kapitál a
zisky. Jak už jsme psali dříve - vydělat v následujícím obchodě není
těžké, ale schopnost udržet zisky je to, co z vás udělá dlouhodobě
úspěšné obchodníky.

Jeden obchod je gambling, nikdo neví, jak dopadne. Vše, co u
tradingu máme, je statistická výhoda, která se projeví až na sérii
provedených obchodů. Pokud začínáme testovat novou strategii, tak
chceme vždy provést minimálně 25 obchodů dle dané strategie
(každý obchod musí splnit všechny podmínky) s minimálním
objemem, než přejde na ostré používání.

Tady jsou pravidla, kterými je dobré se držet na začátku při
obchodování, která vám ušetří spoustu peněz a mohou vám pomoci
se případně dostat k nám a spravovat EverAccount:

1. Neriskovat více jak 2 % na jeden obchod
2. Nemít více jak 5 otevřených obchodů najednou
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3. Pokud budete obchodovat s akciemi, tak nemít nakoupené
akcie GOOGL, AAPL, META, protože spolu korelují, když půjde
dolů Apple, pravděpodobně půjde i Meta apod. Tím, že
nakoupíte za 2 % každou z těchto akcií je to tedy stejné, jako
byste nakoupil za 6 % jednu z nich. To samé riziko platí i u
měnových párů, které spolu korelují, akciových indexů a
komodit.

4. Mít dopředu dané riziko (používat stopy)
5. Riziko by mělo být menší než potenciální zisk

Berte toto jako úplně základní pravidla, kterých je dobré se na
začátku držet. Máme možnost spolupracovat se stovkami
obchodníků a kolikrát jsme viděli, že měl člověk nakoupenou pozici
za 50 % svého účtu a někteří měli 100 % svých peněz v jedné akcii.
Toto jsou hlavní důvody toho, proč tito lidé trhají rekordy v rychlosti
vymazání svého účtu.

Ve většině případů je k tomu ale vede pod-kapitalizace - obchodování
s příliš malým kapitálem.

Pokud máte strategii, tak MM je jedna z nejklíčovějších věcí, která
rozhodne o tom, jestli budete ziskový nebo ne. Pokud svá pravidla
MM porušíte, je jedno jakou budete mít strategii. Nikdy nebudete
dlouhodobě ziskoví. Tady si můžete přehrát video od
spoluzakladatele EverTrader a investora Dominika Kovaříka, ve
kterém mluví o tom, jak přišel o čtvrt milionu během 2 dnů a doplatil
právě na porušení Money Managementu.

evertrader.com - získejte vzdělání, nástroje a možnost obchodovat náš EverAccount

https://www.tradesmart.cz/prisel-ctvrt-milionu-behem-2-dnu/
https://evertrader.com/cs


21

Velikost účtů a hlavní problém
pod-kapitalizace tradera
Začínající trader má na začátku prakticky ty nejhorší podmínky. Má
nulové nebo velmi malé zkušenosti, nemá riziko pod kontrolou,
začíná s velmi malým kapitálem a tudíž potřebuje vydělat a
znásobit svůj účet rychle, aby to dávalo smysl.

Toto je kombinace, která způsobuje, že trader velmi rychle přijde o
svůj účet.

A i když je to obchodník, který již dokáže obchodovat ziskově, rozumí
tomu co dělá, má ověřené strategie a umí řídit riziko, tak v důsledku
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malého kapitálu často poruší Money Management a začne
obchodovat rizikověji, než by obchodoval s větším kapitálem.

Obchodníci často říkají: “Teď to prostě risknu, potřebuji rychle
vybudovat větší kapitál a pak už budu obchodovat bezpečněji.”. Ve
většině případů toto nekončí dobře, velmi rychle poruší svá pravidla,
dostanou se do emoční bolesti a přichází o většinu svého účtu.

Z tohoto důvodu jsme vytvořili projekt EverTrader, který hledá a
vytváří úspěšné obchodníky, kteří mají možnost obchodovat náš
EverAccount až s 5 mil. Kč. Získávají 80 - 90 % podílu z vytvořených
zisků a ztráty kryjeme my.

Obchodovat mohou forex, kryptoměny, akcie, akciové indexy nebo
komodity právě přes CFD a styl obchodování a strategie je čistě na
obchodníkovi.

EverTrader tak řeší 3 klíčové věci pro tradera:

1. Učí jej soustředit se na riziko díky definovaným mantinelům
nastaveným přímo v platformě

2. Uvolňuje psychické napětí při obchodování, kdy trader
neriskuje své vydělané peníze v trhu a nezodpovídá za ztráty

3. Poskytuje EverAccount s kapitálem až 5 mil. Kč s možností
navyšování při dlouhodobé spolupráci a řeší tak problém
malého kapitálu a příliš rizikového obchodování
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S takto velkým účtem i zhodnocení o pouhých 10 % znamená zisk
500 000 Kč. V takovém případě by si trader odnesl až 450 000 Kč
podílu.

Veškeré obchodování v EverTrader probíhá na virtuálních účtech se
simulovaným reálným tržním prostředím. Tento Ever účet v reálném
času sledujeme a prostřednictvím našeho proprietárního algoritmu
zvažujeme a vybírá Vámi zadané příkazy, kde některé z nich máme
možnost exekuovat. V rámci všech oficiální EverTraderů nám toto
umožňuje lépe řídit celkové riziko.

Abyste se stali oficiálním EverTraderem, tak je potřeba úspěšně projít
naším programem EverTrader Ověření, který je složen ze 2 fází.

V těchto fázích nám ukážete, jak obchodujete. Vaším cílem bude
dodržet stanovená rizika a zasáhnout cílové zhodnocení.

Veškerá pravidla najdete na našem webu zde.

Po úspěšném absolvování je Vám nabídnuta smlouva.

Veškeré informace o EverTrader najdete zde.

Kde je dobré si
vyzkoušet
obchodovat?
V rámci EverTrader
Ověření máte až 90 dní na
vzdělání a nastavení
obchodní platformy. K
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dispozici dostanete nejrozšířenější obchodní platformu MetaTrader
4.

Navíc k tomu v naší akademii získáte přístup ke kurzu, který vás
provede celou obchodní platformou a náš tým odborníků a
profesionálních obchodníků vám pomůže se v platformě zorientovat,
nastavit si ji a zadat své první obchody.

Obchodní platforma i akademie je kompletně v českém jazyce.

Začít můžete tady.

Závěrem…Co potřebujete, abyste se
mohli živit tradingem?
K tradingu potřebujete počítač nebo notebook. Není potřeba mít PC
s 6 monitory, ale jakmile si zvyknete na více monitorů, tak se těžko
vrací na jeden. Každopádně to na začátek není potřeba a není to ani
dobré, protože se potřebujete soustředit vždy na jednu věc.

Potřebujete mít dostatečně velký kapitál, abyste se vyhnuli
pře-obchodování a příliš velkému riziku, funkční strategie, vědět, jak
funguje trh, money management a řízení rizika a naučit se ovládat
své emoce.

Jednoduše řečeno, to nejdůležitější co potřebujete, jsou dovednosti.
A toto je ten důvod, proč u brokerů v reklamách vidíte větu "U 85 %
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účtů dochází ke ztrátám". Je to z toho důvodu, že 85 % obchodníků
přeskočí vzdělání a praxi se zaměřením na řízení rizika a rovnou tam
chtějí střelit nějaký obchod, o kterém si přečetli v nějakém online
magazínu nebo zainvestují do akcie, na kterou dostali tip, že to bude
druhý Amazon.

Zamyslete se jen nad tím, jak by vypadalo zdravotnictví, pokud by
žádný doktor nemusel projít velice náročnou školou a praxí a rovnou
by se postavil se skalpelem na operační sál. Myslím, že by všechny
nemocnice museli před vstupem upozorňovat pacienty stejně jako
brokeři: U 85 % pacientů dochází ke ztrátám na životech. :)

Po spolupráci se stovkami obchodníků jsme přesvědčeni, že toto
číslo by bylo úplně jiné, když by nejdříve každý musel projít kvalitním
vzděláním, praxí zaměřenou na řízení rizika a pak teprve šel na ostrý
trh.

Na trhu jsou velcí hráči, jako jsou fondy, algoritmy a profesionální
obchodníci, připraveni si vzít peníze od těch, kteří začínají bez
vzdělání a přípravy a nemají své emoce pod kontrolou. Nebuďte jako
těchto 85 % lidí.

Kam dál? Jak začít ještě dnes?
Pusťte se do studia, začněte trénovat obchodování a spusťte si
EverTrader Ověření, kde máte možnost obchodovat na EverAccount
až s 5 mil. Kč a začít si vydělávat jako profesionální Trader, i když nyní
nemáte svůj dostatečný kapitál.

Trading rozhodně není snadný, ale pokud víte, co máte dělat, co
sledovat, máte strategie, máte riziko pod kontrolou a trpělivost a
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disciplínu se zlepšovat, tak pak vám trading může přinést to, co je
vaším cílem.

Pokud nám v našem edukativním programu EverTrader Ověření
ukážete, že na to máte, tak díky EverTrader, kde můžete obchodovat
náš EverAccount, se velmi rychle můžete dostat k zajímavým sumám
výdělků, aniž byste riskovali svůj kapitál.

Na webu evertrader.com najdete veškeré informace o tomto
projektu.

A pokud budete mít jakékoliv otázky, tak nezapomeňte, že jsme
tady pro vás 7 dní v týdnu.

Zašlete nám e-mail na: support@evertrader.com nebo s námi
skočte na chat zde.

Doufáme, že to pomohlo a vidíme se na EverTrader!

Tým EverTrader

evertrader.com

e-mail: support@evertrader.com
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