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CO JE TO
FOREXOVÝ TRH?

Forexový trh, zkráceně FX, je devizový
trh – místo, kde můžete obchodovat
různé měny z celého světa.
Jde o mezibankovní trh vytvořený v roce
1971, kdy v mezinárodním obchodě
došlo ke změně směnných kurzů
z fixních na variabilní.

Denní obrat na devizovém trhu, který je
největším finančním trhem na světě,
přesahuje 6,5 bil. USD.

- Otevřený 24 hodin denně / 5
dní v týdnu, tj. od neděle 23:00 (GMT +
2) do pátku 23:00 (GMT + 2).
- Možnost dosahovat zisků jak
při rostoucím, tak při klesajícím tržním
trendu.

- Možnost využití
finanční páky.

- OTC – neexistuje jen
jedno místo, kde by se
obchodovalo. Neexistuje jen
jedna konkrétní cena.
Obchody jsou prováděny přímo
mezi stranami bez účasti
centralizované burzy. Investujeme
na mimoburzovním trhu (OTC)
s využitím kontraktů na vyrovnání
rozdílu (CFD).
- CFD – kontrakty na vyrovnání rozdílu –

derivátové nástroje, jejichž
hodnota přímo závisí na hodnotě
podkladového nástroje, na kterém
jsou založeny. Podkladovými
nástroji CFD mohou být měny,
indexy, zboží, komodity, akcie
z celého světa a kryptoměny.
Koncept CFD vám umožňuje
investovat jak do růstu, tak do
poklesu.
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ZÁKLADNÍ
TERMÍNY

Abyste na forexovém trhu mohli začít aktivně
obchodovat, je nanejvýš důležité osvojit si
nejprve základní pojmy tohoto trhu, které vás
budou při obchodování provázet prakticky bez
ustání. Mnoho začátečníků tuto skutečnost
bohužel ignoruje, „pouští se bez přípravy do
vod neprobádaných“ a učí se jen ze svých
chyb. Pochopení těchto pojmů bude prvním
krokem k vytvoření vlastní obchodní strategie.

Co je to spread?
Na každém finančním trhu hradíte určité
náklady. Tatáž situace je na forexu.
Spread, který je běžný na všech
finančních trzích, lze definovat jako rozdíl
mezi ask a bid cenou měnového páru.

Jednoduše řečeno: bid je cena,
za kterou chce obchodník měnu
koupit, a ask je cena, za kterou ji chce
někdo prodat. Na forexovém trhu to
označujeme jako bid–ask spread. Při
nákupu měny tedy obchodník kótuje
dvě ceny – bid cenu a ask cenu.
Spread je rozdíl mezi nimi. A právě
tady broker vydělává.

Příklad:
Pokud chcete pár USD/CAD koupit za
1,3530, broker vám nabídne dvě ceny
– 1,3530 a 1,3533. V tom případě
otevřete long pozici na úrovni 1,3533.
V tomto konkrétním případě vám
broker naúčtuje 3 pipy spreadu. Pokud
oproti tomu chcete pár USD/CAD
prodat za 1,3530, broker provede
obchod na této úrovni, ale naúčtuje
vám spread, když budete chtít svou
pozici koupit zpět.

7 z 25



Co je to lot?
Lot je standardní jednotka objemu
obchodu. Je to minimální obchodovatelná
hodnota jakéhokoli nástroje.
Pro obchodování na forexu je standardní
velikost lotu 100 000 jednotek kótované
měny.
Při obchodování CFD se standardní
velikost lotu pohybuje mezi 100 a 10 000
jednotkami kótovaného CFD.
- Hodnota lotu (marže): (tržní cena
nástroje) x (počet jednotek v lotu) / páka

Výchozím bodem je jeden lot, což je 100
000 jednotek podkladové měny.

1 lot pro pár EUR/USD = 100 000 EUR
1 loty pro pár EUR/USD = 200
000 EUR
0,1 lotu pro pár EUR/USD = 10 000 EUR

Můžete si zvolit, jaké množství
podkladové měny chcete investovat.
Na účtu samozřejmě tolik peněz mít
nemusíte.

Minimální pohyb na forexovém trhu je
1 pip. Hodnota pipu je vždy vyjádřena
v kótované měně, takže pokud chcete
vypočítat hodnotu pipu pro pár EUR/USD,
bude se vypočítávat v amerických
dolarech.
Pro standardní lot (100 000 jednotek) činí
změna zisku při posunu o jeden pip 10
jednotek kótované měny.

Lot a velikost obchodu
Příklad:
Kupujeme 100 000 EUR na úrovni 1,2900
za 129 000 USD.
Cena stoupne o 1 pip na úroveň 1,2901.
Prodáváme 100 000 EUR na úrovni
1,2901 za
129 010 USD.
Vybíráme zisk 10 USD.
Pokud by hodnota transakce byla nižší,
např. 10 000 EUR, byl by menší i zisk.
V tomto případě by činil 1 USD.

Co je to pip?
Pip je nejmenší hodnota kotace měny.
Může se u různých měn lišit. U většiny
měnových párů je pip 1/10 000 (0,0001)
kótované měny.
V párech s japonským jenem ale pip
představuje 1/100 (0,01) kótované měny.
Zisky z obchodování lze vyjádřit v pipech.
Předpokládáme například, že jste pár
EUR/USD koupili při směnném kurzu
1,06016 a prodali ho při směnném kurzu
1,06037.
37 – 16 = 21. Dosáhli jste zisku 21 pipů.
Páté desetinné místo se nazývá point.
- Hodnota pipu
(pip) / (směnný kurz) x velikost lotu

Hodnota pipu může být buď variabilní
nebo fixní v závislosti na měnovém páru,
ke kterému se vztahuje, a na podkladové
měně (tzn. kótovací měně) účtu.
Pokud se podkladová měna účtu liší od
měny kótované, stačí ji vynásobit
příslušným směnným kurzem.
Jaká je například hodnota pipu pro
obchod páru GBP/JPY na úrovni 136,64?
Hodnota pipu jednoho standardního lotu
(100 000) páru GBP/JPY obchodovaného
na ceně 136,64
činí:
Příklad:
Cena za 1 lot
0,01/136,64 = 0,000073185 GBP
0,00007756 x 100 000 = 7,3185 GBP
Podkladovou měnou účtu je PLN, takže ji
vynásobte aktuálním kurzem PLN.

Co je to swap?
Na měnovém trhu je to způsob, jak určit
náklady, které obchodníkovi vzniknou,
jestliže bude pozici držet do dalšího dne.
Jednoduše řečeno, swapová transakce je
převod rizika. Fungování forexových
swapů lze přirovnat k pojištění. Při
transakcích tohoto typu, stejně jako v
případě pojištění, se jedna strana chce
rizika zbavit a druhá strana je ochotna ho
za přiměřený poplatek převzít. Forexový
swap je jedním z transakčních nákladů
obchodníka.
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Kotace
V případě forexového trhu vždy hovoříme
o ceně jedné měny vůči druhé, tzn. jedna
měna určuje cenu druhé. Například kurz
dolaru vyjádřený ve zlotých ve tvaru
„USD/PLN = 3,3050“ znamená,
že 1 USD má hodnotu 3,3050 PLN.
Měna, která je v páru vlevo (ve výše
uvedeném příkladu USD), je podkladová
měna a měna vpravo (PLN) je měna
kótovaná.
Kurzy většiny hlavních měn se udávají
s přesností na pět desetinných míst (např.
EUR/USD = 1,36773). Výjimkou jsou
měnové páry s japonským jenem (JPY)
a maďarským forintem (HUF), jejichž
ceny se uvádějí s přesností na tři
desetinná místa (např. USD/JPY = 77,413).

Co je to scalping?
Scalping je druh spekulace, který
zahrnuje otevírání a zavírání pozic
v krátkém časovém období. Při scalpingu
může průměrná doba trvání pozice činit
jen několik minut. Člověk, který se
zabývá scalpingem, může během
jediného dne provést desítky různých
typů transakcí. Podstatou tohoto vskutku
krátkodobého přístupu je dosáhnout na
trhu malého zisku při velmi malém riziku.
Pravda je, že se jedná prakticky
o nejnáročnější investiční možnost na
forexovém trhu. Vyžaduje velkou
disciplínu a nervy z ocele.
Začátečníci se velmi často soustředí na
otevření co největšího počtu pozic.
Není to ta nejlepší cesta a procento
začátečníků, kteří selžou, je
u scalpingu nejvyšší. Investiční
profesionalitu byste také neměli
spojovat s délkou trvání pozice.
Veřejné diskuse jsou v této věci
nakonec bohužel k ničemu, protože
mnoho lidí chce pořád v krátkém čase
vítězit nad trhem.
Spekulanti, kteří skalpují trh, využívají
hlavně technickou analýzu.
Fundamentální analýza je u tohoto
přístupu prakticky nepoužitelná.

Maržová výzva – co to je a jak funguje?
Stručně řečeno, marže je na
forexovém trhu částka potřebná k

držení vašich otevřených pozic.
Není poplatkem nebo
transakčním poplatkem, ale částí
vašeho vlastního kapitálu na
účtu, která je rezervována a
alokována jako marže. Forexová
marže se obvykle vyjadřuje jako
procento z celkové výše pozice.
Obchodní marže může mít různé
následky – jak pozitivní, tak
negativní, protože dramaticky
mohou růst zisky i ztráty. Maržový
vklad není nic jiného než vklad
obchodníka, který zaručuje, že
pozice zůstane otevřená.
Vklad je často zaměňován
s poplatkem obchodníka. Marže
ale není transakčním poplatkem.
Jinými slovy: Počáteční marže je
minimální částka, kterou musíte
mít na obchodním účtu, abyste na
jakémkoli trhu mohli otevřít pozici.
Označení maržová výzva má
svůj původ v době, kdy se
obchodovalo hlavně
prostřednictvím telefonů. Když
byl vklad na klientově účtu příliš
nízký, broker investorovi zavolal
a telefonicky ho informoval
o nutnosti navýšit vklad.

Stop out – jak funguje?
Stop out je mezní řešení, ke
kterému se brokeři uchylují
v situaci, kdy se naše investice
ukážou jako neúspěšné a my
zaznamenáváme rostoucí ztráty.
Jde o další mechanismus
navazující na maržovou výzvu.
V praxi vás chrání před
přečerpáním účtu. Když váš
zůstatek klesne pod určitou
brokerem stanovenou úroveň,
automaticky pozici zavře na tržní
ceně. V závislosti na brokerovi
mohou být všechny otevřené
pozice zavřeny najednou nebo
zavírány jedna po druhé počínaje
těmi nejztrátovějšími, dokud
nedojde k vyrovnání zůstatku na
účtu s kapitálem, který se na
transakci podílí.
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HLAVNÍ MĚNOVÉ
PÁRY

Chcete začít své dobrodružství na
měnovém trhu? Pokud ano, musíte se
hned na začátku seznámit s hlavními
měnovými páry forexu. Dobrá zpráva je,
že základy jsou jednoduché a způsob
kótování měnových párů je u všech měn
stejný.
Hlavní měnové páry forexu, které
jsou nejčastěji obchodovány, jsou
známé také jako majors.

Hlavní měnové páry forexu, tj. ty
nejlikvidnější, jsou obchodovány každý
den. Neexistuje oficiální seznam hlavních
měnových párů forexu, který by striktně
určoval ty nejlepší páry. Když ale mluvíme
o měnách forexu, takzvaných
hlavních/majors, máme obvykle na mysli
sedm nejčastěji obchodovaných
měnových párů.

Níže uvádíme hlavní a zároveň
nejlikvidnější měnové páry
forexu:

EUR/USD – euro / americký dolar

GBP/USD – britská libra / americký dolar

USD/CAD – americký dolar / kanadský

dolar

USD/JPY – americký dolar / japonský jen

USD/CHF – americký dolar / švýcarský

frank

AUDUSD – australský dolar / americký

dolar

NZD/USD – novozélandský dolar /

americký dolar

Jinými slovy, hlavní měnové páry
představují ty nejlikvidnější měny
největších světových ekonomik.
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JAK FUNGUJE
PÁKA?

Dalším rysem tohoto trhu je možnost
využívat páku. Díky páce mohou účastníci
trhu spravovat mnohem větší kapitál, než
jaký mají na účtu. Maximální páka je
u hlavních měnových párů dostupných
v Evropě momentálně 30 :  1. To znamená,
že pokud máte na účtu kapitál ve výši 1 000
PLN, máte ve skutečnosti možnost
disponovat prostředky až 30krát většími.

Měli byste ale pamatovat na to, že páka je
dvousečná zbraň – je mnohem snazší otevřít
větší obchod, ale při pohybu ceny opačným
směrem může být pozice velmi rychle
uzavřena a může vést ke ztrátám.

U InstaForexu je páka pro hlavní
měnové páry 1 : 30, což znamená
otevření pozice s marží ve výši 3 %
hodnoty transakce.
Příklad:
KOUPIT: EUR/USD; 1 lot; páka 1 : 30, resp. 3 %.
Nákup v hodnotě 30 000 EUR bude
proveden s marží 300 EUR.
Výpočet marže
1 lot EUR/USD = 100 000 EUR x 1 % (0,01) = 1 000
EUR
Požadovaný vklad bude
převeden na měnu vašeho
účtu.
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TYPY PŘÍKAZŮ
Příkazy jsou hlavním nástrojem investora. Na
forexovém trhu rozlišujeme příkazy pro
otevření pozice (zahájení investice) a její
zavření (ukončení investice, např. take
profit). U zavíracích příkazů dále rozlišujeme
ochranné příkazy (např. stop loss), které
minimalizují ztráty nebo chrání zisky,
a příkazy, které zisk vybírají.
Dalším klasifikačním kritériem je doba
provedení: můžeme zadávat okamžité nebo
čekající příkazy.

Správa forexových příkazů je důležitým
aspektem, který je zásadní nejen pro vaši
strategii, ale i pro řízení vašich rizik. Při
obchodování investoři obvykle používají
nejjednodušší příkazy typu „koupit“ za tržní
cenu nebo „prodat“ za tržní cenu, ale na trhu
existují i limitní příkazy, o kterých většina lidí
slyšela, ale nepoužívá je, což je škoda,
protože vám umožňují šetřit čas i peníze.

Typy příkazů na forexu:

Buy/Sell – okamžité
provedení transakce na
aktuální tržní ceně.
Buy stop – otevření long
pozice po růstu kurzu a po
překročení dané cenové
úrovně. Příkaz k nákupu je
proveden na vyšším než
aktuálním kurzu.
Sell stop – k příkazu buy stop
příkaz opačný, založený na
předpokladu prudkého
poklesu ceny po průrazu linie
rezistence. Cena, na které se
příkaz aktivuje, je nižší než
aktuální tržní cena.
Buy limit – příkaz použijeme, když
předpokládáme dočasný pokles ceny na
určitou úroveň a poté odraz a návrat ceny
do vzestupného trendu.
Sell limit – zrcadlový odraz
příkazu buy limit.
Předpokládáme dočasný růst
ceny na určitou úroveň a pak
návrat do sestupného trendu.
To znamená otevření short
pozice na ceně vyšší, než je
aktuální cena.
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Tržní příkazy

To znamená, že souhlasíme s provedením transakce na aktuální tržní ceně. Je nejjednodušší ze
všech dostupných příkazů.  Ve většině případů se transakce otevírají na aktuálním kurzu zadáním
příkazu „koupit“/prodat“ z platformy.  V závislosti na nástroji se jedná o příkazy s okamžitým
provedením.

- Long pozice, nákup – okamžité provedení (BÝK) – BUY
Obchodník při nákupu měnového páru otevírá long pozici a očekává přitom růst ceny.

- Short pozice, prodej – okamžité provedení (MEDVĚD) – SELL
Obchodník při prodeji měnového páru otevírá short pozici a očekává přitom pokles ceny.
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Čekající příkazy

Čekající limitní příkaz.
Čekající příkaz se používá, když chcete provést transakci, ale aktuální cena vám nevyhovuje
nebo čekáte na vhodnou situaci na trhu. Může být zadán v době obchodních hodin nástroje, pro
který je určen. Měl by obsahovat typ nástroje, objem transakce a aktivační cenu (cenový limit).
V případě příkazu k nákupu musí být uvedená cenová úroveň nižší než aktuální tržní úroveň
a v případě příkazu k prodeji musí být vyšší.
Příkaz lze zadat na jakékoli období (několik hodin, několik dní) nebo do okamžiku zrušení. Je
proveden automaticky, jakmile je požadovaná cena na trhu dostupná.
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Čekající příkazy, například „buy stop“ a „sell stop“

Čekající stop příkazy mohou na první pohled působit nelogicky. Zadáváte je k otevření pozic na
„horších“ než aktuálně dostupných cenách.
K tomu dochází, když chcete sledovat trend, který se ještě neobjevil, např. čekáte, až trh
vzroste nad maximální úrovně (příkaz buy stop) nebo klesne pod minimální ceny (příkaz sell
stop).
Čekáte tudíž na tzv. průraz ceny z technického vzorce.
Vzhledem k výše uvedenému je třeba nastavit konkrétní limity.
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Ochranné příkazy, například take profit a stop loss

Stop loss
Příkaz stop loss ukazuje, kam budete chtít z pozice „odejít“, až začne být situace na trhu
pro vás nepříznivá.
Když otevřete short pozici (prodali jste měnu), příkaz stop loss se aplikuje na úrovni poptávky
(nákup měny). Je dobrým zvykem, že obchodník zajišťující riziko zadá při otevření pozice příkaz
stop loss.

U méně likvidních nástrojů nebo v době vysoké volatility se může ukázat, že váš příkaz stop loss
byl aktivován na ceně nižší, než jste předpokládali.

Take profit
Příkaz take profit je typem zavíracího příkazu. Nastavíte jím cenovou úroveň, která je lepší než
aktuální tržní cena, tj. vyberete zisk – odtud název příkazu.
Podmínkou provedení se rozumí dosažení nebo překonání aktivační ceny. U long pozic musí být
stanovená aktivační cena vyšší než aktuální tržní BID cena. U short pozic by aktivační cena měla
být nižší než aktuální tržní ASK cena.
Příkazy jsou vždy prováděny na první aktivační ceně, kterou klient zadal. Při otevírání kotací jsou
příkazy prováděny na otevírací ceně, jen když splňují podmínku provedení. To znamená, že
v případě cenového gapu bude příkaz take profit proveden na lepší než aktivační ceně.

Trailing stop
Příkaz stop loss chrání vaši pozici jen tehdy, když se trh pohybuje opačným směrem, než jste
předpokládali.
Co ale nastane, když se trh bude vyvíjet v souladu s vašimi očekáváními? Například bude růst, když budete
mít long pozici?
Pak máte dvě řešení. Můžete buď ručně přesunout stop loss nebo nastavit automatický stop loss nebo
trailing stop, což je při průběžném řízení rizik v portfoliu velmi užitečný příkaz. Úroveň stop loss je pak
flexibilnější a mění se v závislosti na pohybu podkladového nástroje o hodnotu, kterou jste nastavili.
Tento příkaz je velmi užitečný při obchodování s trendem, protože vám umožňuje ponechat si velkou část
dosažených zisků, aniž byste museli příkaz stop loss neustále ručně upravovat.
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ZLATÁ PRAVIDLA
OBCHODOVÁNÍ

Obchodovat forex se ziskem je těžké, ale
potenciálně velmi výnosné. Neexistují
zaručené metody úspěchu, které by
investorům pomohly. Mnoho úspěšných
obchodníků má prostý disciplinovaný přístup
a považuje ho za to nejdůležitější pravidlo.

Dodržování těchto pravidel může vypadat
jednoduše, ale v praxi mohou převládnout
emoce.
Nezapomeňte ke svému obchodnímu účtu
přistupovat jako k podnikání, buďte racionální
a dodržujte pravidla, která vám mohou přinést
zisk.

1. Stanovte si cíle. Určete si důvody,
proč chcete obchodovat, a také čeho tím
chcete dosáhnout.

Většina lidí, kteří obchodují na
finančních trzích, to dělá s určitým

cílem.

Obchodování samo o sobě není
cílem, ale způsobem, jak dosáhnout
toho, co si obchodník předsevzal.
Přesně vymezte, co od forexového
trhu očekáváte.
Nejenže díky tomu budete stále
namotivovaní, ale také si zvolíte
obchodní přístup, který vyhovuje vaší
osobnosti.

2. Věřte statistikám, nikdy
strategii nehodnoťte na základě
několika pohybů. Pravou hodnotu
použitých metod ukáže dlouhodobá
schopnost obchodníka měnit
očekávání v ziskové obchody. To, že
jste dokázali třikrát po sobě vydělat,
neznamená, že byste si měli
okamžitě vzít hypotéku a vsadit
všechen svůj kapitál na trh. Na
druhou stranu, ani ty nejlepší vzorce
používané s trendem a na správných
místech se vždy „nevyplácí“, což
neznamená, že další pohyby
nebudou generovat uspokojivé zisky.
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3. Rychle omezte ztráty.
Úsloví „rychle snižte ztráty“ znamená, že
pokud vidíte ztrátovou pozici, měli byste ji
rychle zavřít, ale lidská povaha, zejména na
trhu, nám to nedovolí. Čekáme, až tato pozice
bude zisková, a teprve pak ji chceme zavřít.
Trh jde naneštěstí svou vlastní cestou a vaše
ztrátová pozice nemusí být ani trochu zisková.
Váš kapitál roste, když se vyhýbáte velkým
ztrátám, takže vaše ziskové otevřené pozice
mohou růst. Měli byste si předem určit, jakou
část kapitálu můžete na jedné pozici při
tomtéž riziku, jaké podstupujete při vstupu na
trh, ztratit.
Vaším úkolem je určit, o jakou část kapitálu
můžete přijít během jedné transakce, a držet
se toho. Když například na jedné pozici ztratím
2,5 %, uzavřu ji a nečekám, až trh můj účet
resetuje – k tomu se hodí nástroje stop loss
a take profit, kdy trh pozici se ziskem nebo
ztrátou předem automaticky zavře, jakmile
cena dosáhne zvolené úrovně, například když
obchodujete měnový pár EUR/USD a otevřete
nákupní pozici o velikosti 1 lotu na úrovni
1,1200, nastavíte take profit na úroveň 1,1250,
a jakmile trh této úrovně dosáhne, pozice se
automaticky zavře se ziskem. A naopak, když
otevřete prodejní pozici o velikosti 1 lotu na
tomtéž nástroji na úrovni 1,1200, nastavíte
take profit na úroveň 1,1150 a stop loss na
1,1220. Když trh klesne a pozice vzroste na
úroveň 1,1220, vaše transakce bude
automaticky zavřena se ztrátou. Je velmi
důležité, aby byl take profit pokaždé vyšší než
stop loss. Vaše transakce nebudou nikdy
stoprocentně ziskové. Důležité je, abyste byli
v zisku na konci. Proto je pro úspěch na
měnovém trhu nejdůležitější chránit svůj
kapitál před velkými ztrátami.

4. „Trend je váš přítel”.
Tento slogan znamená, že pozice byste
měli otevírat v souladu s trendem – při
býčím trhu (trend je vzestupný) byste
měli otevírat long pozice na nákup
nástroje. I při medvědím trhu (trend je
sestupný) byste měli obchodovat
v souladu s trendem a měli byste
otevírat short pozice (prodávat
nástroj). Toto je velmi těžké zanést do
strategie, protože pokud vidíte
zřetelný vzestupný nebo sestupný
pohyb, máte za to, že se trend brzy
obrátí, a tak obchodujete proti němu.
To může být někdy krátkodobě
ziskové, ale statistiky ukazují, že trh
má vždy pravdu, a když nevyužijete
ochrannou pozici (stop loss), můžete
obchodováním proti trendu ztratit
velkou část kapitálu.

5. Omezte počet sledovaných
nástrojů. Pro účely obchodování stačí
3–4 různé trhy. Díky zaměření na
několik málo nástrojů dokáže investor
včas zareagovat na většinu příchozích
signálů, což mimořádně zvyšuje
psychologický komfort obchodování.
Výzkumy ukazují, že pro průměrného
obchodníka je frustrace z nevyužitých
příležitostí mnohem bolestnější než
aktivace příkazu stop loss. Další
výhodou v oboru je chápání specifik
jednotlivých trhů, což hodně pomáhá
při rychlém a správném analyzování
trendů nebo označování důležitých
míst.

6. Vytvořte a rozvíjejte svou
obchodní strategii. Existence tolika
obchodních strategií má svůj důvod
– každá z nich funguje jen do určité
míry.
Úspěch každého systému závisí na
schopnostech obchodníka, množství
času, který může obchodování
věnovat, a na schopnosti reagovat na
proměnlivé podmínky trhu.
Obchodníci své strategie často tvoří a
upravují podle toho, jak se mění
situace. Měli byste dělat přesně totéž,
protože tím získáte více zkušeností z
trhu.
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7. Nikdy neriskujte příliš. Většina ztrát
pramení z přílišného rizika – to znamená, že
investujete příliš mnoho kapitálu do jedné
pozice, využíváte maximální páku a
zapomínáte, že byste měli své prostředky
rozumně využívat podle pozice.
Otevření velké pozice vzhledem k vašemu
zůstatku na účtu s sebou nese obrovské riziko
ztráty většiny nebo všech prostředků na účtu.
Otevření pozice s vysokou pákou je jako
pokerové pravidlo „all-in“, které znamená, že
riskujete veškerý svůj kapitál.
Na jedné pozici byste neměli riskovat více než
2 % svého kapitálu a měli byste pamatovat na
ochranné příkazy (stop loss a take profit),
protože lidská přirozenost vám nedovolí
uzavřít ztrátovou pozici. Při otevírání pozice je
také nezbytné ponechat si velkou kapitálovou
rezervu, která potřebná k tomu, abyste ustáli
sérii ztrátových obchodů. U příliš velké pozice
vzhledem k vašemu kapitálu a nepříznivým
tržním podmínkám může být vaše pozice
uzavřena maržovou výzvou.
Vždy ale můžete uzavřením jedné nebo více
pozic riziko snížit. Nezapomeňte, že úspěch na
trhu spočívá v postupném získávání kapitálu,
a to i na menších pozicích.

8. Veďte si obchodní deník.
Skvělým způsobem, jak své investice
zdokumentovat, jsou screenshoty (print
screeny) grafů a jejich následná archivace na
hard disku. Až se budete vracet k investicím,
které jste provedli před měsícem nebo půl
rokem, budete moci posoudit nejen změny
trhu, ale i to, jak poctivě jste se dokázali držet
pravidel, která jste si stanovili. Deník je velmi
užitečný i v době, kdy máte nepříznivou sérii
obchodů.
Když si připomínáte svá nejlepší rozhodnutí,
obnovujete svou důvěru v účinnost metod,
čímž pak snadněji otevíráte nové pozice, když
trh generuje správné signály.

9. Smiřte se s tím, že trh má
vždy pravdu a vy s tím nic
nenaděláte. Nemá smysl hledat v
cenových hladinách racionálnost. Že
je něco drahé, ještě neznamená, že
to nemůže být ještě dražší. Trh na
důležitá makroekonomická data
reagovat může, ale nemusí. Rozpětí
pohybu může být i po zveřejnění těch
nejsenzačnějších informací menší
než v případě druhořadých publikací.
Nezapomeňte, že obchodování je hra
pravděpodobnosti, určité vzorce se
opakují, ale nemáte právo požadovat
100% úspěch. Přistupujme tedy
k investicím jako k jakémukoli jinému
podnikání. Máte dobrý produkt,
likvidní trh a odpovídající přípravu
managementu. Jestli ale dokážete
udělat lukrativní obchod, závisí na
mnoha okolnostech.
Jediné, co můžete udělat, je tudíž
omezit riziko a důsledně realizovat
obchodní plán. Jak budete pokračovat
ve své obchodní rétorice, musíte
chápat, že ztráty v souladu s modelem
řízení kapitálu jsou nedílnou součástí
obchodování. Nemá smysl je rozebírat.
Při hodnocení investičních výsledků
můžete tedy ve skutečnosti
zohledňovat poctivé plnění vlastních
předsevzetí, ale ne výsledky
jednotlivých transakcí. Pokud jste si
dobře zvolili nástroje, můžete si být
jisti, že dříve či později ztráty
vyrovnáte a se změnou trhu na
příznivější se vaše kapitálová křivka
začne příjemně ubírat k severu. Pokud
tedy úspěšně omezujete riziko
a obchodujete podle plánu, měli byste
ztrátu považovat za součást
podnikání, nikoli za osobní selhání.
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10. Nikdy se nepřestávejte učit. I když jste se svým workshopem
spokojeni, je mnoho důvodů, proč navštěvovat semináře. Téměř každý
měsíc se na trhu objevují nové zajímavé obchodní aplikace (například
One Click Trading). Jsou pořádány workshopy, na kterých se investoři
z celého světa dělí o své zkušenosti (i z oblasti psychologie), a
koneckonců „den, kdy dospějete k názoru, že už všechno víte a znáte,
bude prvním dnem vašeho konce“.

Shrnutí:
Představil jsem pravidla, která by podle mě při obchodování neměla být porušována. Pokud
se je budete snažit dodržovat, měli byste dosahovat podstatně lepších výsledků. Hodně
štěstí a úspěšné obchodování!

Průvodce vytvořil: Łukasz Klufczyński,
analytik společnosti InstaForex v Polsku
Dlouholetý pozorovatel a nadšenec akciových
a měnových trhů. Autor mnoha webinářů z
oblasti technické a fundamentální analýzy,
psychologie investic a fungování platformy
MT4. Zdůrazňuje fundamentální prvky
založené na technické analýze a zaměřuje se
na bezpečné investice a správu peněz. Podle
jeho názoru je nejlepší vydělávat tam, kde je
hodně peněz. A přesně toto podnítilo jeho
zájem o téma trhů a investic.

24 z 25



Copyright © 2021
Łukasz Klufczyński & Instant Trading EU Ltd.

Obsah této e-knihy slouží jen informativním účelům a
nezakládá podstatu obchodního nebo investičního
poradenství.
Společnost Instant Trading EU Ltd. nenese odpovědnost za
žádné ztráty, které mohou přímo či nepřímo vzniknout
následkem informací v této e-knize obsažených.
Obchodování měnových párů a CFD je spojeno s vysokou
mírou rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace
nesmí být v jakékoli podobě nebo jakýmkoli způsobem,
včetně kopírování, nahrávání nebo jiných elektronických
či mechanických metod, reprodukována, šířena nebo
přenášena bez předchozího písemného souhlasu autora.
Výjimkou jsou stručné poznámky v recenzích a některé
další nekomerční způsoby použití povolené autorským
zákonem.

Insta Forex Polsko,
ul. Piekna 15
00-549 Warsaw
instaforex.eu

kontakt@instaforex.eu
+48223070940

25 z 25

mailto:kontakt@instaforex.eu

