
WinSignals 3.0 
Informační servis WinSignals 3.0  
& strategie s úspěšností 80-90 % 
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Historie 

• Původní projekt WinSignals založený Jirkou Mazurem a Vojtou Podešvou 
fungoval cca v letech 2009–2012.  

• Výsledky, kterých bylo v té době dosahováno, byly velmi dobré, úspěšnost se 
pohybovala měsíčně mezi 75% - 100%!  

• Bohužel v důsledku jiných projektů a aktivit musel být pak projekt WinSignals 
utlumen. 

• V průběhu kurzů HNB a následných soutěží CFD FOREX CHAMPIONS se 
vyprofilovala řada velmi šikovných a motivovaných traderů, kteří měli zájem o 
zapojení se do podobného projektu, jako běžel před pár lety. 

• Od 1.2.2016 byl projekt WinSignals New spuštěn oficiálně pro veřejnost. 

• Po 2 letech zkušeností jsme se rozhodli na doporučení klientů a některých 
signalistů implementovat některé změny, které přispějí k vyšší ziskovosti a 
transparentnosti signálů pro naše klienty. Tak vznikla verze WinSignals 3.0. 
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Co jsou WinSignals 3.0? 

• WinSignals jsou burzovní cenové signály pro krátkodobé cenové pohyby 
vybraných aktiv s dlouhodobou úspěšností 70-90 %, které můžete využívat 
pro řízení svých investic na burze.  

• Jde o krátkodobé pravděpodobnostní predikce. WinSignal je upozorněním 
na pravděpodobnostně zajímavou situaci, na možný cenový tržní impuls. 
S pravděpodobností 70-90 % se cena dříve nebo později rozpohybuje 
identifikovaným směrem. 

• Dlouhodobě lze v ziskových úrovních uzavřít přes 80 % obchodních 
burzovních pozic otevřených na základě WinSignals 3.0.  

• WinSignals (WS) jsou zasílány klientům prostřednictvím mobilní aplikace, 
nebo SMS zpráv na jejich mobilní telefony. Součástí WinSignals (WS) je 
doplňkový servis Win Easy Management (WEM), kterým vás 
upozorňujeme na pozitivní či negativní průběh signálu.  
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Jak zaručujeme stabilitu výsledků 
WinSignals 3.0? 

• Winsignals jako burzovní predikce a zprávy o vývoji cen nejlikvidnějších aktiv na burze 
vyvářejí v prostředí grafů ActTraders Goldstarway naši burzovní vlčáci. Jsou to TOP 
tradeři, absolventi kurzů HNB, které jejich byznys na burze baví a živí. Řada z nich se 
zabývá pouze online tradingem. Mají tedy čas a chuť věnovat se burze, sedět u 
monitorů počítačů a ví, jak na to! K analytice používají naši metodu Situační Analýzy 
Online. Můžete ušetřit stovky hodin času tím, že necháte pracovat svoje kolegy za sebe! 
Žádné FX roboty či AOS nepoužíváme, WinSignals jsou výhradně výsledkem lidského 
intelektu a vnímání trhu! 

• V akci je stabilně 10-15 kolegů WinSignalistů. Ve hře je vždy 5-6 nejlepších, tedy těch, 
kdo mají nejvyšší stabilitu a nejlepší výsledky vždy za poslední 2 měsíce. Nahradí tak ty, 
kdo si potřebují odpočinout. To garantuje, že ve hře jsou vždy jen aktuálně 
nejvýkonnější kolegové. Systém je propracovaný tak, aby byl pro naše i Vaše 
obchodování co nejspolehlivější a pro vás komfortní. Nejlepší tým pro vás je vždy v akci! 

• To zaručuje dlouhodobou stabilitu! Střídání nejlepších se odehrává vždy v polovině 
měsíce z logistických důvodů a první pětka doznává zpravidla jen malých změn. Zůstávají 
ti, kteří měli nejlepší a nejstabilnější výsledky WinSignals 3.0 za uplynulé 2 měsíce! 
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Jaká aktiva obchodujeme? 

Název aktiva Použitá zkratka pro WS 

Měnový pár (Forex) EUR/USD 

Měnový pár (Forex) GBP/USD 

Měnový pár (Forex) USD/JPY 

Americký akciový index S&P500 (Futures) SP500 

Americký akciový průmyslový index DJIA 

(Futures) DJI 

Americká lehká ropa Crude Oil (WTI) (Futures) C/O 

Zlato (Spot) Gold 

Pozn.: u futures se jedná vždy o nejbližší obchodovaný kontrakt na CBOT nebo NYMEX 
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• WinSignals (WS) - zpráva o identifikaci zajímavé tržní situace a predikce cenového vývoje. 
Predikce cenového vývoje má povahu informace, jejíž využití je čistě v kompetenci příjemce 
informace - uživatele WinSignals. Zpráva obsahuje specifikaci aktiva, typ obchodu, informaci o 
vstupní úrovni, informaci o možné úrovni Profit Target (cílový zisk) 
a doporučení pro StopLoss Individual. SL tedy nespecifikujeme a klienti si mohou hodnotu 
stanovit sami podle sebe, buď jednoduše procenty z účtu, nebo podle zkušenosti a podle svého 
vnímání rizika. Nebo použít MSL (mentální StopLoss - při současném hlídání pozice). 

• Win Actual Advice (WAA) – zpráva, informace o tom, že cenová úroveň predikovaného aktiva se 
dostala do zisku, ale vývoj trhu je takový, že je vhodné otevřené obchodní pozici věnovat 
zvýšenou pozornost a sledovat úroveň aktuálního zisku. Informuje klienta o aktuálním průběhu 
signálu a upozorňujeme jej na situaci, která vyžaduje pozornost resp. reakci. 

• Win Profit Report (WPR) - zpráva, informace o tom, že cenová úroveň aktiva specifikovaná 
WinSignálem, dosáhla predikované úrovně zisku PT. Další řízení pozice je plně v kompetenci 
příjemce zprávy, uživateli WinSignals. Je výhradně na uživateli, zda identifikovaný zisk zajistí, 
pozici uzavře, nebo se dál bude věnovat cenovému vývoji. 

• Win Easy Management (WEM) – zpráva, informace o tom, že cenová úroveň predikovaného 
aktiva dosáhla ztráty ve výši cca 2% z velikosti účtu (předpokládáme bezpečné obchodování s 
transakcemi velikosti 1 lot/10.000$/€ velikosti účtu, přepočítáno podle platformy Goldstarway 
ActTrader. Zrušili jsme informace o konkrétní hodnotě SL a tím „plánování ztrát“. Klient má 
daleko větší volbu reakce na průběh signálu. V souladu s aktuální volatilitou na trzích, 
v závislosti na svých schopnostech a individuálním nastavení je schopen účinněji řídit otevřený 
obchod.  

Popis jednotlivých zpráv WinSignals 3.0 
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Reálné výsledky obchodování WS v listopadu 2017 
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Reálné výsledky obchodování WS v prosinci 2017 
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Reálné výsledky obchodování WS v lednu 2018 
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Výsledky WinSignals 3.0 od června 2017  
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Zveřejňování výsledků na webových stránkách  

- WinSignals a Win Easy Management zprávy jsou zveřejňovány kvůli transparentnosti bezplatně na  
   webové stránce WinSignals http://www.winsignals.cz/ . Zprávy zde jsou však zpožděné!  
- Kompletní výsledky pak naleznete na stránce  http://www.winsignals.cz/vysledky-ws/ 
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• Dodržujte správný Money Management. Používejte pro zadání jednoho 
obchodu maximálně 1 lot/10.000 €($) (na MT4 1 minilot).  

• Můžete otevírat více obchodů současně, ale nedopusťte, aby equity 
(vlastní kapitál) na vašem účtu poklesl pod 95% velikosti účtu. V tom 
okamžiku počkejte na uzavření některých obchodů, další obchody 
zadávejte až budete mít jistotu, že případné ztrátové obchody neohrozí váš 
účet. 

• Používejte pro hodnotu StopLoss max. 2% velikosti vašeho účtu. Překročení 
této hodnoty doporučujeme pouze velmi zkušeným traderům se silným 
účtem.   

• Používejte signály pro zlepšování úspěšnosti svého online tradingu, lepší 
náhled na trhy, úsporu času, snížení stressu a nervového  vypětí.  

• Mějte na paměti, že burza je běh na dlouhou trať a signály nejsou 
univerzální sázka pro rychlé zbohatnutí. Nenechejte se odradit jedním 
méně úspěšným měsícem.  

Hlavní zásady pro ziskové obchodování 
WinSignals 3.0: 
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• Obdržíte-li současně signály na stejné aktivum od více signalistů, je to 
potvrzením stejného náhledu na trhy, nikoli doporučením k zadání více lotů 
na jednom aktivu! 

• V případě obdržení protichůdných signálů na stejném aktivu obchodujte ten 
signál, který vyhovuje vašemu vnímání trhu. Praxe však říká, že při bočním 
trendu mohou být oba takové signály úspěšné! 

• Věřte svým signálům, ale nemusíte jim věřit slepě. Před zadáním obchodu dle 
přijatého signálu si ověřte, zda signál koresponduje s vaším náhledem na trhy. 
Pokud ne, obchod nezadávejte a počkejte si na další, který vám bude 
vyhovovat. Příležitostí bude ještě dost! 

• Vybírejte si signály pro aktiva, kterým rozumíte,  nebo která rádi obchodujete. 
Mobilní aplikace vám umožní selekci aktiv, pro která chcete signály 
obchodovat. 

• Vybírejte si signalisty, kteří obchodují způsobem vám blízkým a kterým 
důvěřujete. To však nevylučuje obchodování signálů všech našich signalistů, 
jejichž úspěšnost je vždy vyšší než 90%! 
 

Hlavní zásady pro ziskové obchodování 
WinSignals 3.0: 

: 
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• V porovnání s předchozími verzemi jednodušší, ziskovější, 
zákaznicky příznivější, flexibilnější, transparentnější 

• Žádné poplatky za jednotlivé signály 
• Signály pro nejlikvidnější aktiva s okamžitým vyplněním 

objednávek 
• Nejsou nutné žádné vklady, ani finanční hotovost 
• Nejsme robot, ani AOS 
• Obchodujete signály, které vyhovují Vaší strategii 
• Trvání signálu 1 – 15dnů 
• Definice Profitu, alert při dosažení PT nebo hranice 2% rizika 
• Alert v případě dosažení rozumného zisku 
• Vysoká spolehlivost ( až 90%), dlouhodobá stabilita 
• Úspora času, žádný stress a nervové vypětí.  

                                   Získejte zpátky svůj čas! 

Silné stránky WinSignals 3.0: 
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WinSignals - trading signals directly to your mobile phone! 
 

http://www.winsignals.cz 

WinSignals nejsou investičním doporučením, radou či návodem pro to, jak byste měli na burze obchodovat či řídit peníze, 
investice. Jsou prostě informací s WIN parametry statistické úspěšností a s definicí směru predikce s ohledem na růst či pokles 
ceny aktiva a stanovení úrovní Profit Targetu tak, jak je na základě své zkušenosti a předpokladu vnímá autor predikce, signálu. 
Tým WinSignals nepřebírá odpovědnost za doporučení jednotlivých signalistů, ani za reálné výsledky uživatelů a příjemců 
obchodních signálů, predikcí. 
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