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1.

WinSignals = Burzovní cenové signály s úspěšností 80-90 % pro vaše ziskové
spekulace…!

Vážení investoři, burzovní obchodníci a spekulanti. Dostává se vám do rukou krátká, ale pro váš život a
vaše působení na burze možná zcela zásadní publikace, WinSignals Manual Zdarma. Možná se k vám
tento Manuál dostal na základě vaší objednávky, nebo jinou cestou. Na způsobu nezáleží, důležitý je obsah
a příležitost pro vás, pokud ji uchopíte. Ta příležitost se jmenuje WinSignals. A tato publikace obsahuje
zásadní informace o tom, co jsou to WinSignals a jak je používat. Přidáváme několik podnětných informací
k problematice tradingu, burzovních spekulací a inteligentního způsobu pro dlouhodobě ziskové řízení
vlastních investic na burze. Informace zde uvedené jsou důležité pro začátečníky i pro pokročilé uživatele
WinSignals.
Věnujte, proto prosím pozornost textům, které mohou
mít zcela zásadní vliv na vaše působení na burze
s WinSignals.

Co jsou to WinSignals? WinSignals jsou burzovní cenové signály pro krátkodobé cenové pohyby vybraných
aktiv s dlouhodobou úspěšností 80-90 %, které můžete využívat pro řízení svých investic na burze. Jde o
krátkodobé pravděpodobnostní predikce. Jejich forma vystihuje i určitý investiční potenciál, který přidává
ziskovou a užitnou hodnotu k těmto predikcím. WinSignál je upozorněním na pravděpodobnostně
zajímavou situaci, na možný cenový tržní impuls. S pravděpodobností 80-90 % se cena dříve nebo později
rozpohybuje identifikovaným směrem. Dlouhodobě lze v ziskových úrovních uzavřít až 95 % obchodních
burzovních pozic otevřených na základě WinSignals. Na tomto lze stavět investiční strategie.
WinSignals jsou informační servis, v rámci kterého naše klienty upozorníme formou speciální
mobilní aplikace nebo SMS zprávy ve chvíli, kdy identifikujeme dostatečně profitní a zároveň
bezpečnou možnost obchodu. Pečlivě vybíráme vhodné obchodní situace pro spekulace na burze.
Pro hodnocení trhů a finanční prognózy používáme svou metodiku - Situační Analýzu Online. Každý
den vytváříme fundamentální i technický náhled dění na finančních trzích, jehož výsledkem jsou
informace WinSignals. Soustřeďujeme se na hodnocení nejlikvidnějších aktiv tak, abychom
v souladu s předpokládanými tržními pohyby mohli realizovat spekulace pokud možno bezpečně
a zejména ziskově.

Naše WinSignals jsou analytickým produktem, který vychází z našeho know-how, Situační Analýzy Online.
Hodnotíme různé úrovně tržního sentimentu. K tomu přidáváme své praktické zkušenosti z obchodování a
Risk Managementu. Podle toho nastavujeme statisticky vhodné úrovně pro realizaci zisků, a na druhé
straně úrovně „mentálních“ stoplossů, které nám umožňují řídit pozice otevřené na základě WinSignals
směrem k ziskům s výslednou pravděpodobností 80, 90 a více procent. Naše WinSignals jsou tedy
výsledkem analýz, ale i filosofie tradingu, opírající se o reálné zkušenosti. Proto náš servis, jako produkt,
funguje jinak a statisticky lépe, než cokoliv podobného, co můžete na trhu dohledat. Nejsme robot, naše

© WS & HNB corporate s.r.o. & WinSignals LLC

3

signály připravuje tým vybraný z nejzkušenějších traderů a průběžně hodnocených z hlediska úspěšnosti
predikcí.
Signály do obchodování jsou pravděpodobností podnik, tudíž s právem na omyl. Nejsou
pojišťovnou štěstí. Proto je třeba WinSignals používat ve spekulacích na burze se znalostí
zásad profesionálního tradingu a rozumného způsobu řízení rizik. WinSignals jsou burzovní
signály predikující možný cenový pohyb sledovaného aktiva pravděpodobností 80 – 90 % a
více. WinSignals jsou informací, samy o sobě nejsou investiční radou nebo investičním nástrojem. Uživatel
- investor, sám dle svých zkušeností a možností odpovídá za jejich kvalifikované využití ve svém
obchodování, nebo řízení investic. Investor je vždy sám sobě odpovědný za své výsledky a svůj způsob
řízení rizik a postupy v řízení rizik a v řízení pozic, otevřených na burze dle podnětů WinSignals. O těchto
záležitostech více dále v textu…
Váš život s WinSignals může být dlouhodobě úspěšný. Zveme vás do světa pravděpodobnostních
obchodů a profesionálního řízení investic. Prostudujte si koncept WinSignals a vybudujte si svou finanční
nezávislost. Pokud jste na burze pokročilí investoři, vyzkoušejte si WinSignals a zjednodušte si řízení svých
investic způsobem, který představuje technicky i technologicky nejjednodušší způsob tradingu, získejte čas
a pohodu. Pokud jste začátečníci, pozorně si prostudujte příslušné kapitoly, zejména „Jak začítna burze
s WinSignals“. Pozorně si prostudujte možnosti pro své spekulace na burze na webu, nebo kdekoliv jinde.

2.

Kdo stojí za WinSignals?

Tým WinSignals tvoří skupina investičních analytiků a burzovních obchodníků s dlouholetými
zkušenostmi z finančních trhů. Pro sebe a pro své klienty vytváříme krátkodobé predikce cenového vývoje
finančních trhůs dlouhodobou úspěšností 80-90 %. Tyto predikce zasíláme svým klientům prostřednictvím
mobilní aplikace, nebo ve formě SMS zpráv. Jejich součástí jsou jednoduché pokyny pro realizaci vysoce
pravděpodobného zisku a eliminaci finančního rizika.
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Investování s WinSignals na finančních trzích vám umožní technologicky, technicky a časově nejméně
náročné obchodování či spekulace v podmínkách reálných finančních trhů. Nemusíte se složitě věnovat
principům analytických postupů pro rozhodování, ani nemusíte trhy průběžně sledovat. Vše děláme za vás,
hlídáme situaci a ceny aktiv na finančních trzích, upozorňujeme na cenově zajímavé a zejména ziskové
příležitosti, přidáváme jednoduchý Risk Management. Každý den provádíme Situační Analýzu Online,
fundamentální a technický náhled trhů, denně hodnotíme ekonomické a finanční dění na světových
burzách. WinSignals vytváříme pro sebe i pro vás! Pečlivě vybíráme vhodné obchodní situace pro své
spekulace na burze.
Naše výsledky jsou poctivé a transparentní. Pravidelně zveřejňujeme své výsledky na
webu, jsme pod veřejnou kontrolou svých klientů. Tento přístup aplikujeme asi jako
jediní ve svém oboru. A k WinSignals přidáváme metodiku, postupy a podporu. Tu
zajišťuje další část týmu zaměřená na marketingovou podporu a servis. Vše je v režii firmy WinSignals LLC,
pro české a slovenské klienty zajišťuje servis a podporu WS & HNB corporate.

WinSignals LLC (USA) je firma s významným celosvětovým působením a dlouhodobou tradicí v oboru
finančního, investičního poradenství a informačního servisu pro profesionální působení individuálních
i institucionálních obchodníků na burzách. Pod novým názvem se v roce 2010 transformovala z původní
firmy Toptradesignals LLC (působení od roku 1998). Firma vyvinula sofistikované informační, obchodní
i marketingové postupy a produkty pro své klienty a partnery. V roce 2016 přijala do svého know-how
postupy pro informační servis k WinSignals od české firmy WS & HNB corporate a aplikuje je do svých
servisů a produktů pro své zákazníky.

WS & HNB corporate (Česká republika) je firma s tradicí v oboru vzdělávání a burzovního informačního

servisu. Vyvinula úspěšný prognostický systém a jeho využití nabízí svým klientům, přidává postupy pro
ziskové a bezpečné obchodování. Nejedná se o AOS (robot), signály jsou vytvářeny výlučně online týmem
informovaných odborníků a zkušených traderů. Součástí činnosti firmy je i systém vzdělávání, který je
ovšem dostupný pouze pro klienty v českém jazyce. Toto přináší významnou přidanou hodnotu pro klienty
firmy. Obchodní strategie a postupy WinSignals ve spojení s know-how obchodních signálů WS & HNB
corporate vytvářejí silné spojenectví, které je zárukou úspěchu a stability pro individuální i institucionální

klienty WinSignals LLC.
Naše výsledky jsou poctivé a transparentní. Jsme přesvědčeni, že se jedná v oboru burzovních
predikcí o zcela výjimečné a bezkonkurenční výsledky. To ovšem musíte posoudit sami.
Prostudujete si informace o používání WinSignals, výsledky WinSignals a jejich potenciál nejen
v tomto materiálu, ale zejména na webu www.winSignals.cz Prostudujte si metodiku
hodnocení výsledků, výkonnosti a ziskového potenciálu našich WinSignals.
Od počátku projektu jsme dali do trhů našim klientům přes 1000 burzovních signálů s úspěšností 75-90%.
Sledujte průběžné hodnocení výsledků, výkonnosti a potenciálu WinSignals na našem webu!
© WS & HNB corporate s.r.o. & WinSignals LLC
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Lepší jednou vidět, než tisíckrát slyšet, říkají Japonci. A mají naprostou pravdu. Lepší než jednou
vidět, je lépe si to mnohokrát vyzkoušet. Zvláště, když jde o úspěšné spekulace na burze
s WinSignals s 90 % úspěšností…!
3.

Jak to funguje?

Podstata úspěšného a ziskového řízení investic je v pochopení budoucnosti:
Budoucnost patří těm, kdo vidí možnosti ještě
před tím, než se stanou jasně viditelnými…!

Nejdříve sladká fikce nekonečného bohatství… Představte si, že byste na rohu své ulice, nebo
jakémkoliv místě, našli výtisk New York Times s datem z příštího týdne. Prostě jej tady odložila
návštěva z budoucnosti. Začtete se do budoucích zpráv, naleznete výsledky a vývoj finančních
trhů. Jasně bijí do očí kurzy akciových indexů, měnových kurzů, ceny komodit…
Pro spekulanta jistě výborná situace… 
Co uděláte, jako chytrý spekulant? Zcela jistě seženete všechny finanční prostředky,
které

budou v dosahu, investujete na burze s Live účtem, nakoupíte nebo prodáte vybrané

aktivum, jehož cena vám rezonuje v mozkových závitech slastně a s nadějí na jistý zisk, využijete
svou finanční páku a jednoduše vyčkáte na své peníze, zisky… Nic by nebylo jednodušší, než
spekulovat se stoprocentní jistou informací z budoucnosti… A dejme tomu, že další týden bychom
stejně jako minule, našli opět svůj výtisk NY Times z budoucnosti.
Uf, to by mohlo být návykové…  
WinSignals dlouhodobě dosahují finální úspěšnost v burzovních predikcích kolem 90%.
S vysokou mírou pravděpodobnosti cílíme do správné ceny v budoucnosti. Pokud zamíříme do
časové historie WinSignals, zjistíme snadno, že ziskové mety dříve nebo později dosáhlo až 95 %
všech WinSignals. S těmito výsledky lze stavět strategie dlouhodobě ziskového investování. Pouze
dodáváme, že bohužel neodebíráme výtisky NY Times z budoucnosti, naše WinSignals jsou
výsledkem analytických postupů našich kolegů. A protože je v nich obsažen prvek nejistoty včetně
problému s načasováním predikce, musí náš koncept WinSignals i vaše obchodování s WinSignals
obsahovat vhodné strategie řízení rizik…
Koncept WinSignals. Základním konceptem WinSignals je identifikace zajímavých
situací ve vývoji cen sledovaných aktiv pro krátkodobé spekulace na burze. Základem
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WinSignals jsou burzovní cenové signály, ke kterým přidáváme doporučené parametry Risk
Managementu burzovních obchodů, otevřených dle parametrů WinSignals.
WinSignals upozorní na cenově zajímavou situaci s pravděpodobnostním potenciálem
cenového pohybu předvídatelným směrem v reálně blízkém čase – desítky minut, hodiny, max.
dny… WinSignals jsou pravděpodobnostní informací. Pravděpodobnost není jistota. Protože ovšem
dosahujeme dlouhodobě 80, 90 i více procent úspěšnosti krátkodobých prognóz vývoje finančních
trhů, přidáváme k našim Signals slovo „Win“.
A co se zbývajícími 10 % méně úspěšných predikcí? Protože určitý prvek nejistoty výsledků
ve

spekulacích představuje reálná finanční rizika,

přidáváme k

WinSignals vhodný

Risk

Management již do úvodní Signální informace a následně jako součást servisu poskytujeme
zájemcům informace pro efektivní a ziskové spekulace s WinSignals a servis Win Easy
Management. Přesto, že máme za sebou slušná období s úspěšností predikcí 100 %, je vhodné
a profesionální počítat se situací dočasné ztráty s WinSignals nebo prostě s neúspěšnou predikcí…
Pro obchodníka je snadné vydělávat v sérii úspěšných WinSignals. Oproti tomu občasné neúspěšné
predikce prověří schopnosti uvážlivého riskmanagementu a individuálních schopností řízení rizik.
Ty se budou vždy lišit v návaznosti na to, kde a i u jakého operátora řídí uživatel WinSignals svůj
účet, s jakou finanční účinností pracuje, jaké možnosti má obchodník pro řízení pozic (velikost
účtů, sofistikovaný přístup k burze atp.). Na tyto záležitosti ovšem nemá servis WinSignals vliv.
Koncept pro ziskové a bezpečné spekulace na burze. WinSignals dlouhodobě v reálném čase
pracují s pravděpodobností dosažení profitu v rozmezí 75–98 % úspěšnosti. Vysoká míra
úspěšnosti WinSignals může být základem vašeho dlouhodobého řízení investic a úspěšného
obchodování nebo spekulací na burze. Protože zde ovšem kalkulujeme s pravděpodobností, nikoliv
jistotou, měli byste pracovat s konceptem Risk Managementu, který vyhovuje vašim zkušenostem,
možnostem a je v souladu s vaším vnímáním akceptovatelných rizik. Bez postoupení přiměřeného
rizika nelze vydělávat dlouhodobě vážné peníze. Na druhé straně je rozumné riskovat přiměřeně
a nedělat ze spekulací na burze „ruskou ruletu“.
Chytrý Risk Management a pochopení potenciálu
WinSignals jsou tou pravou příležitostí pro Vás…!

Predikce identifikujeme do rostoucích i klesajících trhů. Se znalostí principů
CFDs a Forex

burzovních obchodů a spekulací můžete s využitím finanční páky

ziskově spekulovat s aktivy akciového, komoditního nebo měnového trhu bez ohledu
na to, kam jdou ceny, kurzy, hodnoty. Vydělávat můžete v jakékoliv situaci na
finančních trzích. Je jedno, zda ceny aktiv klesají nebo rostou, nejste závislí na
jakýchkoliv parametrech reálné ekonomiky. Důležitá je pro vás pouze správná predikce blízké
budoucnosti. Když vyděláte, další cenový vývoj prostě neřešte. Takto funguje

80 - 90 i více

procent spekulací s našimi WinSignals… 
Principy long a short tradingu s využitím WinSignals jsou technologicky nejjednodušší,
nejefektivnější a časově nejméně náročné podnikání, jaké si lze představit. Pokud jste začátečníci
v oboru burzovního investování, velmi doporučujeme prostudovat si reálné možnosti tradingu
a spekulací s finančními aktivy akciového, komoditního a měnového trhu na portálu svého brokera,
kterému důvěřujete.
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4.

Výběr aktiv – Akcie Komodity Forex

WinSignals nejsou podnik, který by se specializoval na určitý vybraný segment trhů. Důvodů je více a jsou
zcela zásadní, čtěte níže. Nejdříve stručný popis finančních trhů, které sledujeme.
Akciové trhy. Ze svých zkušeností z reálného chování cenových pohybů nejrůznějších aktiv akciových trhů
můžeme konstatovat, že rozhodujícím hybatelem cen všech aktiv na světě je „sentiment“ akciových trhů,
jednoznačně reprezentovaný akciovými indexy. Lze konstatovat, že více než 80 % cenových pohybů
individuálních akcií kopíruje aktuální směr akciových indexů. Hlavním hybatelem světových finančních
trhů jsou bezesporu burzy v USA, méně v EU a Asii. Proto se soustřeďujeme na spekulace s nejlikvidnějšími
aktivy akciových burz, kterými jsou zejména indexy S&P 500, DJIA.
Komoditní trhy. Mimo akciové indexy patří mezi nejlikvidnější aktiva na světových burzách energetické
komodity. Z nich využíváme pouze americkou ropu WTI - Crude Oil, z drahých kovů zejména Gold.
Měnové trhy. Na měnové burze Forex lze obchodovat desítky hlavních měnových párů vůči US dolaru a
další desítky nejrůznějších Cross-rate. Na Forexu se soustřeďujeme výlučně na měnové páry k hlavním
světovým měnám, na nichž jsou denominovány největší světové objemy peněz, tedy na USD, EUR, JPY,
GBP (více než 90 % světového finančního objemu). Mají nejlepší informační dostupnost a obchodují se
v nejlepších obchodních časech burz USA a EU. Ignorujeme měny exotické a málo likvidní.
Tento poměrně omezený výběr světových aktiv pro naše spekulace splňuje naše kritéria. Jde o aktiva
s vysokou mírou likvidity a s vysokou informační dostupností. Tato vybraná aktiva sledujeme již více než 10
let s tím, že zde nejlépe fungují metody fundamentální a technické analýzy. Akciové, komoditní a měnové
trhy jsou jednoznačně provázané a fungují ve vzájemných souvislostech a vazbách. Hlídáme si vzájemné
synergie a korelace těchto trhů a své burzovní signály stavíme na znalosti trendové analýzy, znalosti
aktuálních, krátkodobých i střednědobých burzovních cyklů (Situační Analýza Online). Nevyjde-li naše
WinSignals predikce ihned, vyjde později… Proto si můžeme dovolit ve svých úvahách držet i dočasně
ztrátové pozice, kterých není více než 10–20 %. Pokud chcete našemu přístupu blíže rozumět, nastudujte si
více informací na našem webu www.winsignals.cz.
Naše specifická aktiva pro WinSignals jsme vybrali i s ohledem na možnosti časování obchodů a možnosti
řízení obchodních pozic. Zatímco celkem špatně likvidní aktiva akciových, komoditních nebo měnových
burz lze obchodovat v omezených časech, naše aktiva lze obchodovat po většinu dne, nebo dokonce 24
hodin denně od pondělí do pátku NY času. Likvidita a časové možnosti jsou pro možnosti řízení otevřených
burzovních pozic a pro úspěšné spekulace naprosto zásadní. Proto ignorujeme problematické možnosti
spekulací na burzách Asie, nebo spekulace s akciemi, méně likvidními komoditami a nevýznamnými
měnovými páry… Obchodujeme jen to nejlepší!
WinSignals jsou prognostický pravděpodobnostní produkt, stejně tak jsou chytrým konceptem
dlouhodobě ziskového investování. Jsou-li naše signály aktuálně nebo krátkodobě v menší nebo větší
ztrátě, nepanikaříme. Máme situaci pod kontrolou a odměnou za naši trpělivost je skvělá finální úspěšnost
© WS & HNB corporate s.r.o. & WinSignals LLC
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nad 80 %. A pokud nám to tržní situace nedovolí, prostě sem tam nezbytnou ztrátu z trhů přijmeme. Máteli na toto odvahu, obchodní účet, schopnosti, trpělivost a disciplínu, jsou pro vás WinSignals na akciové,
komoditní a měnové trhy skvělou příležitostí!

Naše TOP burzovní aktiva pro WinSignals:
Naše hlavní WinSignals aktiva a jejich aktuální kotace
(hodnoty) můžete kdykoliv online sledovat na našem webu
www.winsignals.cz.

5.

Kde a jak používat WinSignals a Win Easy Management

Pro své řízení investic na burze používejte technicky vhodné připojení na systém burzy, které vám umožní
efektivní spekulace s WinSinals. Naše WinSignals jsou vhodné pro individuální řízení investic online
způsobem. Proto jsou zcela nevhodné způsoby spekulací založené na telefonické komunikaci s brokerskou
firmou nebo na jiném podobném způsobu investování. Dnešní celosvětový trend je být na burze
individuálně a online. K tomu potřebujeme slušný počítač, notebook nebo tablet (iPad, Samsung a řada
dalších) + slušné připojení k internetu (Wi-Fi, 3G apod.). Dále snad pohodlné pracoviště (kancelář, obývák
či lehátko na pláži… ). A samozřejmě dávku rizikového kapitálu. Jinak je podnikání na burze nenáročné,
nepotřebujeme žádné povolení, kvalifikaci, živnostenský list, účetní, sklady… Daňově jde o velmi lukrativní
podnikání (efektivní daň může být legálně i nulová ).
WinSignals používají pro svou Situační Analýzu Online i pro své obchodování obchodní software a
platformu Goldstarway, specificky potom typ účtu CFDs&Forex Wintrader Account pro Windows.
Platforma zaručuje skvělou mobilitu, přehlednost a jednoduchost, data zdarma pro Demo i Live
obchodování, spoustu užitečných funkcí, automatickou exekuci obchodních pokynů, dobrou likviditu a
přiměřenou finanční účinnost obchodování s připojením na největší a nejlikvidnější elektronickou burzu
světa. Platformu Goldstaway můžeme používat na jakémkoliv PC, běží kvalitně na platformě Windows,

Android, iPhone i iPad.
WinSignals lze ale používat v jakýchkoliv likvidních online systémech obchodování. Je zcela na vašem
výběru, jakého operátora či provozovatele burzy zvolíte. Je na vás, s kým uzavřete smlouvu o vedení Live
účtu a jakou technologii spekulací upřednostníte. Výběrem brokerské firmy či operátora burzy si volíte svůj
přístup na trhy, svou finanční účinnost, svůj servis a komunikační možnosti. Nic z toho v rámci WinSignals
s vámi řešit nebudeme. Vždy si však budete muset přepočítat parametry pro svůj Riskmanagement dle
podmínek svého obchodování…
V této souvislosti je třeba zvážit ještě pár dalších záležitostí. Opce jsou časově omezené, komoditní
futures obchodování je náročné na vstupní investice a finančně velmi účinné, atd. Zkrátka ne všechny typy
© WS & HNB corporate s.r.o. & WinSignals LLC
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finančních instrumentů jsou skutečně vhodné pro efektivní a jednoduché spekulace. Najděte si tedy
takový systém, který vám umožní efektivní a jednoduché spekulace na všech typech burz s nejlikvidnějšími
aktivy WinSignals. Vždy si vyzkoušejte Demo trading, rozumějte podmínkám obchodování a provozu svého
přístupu k burze…!
6.

WinSignals servis

WinSignals jsou pravděpodobnostní predikcí (nikoliv jistotou) pro možný cenový
vývoj sledovaného aktiva. Obsahují základní parametry pro Risk Mangement (řízení
obchodní pozice, otevřené na základě signálu).
Komu jsou určeny WinSignals


WinSignals jsou určeny všem úspěšným investorům, protože s nimi můžete být ještě úspěšnější.



WinSignals jsou určeny méně úspěšným investorům, protože pohlídáme ziskové příležitosti finančních
trhů za vás a pomůžeme vám nastartovat váš byznys ziskovým směrem…!



WinSignals servis je vhodný pro začínající spekulanty, protože se zkušenostmi odborníků si můžete
otestovat své schopnosti a při tom již ziskově vydělávat a nabýt jistoty.



WinSignals je vhodný pro dlouhodobě spekulující obchodníky, protože nabízí ziskové možnosti
v obchodování a uleví od každodenního vysedávání před grafy.



WinSignals servis je vhodný pro Demo Tradery, kteří vážně zvažují otevření Live účtu.

WinSignals svým klientům posíláme ve formě zpráv v mobilní aplikaci, nebo formou SMS zpráv včetně
jednoduchých pokynů pro realizaci vysoce pravděpodobného zisku a eliminaci finančního rizika (Risk
Management). S určitým časovým zpožděním uveřejňujeme signály i na našem webu www.winsignals.cz
Naše výsledky jsou poctivé a transparentní. Pravidelně zveřejňujeme své výsledky na webu, jsme pod
veřejnou kontrolou svých klientů. Tento přístup aplikujeme asi jako jediní na světě ve svém oboru.
A k WinSignals přidáváme metodiku, postupy a podporu.

© WS & HNB corporate s.r.o. & WinSignals LLC
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7.

Forma WinSignals

WinSignals zasíláme svým klientům formou:
Zprávy doručené v mobilní aplikaci WinSignals, nebo prostřednictvím SMS na váš mobilní telefon.
Zpráva obsahuje potřebné údaje, na jejichž základě lze přímo z prostředí mobilního telefonu, nebo
online připojení PC na vaši platformu, zadat parametry pro otevření obchodní pozice na burze
způsobem, který uživateli umožňuje jím zvolená technologie obchodování.
S určitým časovým zpožděním uveřejňujeme všechny signály i na našem webu www.winsignals.cz
(transparentnost výsledků).
Dosáhne-li WinSignals predikované ziskové úrovně Win Profit Target, dále se jím nezabýváme. Máme
vyděláno. Pokušitelé štěstí a ti, kdo to umí, mohou otevřenou pozici manažovat k větším ziskům v případě,
že to vývoj trhů umožní. Příjemci servisu Win Easy Management dostanou zprávu Win Profit Report
(zpráva WPR). V případě nepříznivého vývoje pak doporučení WEM, viz další kapitoly…
Doporučujeme na zařízení, na kterém jsou WinSignals přijímány, nastavit způsob optického nebo
zvukového upozornění pouze pro zprávy od WinSignals!
8.

Jak vypadá WinSignals v praxi

Jak může vypadat text zaslaného signálu:
17:00 WS A020/053 BUY DJI Entry 18115 WinPT 18175 MSL 18073
Tento signál klientům skutečně zaslal dne 12. 09. 2016 signalista A020 v čase 17:00 SEČ jako svůj 53.
signál. Jak jej číst?
Buy  nakup akciový index DJI (Dow Jones Industrial Average) (futures) v hodnotě 18115. Nastav ziskový
Win Profit Target na úrovni 18175. Pro případ ztráty zvažuj hranici Mentálního Stoplossu (MSL) pro svůj
další postup ohledně řízení rizik (eliminace, redukce ztráty) v hodnotě 18073.
Hodnota MSL je pouze doporučením, které vyplývá z našich zkušeností. „Slabší povahy“ nebo spekulanti
s averzí k riziku mohou zadat fyzický Stoploss. Musí ovšem počítat s horší statistikou úspěšnosti výsledných
obchodů.
Tento signál „nadělil“ zisk ještě téhož dne v úrovni predikovaného Profit Target (cíle zisku)… Ziskový
potenciál na Win Profit Target v podmínkách Goldstarway obchodování byl 60 bodů = 60 EUR (USD)
na 1 lot (0,6 % z hodnoty účtu 10 tisíc EUR na jeden zátah…), to jistě stojí za hřích .
Konkrétní příklad - WinSignal BUY:
WinSignal směrem Long, neboli Buy, tedy spekulace na růst cen. Níže uvedený Signál z 8.6.2016 byl
zaměřen na akciový index DJIA. WinSignal měl tuto formu:
09:56 WS B029/033 BUY DJI Entry 17925 WinPT 17995 MSL 17845
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Tato profitní situace se zformovala dne 8.6.2016 v 09:56 hodin. WinSignalista 029 precizně identifikoval
korekci růstového trendu na tomto indexu a nastoupil v jeho korekci.. Pozice se prakticky ihned dostala do
ziskové úrovně a aktuální zisk zajistil trader prostřednictvím zprávy typu WAA (Win Actual Advice) ve
12:10. O tom, co znamená WAA, se dočtete níže v kapitole Win Easy Management.
Tento WinSignál umožnil zisk okolo 70 EUR (USD) při obchodování s 1 lotem a při uzavření pozice na Win
Profit Target. Velikost zisku byla pochopitelně závislá na vstupním kurzu u každého investora.
Potenciál zhodnocení účtu velikosti 10 000 EUR (USD) byl v tomto případě mezi 0,7 % při uzavření na Win
Profit Target.

Konkrétní příklad - WinSignal SELL:
WinSignal směrem Short, neboli Sell, tedy spekulace na pokles kurzu. Signál byl zaměřen na Forexový
měnový pár EUR/USD, tedy euro vůči americkému dolaru. WinSignal měl tuto formu:
11:05 WS B027/071 SELL EUR/USD Entry 1,1180 WinPT 1,1140 MSL 1,1220
Tento prodejní signál byl klientům zaslán dne 10. 10. 2016 v čase 11:05 SEČ.. Při hledání profitní situace
pro WinSignal signalista B027 identifikoval na Day a 4Hour grafech downtrend, na krátkých 30min. a
15min. grafech nedávno růstová korekce, která se aktuálně přetáčí opět k jihu ve směru hlavního trendu..
Tento WinSignal umožnil zisk okolo 40 EUR při obchodování s 1 lotem (na MT4 minilotem) při uzavření
pozice na Win Profit Target.
Potenciál zhodnocení účtu velikosti 10 000 EUR (USD) byl v tomto případě mezi přes 0,4 % při uzavření
na Win Profit Target.
Průběh tohoto WinSignálu si můžete prostudovat na grafu:
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Jak může vypadat forma textu s WinSignals při dosažení plánovaného cíle v zisku (PT)?
Zpráva typu WPR (Win Profit Report):
V okamžiku, kdy např. výše uvedený signál WS B027/071 dosáhl plánované úrovně zisku WinPT 1,1140,
obdrželi klienti SMS zprávu ve tvaru:
19:25 WPR B027/071 SELL EUR/USD Entry 1,1180 WinPT 1,1140 Reached. Congratulation!
Jak tuto zprávu číst? Signál č. 071 od signalisty B027 na prodej EUR/USD se vstupní hodnotou 1,1180
dosáhl Win Profit Target ceny 1,1140. Blahopřejeme! Tím naše sledování tohoto signálu končí a jeho další
řízení ponecháváme na zkušenostech klienta.

Zpráva typu WAA (Win Actual Advice):
Je-li ziskový vývoj málo dynamický a přibrzďuje se v zisku pod PT, zašleme WAA zprávu pro možnost
zajištění nebo pohlídání této situace. V případě výše uvedeného signálu WS B027/071 by vypadala SMS
zpráva následovně:
12:57 WAA B027/071 SELL EUR/USD Entry 1,1180 WinAR 1,1170 Position in profit at this time.
Jak tuto zprávu číst? Signál č. 071 od signalisty B027 na prodej EUR/USD se vstupní hodnotou 1,1180 je
nyní v zisku a dosáhl aktuální hodnoty WinAR (Win Actual Rate) 1,1170.
Je na klientovi, jak s touto informací naloží. V praxi může pozici sledovat a rozhodnout se o případné akci
později, může pozici v úrovni dosaženého zisku WinAR zavřít, nebo např. nastavit úroveň StopLoss na
Break Even (hodnota Entry).
Je-li následně dosažena predikovaná zisková úroveň Win Profit Target, zasíláme o tomto zprávu WPR.
Naopak, proklouzne-li dočasně zisková pozice po našem upozornění WAA do ztráty, nebo dokonce za
úroveň MSL, žádnou další zprávu již nezasíláme. Každý obchodník je povinen si svůj zisk na burze pohlídat
nebo zajistit. Takovou akci považujeme za podmíněně úspěšnou.
© WS & HNB corporate s.r.o. & WinSignals LLC
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Zpráva typu WEM (Win Easy Management):
Občas se může stát, že klienti servisu WinSignals obdrží SMS zprávu k Risk Managementu o dočasně
ztrátové pozici. SMS zpráva popisující tuto situaci může vypadat následovně:
17:30 WEM B007/086 BUY SP500 Entry 2162,00 MSL 2157,00 Passed.
Jak tuto zprávu číst? Signál č. 086 od signalisty B007 na nákup akciového indexu SP500 se vstupní cenou
2162 dosáhl úrovně mentálního StopLoss v hodnotě 2157.
Při přijetí takovéto zprávy doporučujeme „No stress“ situaci pod vlastní kontrolou. Zprávy Win Easy
Management samy o sobě nejsou doporučením, ale informací o aktuálním vývoji pozic WinSignals ve
ztrátových úrovních za MSL. Každý investor a uživatel musí mít svá rizika a investiční rozhodnutí pod
vlastní kontrolou dle svého vnímání rizik, míry averze k riziku, zkušenostem, velikosti účtu, finanční
účinnosti obchodování atd. Mějte na paměti, že 90% signálů se dříve či později dostanou do zisku.

Možné strategie pro použití WinSignals:
1)
Set and Forget. Doporučený a asi námi preferovaný přístup. Po dosažení WPT (Win Profit
Target) považujeme WinSignals za vyplněný a již se mu následně nebudeme dále věnovat. Je to
strategie na „jistotu“ a nenáročná na čas a sledování burzovních dějů. Cca 10 minut práce s jistotou
zisku s pravděpodobností 80 – 90%.
2)
Můžete otevřít svou pozici na doporučené Open ceně a rozpohybování sledovat u svého PC.
Po rozpohybování ceny můžete zadat fyzický Stoplos zajišťující minimální zisk a pozici uzavřít až po
ukončení cenových pohybů, například dle podmínek 1H až 2H grafů. Z hlediska pravděpodobnosti se
Vám většina pozic uzavře na zajištěném zisku na Stoplossu, některé ovšem mohou nadělit slušné
zisky, prostě se správně trefíme do sentimentu. Tento přístup může být ziskovější, ale náročný na čas
a případné stresy při sledování cen online, včetně sledování dočasných ztrát….
3)

Jiný přístup dle osobní úvahy klienta….

Riskmanagement a případné řešení ztrátových situací. Dle zkušeností lze uzavírat 80-90% všech takto
otevřených WinSignals pozic v zisku. Přesto i zde předpokládáme u části z nich možnost negativního
vývoje, zpravidla dočasného. Proto používání MSL jako Mentálních nebo fyzických Stoploss a případný
Riskmanagement musíme ponechat na osobních zkušenostech uživatele WinSignals, na jeho vztah
k rizikům a jeho zkušenostech. V případě neúspěšné predikce WS berte v úvahu případné informace
následného WEM dle svého uvážení, svých možností a schopností.
S WinSignals vždy doporučujeme aplikaci jednoduchého Win Easy Managmentu. Pouze připomínáme, že
přes občasné ztrátové pozice 10-ti až 15% WinSignals se daří finálně uzavírat téměř 100 % všech pozic
z WS v následném zisku na úrovních Win Profit Targets, byť někdy snížených o poplatky. Používání a
strategie jednotlivých investorů s WinSignals je výhradně individuální záležitostí, opět doporučujeme více
informací ve WinSignals Manuálu.
Přejeme Vám mnoho úspěchu s WinSignals.
Budeme rádi, když se s námi podělíte o své zkušenosti…!
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9.

Zasílání WinSignals

WinSignals jsou výsledkem analytických postupů naší SAO (Situační Analýza Online). Po identifikaci signální
situace tuto zobchodujeme na svých účtech a zároveň zašleme svým klientům WinSignal. Signály zasíláme
formou SMS přes sms bránu.
Pro zprávy WinSignals doporučujeme uživatelům nastavit na svých komunikačních zařízeních optické
a zvukové upozornění odlišné od jiných typu zpráv.
WinSignals se dají na burze obchodovat přímo z jakéhokoliv dostupného online internetového připojení buď
z počítače (notebooku), nebo z mobilního telefonu nebo tabletu. Software Goldstarway umožňuje spojení na
burzu i v rámci pomalejšího datového toku typu GPRS, EDGE přes jednoduchou web stránku www.mtgot.com,
na této stránce potom můžete průběžně online sledovat i aktuální kotace většiny WinSignals aktiv
a mít tím přehled online. Návod pro používání Goldstarway Mobile Trading najdete například na
www.goldstarway.com. Jste-li online s mobilním telefonem na kvalitnějším internetovém připojení (Wi-Fi, G3,
HSCSD), používejte moderní Goldstarway ActForex připojení pro iPhone, iPad nebo Android.
Prověřte si statistiku výsledků a ziskové úspěšnosti WinSignals. Pokud
budete tomuto informačnímu systému důvěřovat, spekulovat na burze tak
můžete skutečně odkudkoliv, kde budete online. Slušné připojení na internet
můžete očekávat ve všech civilizovaných zemích a v případě západní Evropy
můžete mít 3G spojení i na odlehlých místech, třeba i na Alpských
sjezdovkách, jak si úspěšně vyzkoušeli v průběhu jarního lyžování autoři těchto
textů . A pak může zadávání WinSignálu vypadat třeba jako na obrázku…
V současné době nabízíme zasílání WinSignals jako servis na celé kalendářní měsíce. Lze si jej tedy objednat
vždy na celé měsíce, začít ovšem můžete i v půlce měsíce… V případě, že byste identifikovali nějaký problém
s příjmem WinSignals, kontaktujte nás pro jeho řešení na emailové adrese winsignals@wintraders.com.
V rámci této krátké kapitolky se ještě zmiňujeme o možnostech servisu a komunikace s firmou. Platící klienti
WinSignals mohou své dotazy k signálům, jejich provozu nebo další záležitosti řešit prostřednictvím e-mailu
winsignals@wintraders.com nebo servis@wintraders.com. Efektivním způsobem je komunikace na naší
uzavřené facebookové skupině WinSignals New. Přístup na tuto skupinu získávají pouze klienti projektu
WinSignals, takže tato komunikace je bezpečná. Dlouhodobě je naším zájmem zpřístupnit svým klientům více
variant pro burzovní obchodování, ovšem pouze jako doporučení a možný výběr z více možností. Sledujte proto
novinky na našem webu.
10.

Metodika hodnocení výsledků a ziskového potenciálu WS

Naše výsledky jsou poctivé a transparentní. Jsme přesvědčeni, že se jedná v oboru burzovních predikcí o zcela
výjimečné a bezkonkurenční výsledky. To ovšem musíte posoudit sami. Prostudujte si Metodiku hodnocení
výsledků, výkonnosti a ziskového potenciálu našich WinSignals.
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Na webu www.WinSignals.cz si můžete v sekci „Výsledky“ prostudovat celou historii WinSignals. Hodnocení
provádíme každý měsíc formou „backtestingu“. K tabulce hodnotící výsledky, výkonnost a ziskový potenciál
WinSignals jsou uvedeny příslušné komentáře. Můžete si rovněž prostudovat výsledky od počátku servisu v roce
2009.
Jen v

roce 2016 jsme identifikovali a svým klientům zaslali více než 400 burzovních signálů.

Z tohoto počtu bylo finálně ziskových více než 335. Z toho na predikovaných ziskových úrovních Win Profit
Targets šlo uzavřít 340, tj. přes 84 %…! Pouze 32 signálů nešlo uzavřít vítězně na hodnotě PT.
Dlouhodobá úspěšnost našich krátkodobých prognóz se pohybuje kolem 80-85%. Pochybujícím čtenářům se
omlouváme, ale naše výsledky jsou poctivé. Oproti tomu si vybíráme i svá slabší období, kdy výsledná úspěšnost
klesne někam k 75 %. Někdy nám dají trhy se svou volatilitou i zvýšenou mírou nervozity trošku zabrat. Počítají
se ovšem výsledky, nikoliv to, co je mezi tím. Riskmanagement 10-ti % obchodních pozic z našich WinSignals si
vyžaduje zvýšenou pozornost a místy utrpíme i ztrátu. To ke spekulacím na burze prostě patří... Co by ale mnozí
obchodníci dali za pouhých 15 % obchodů, se kterými mají trable…
Přesto, že tyto výsledky vypadají lákavě a jsou jistě inspirující, vybízíme své klienty k opatrnosti
a obezřetnosti. Přece jen jde o pravděpodobnostní obchody a je třeba dbát striktně na rozumný a
finančně zdravý Risk Management. Zejména nováčkům doporučujeme prostudovat si výsledky
WinSignals v kontextu reálného vývoje cen na burze a zvážit, jaká rizika mohou postupovat a jaký
ziskový potenciál mohou očekávat.
Prostudujte si potenciál zisků, ale i průběh dočasných ztrát v kontextu vašich možností k postupování rizik.
Backtesting výsledků WinSignals neděláme proto, abychom se zde pochlubili, ale zejména proto, aby si naši
klienti mohli srovnat své výsledky s WinSignals se skutečným potenciálem dosažených ziskových úrovní
a dočasných ztrát, nebo ztrát déletrvajících… Backtesting používají profesionálové pro nastavení svých Risk
Management strategií i pro následné řízení obchodních pozic s dalšími WinSignals. Promítají tak statistiku
úspěšnosti do svých možností a volí si svůj přístup k jejich využití.
Metodika hodnocení výsledků, výkonnosti a potenciálu WinSignals. Na našem webu zveřejňujeme průběžné
výsledky WinSignals. Všechny tyto Burzovní cenové signály (predikce potenciálu cenového pohybu sledovaných
aktiv) jsme zaslali svým klientům formou SMS a s určitým časovým zpožděním uveřejnili na našem webu
www.winsignals.cz. Správnost publikovaných údajů si tedy můžete porovnat se skutečnými WinSignals, které
jste obdrželi. Výsledky, výkonnost a ziskový potenciál WinSignals hodnotíme zpětným testováním zaslaných
signálů podle reálného vývoje na finančních trzích. Toto si můžete snadno prověřit na grafech cenového vývoje
„signalizovaných“ aktiv.
Hodnocení výsledků, výkonnosti a potenciálu WinSignals provádíme vždy na počátku následujícího měsíce.
Součástí měsíčního hodnocení je také statistika úspěšnosti poskytovatelů WinSignals za uplynulý měsíc. To
umožňuje klientům vybrat si signalistu, kterému důvěřuje a jehož styl obchodování je klientovi blízký. Umožňuje
sledovat dlouhodobé výsledky poskytovatelů signálů klientům. Případnou historii a cenový vývoj WinSignals si
sami prověřte na cenových grafech. Výsledky a průběh našich WinSignals mohou být zásadní pro vaše používání
WinSignals v praxi, pro váš Risk Management a vaše reálné finanční výsledky investování s WinSignals.
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Účelem hodnocení je porovnání teoretických a skutečných výsledků uživatelů WinSignals. Dosahované výsledky
a jejich zpětné testování mohou mít vliv na rozhodovací procesy pro používání WinSignals. Na dlouhodobých
výsledcích lze stavět osobní strategie pro řízení investic s WinSignals. Volba osobní strategie ve stylu
obchodování, vytěžení potenciálu zaslaných cenových signálů a volba parametrů Risk Managementu obchodních
účtů závisí výhradně na vůli, osobních schopnostech a zkušenostech každého investora. Skutečné investiční
výsledky s WinSignals jsou závislé výhradně na rozhodovacích postupech každého uživatele WinSignals.
Finanční parametry Risk Managementu a účinnosti aktiv uvádíme v podmínkách CFDs & Forex Account
obchodování Goldstarway. Pro hodnocení zisků a ztrát v EUR a procentech zhodnocení účtu uvažujeme vždy
obchodování s 1 lotem na každých 10 tisíc disponibilního kapitálu. Budete-li pracovat s jinou velikostí reálného
účtu, jiným počtem lotů (kontraktů), nebo v podmínkách jiného poskytovatele (Market maker & obchodní
platforma), musíte si výkonnost a potenciál těchto výsledků přepočítat dle svých podmínek, včetně rizik svého
podnikání na burze.
WinSignals můžete používat v jakémkoliv likvidním burzovním systému u jakéhokoliv poskytovatele, s různými
finančními instrumenty na sledovaná podkladová aktiva. Vždy dodržujte Zásady pro bezpečné a ziskové řízení
investic. Své strategie a podmínky finančního zatížení účtu (kapitálu) musíte přizpůsobit svým
možnostem a svému individuálnímu vnímání rizik. Za své řízení vlastních investic na burze
odpovídáte výhradně sami sobě. WinSignals lze používat chytrým a profesionálním způsobem.
Stejně tak si ovšem můžete přivodit potenciální kapitálovou ztrátu, pokud neporozumíte tržnímu
potenciálu WinSignals oběma směry, pravděpodobnostní podstatě tohoto podnikání nebo nebudete schopni
řídit své pozice na burze v mezích přiměřeného rizika.
Strategie pro řízení investic s WinSignals závisí výhradně na možnostech a schopnostech každého uživatele
WinSignals. Hodnocení výsledků, výkonnosti a potenciálu WinSignals naznačuje možnosti a mantinely. Můžete
mít ambice, čas a schopnosti vytěžit maximální ziskový potenciál WinSignals a využít tak jejich primární funkci,
kterou je predikce pravděpodobného cenového pohybu. Můžete uzavírat ztrátové pozice (v 80 % jde o ztráty
dočasné, jak backtesting jasně ukazuje) v úrovních doporučených MSL (Mentální Stop Loss), nebo můžete
dočasně akceptovat vyšší riziko (v zásadě závisí na poměru velikosti vašeho účtu a finančním zatížení  počet
lotů x finanční účinnost). Můžete se dlouhodobě orientovat na dosahování sice menších, ale pravděpodobnostně
téměř jistých (dlouhodobě 90 %) zisků a řízení pouze menšího množství ztrátových pozic (zpravidla dočasných).
Nejjednodušší a přitom efektivní způsob využívání WinSignals je používání servisu Win Easy Management. Volba
a skutečné výsledky závisejí výhradně na vás.
Upozorňujeme zejména na to, že zde hodnotíme výsledky a potenciál WinSignals v reálném čase po dobu dvou
týdnů od vydání signálu. Praxe s WinSignals ukazuje, že 75–80 % všech signálů dosahuje ziskových úrovní
krátkodobě v horizontu hodin až 1-2 dnů. Část WinSignals potřebuje pro dosažení ziskové úrovně více dnů, méně
než 10 % WinSignals i týdnů. Zkrátka, nezafunguje-li predikovaný aktuální a krátkodobý sentiment trhů,
zafunguje sentiment déletrvající, či střednědobý. Burza se po většinu času chová cyklicky a zkušenosti jasně
ukazují, že z dočasné ztrátové situace na burze není třeba dělat paniku, jelikož většinu situací zpětně hodnotíme
jako zbytečný stres. Profesionálové pracují s přiměřeně velkými účty a s nízkým rizikem. Mohou potom skutečně
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potenciál WinSignals vytěžit velmi efektivně. WinSignals i naše obchodní zkušenosti jasně dokládají opodstatnění
tohoto přístupu.
Backtesting i realita s WinSignals jasně ukazují reálné výsledky a potenciál, dočasná nebo absolutní rizika
a možnosti WinSignals. 75-85 % WinSignals se daří uzavírat dle predikce na ziskových úrovních vcelku spolehlivě
a bezpečně. Kolem 10-15 % signálů dojde do ziskových úrovní později, spíše vlivem střednědobého sentimentu,
někdy s dočasně významnější ztrátou i za stanoveným Mentálním Stoplossem. Možnosti řízení a akceptace
případných dočasných ztrát závisejí výhradně na individuálním vnímání rizik každého investora, na jeho
schopnosti řídit své otevřené pozice na burze s přijatelným rizikem.
Dlouhodobě 90 % všech zaslaných signálů dosáhlo dříve nebo později stanovené ziskové úrovně Win Profit
Target. 95 % všech pozic šlo uzavřít na rozumných ziskových úrovních. Pouze 5-10 % signálů vyžadovalo
důslednější přístup k řízení rizik a managementu ztrát. Tyto ztrátové situace v hodnocení výsledků uvádíme jako
uzavřené na MSL. Ve skutečnosti je to na vůli každého investora, jak pozice uzavře a kdy (tak, jako využití
ziskového potenciálu). Na druhé straně všechny tyto pozice šlo kompenzovat k výsledku kladné nuly, nebo
dokonce do zisku. Je důležité naučit se řídit ztrátové pozice na burze a pochopit možnosti pro redukci ztrát
a inkasa zisků. Je vhodné k možnostem využívání WinSignals rozumět možnostem cenového vývoje trhů,
burzovním cyklům a základům Situační analýzy.

A jedna zajímavá informace z „backtestingu“ WinSignals na závěr této kapitolky. Studiem výsledků a potenciálu
všech zisků a maximálních ztrát v reálném čase lze vysledovat, že výsledný ziskový potenciál WinSignals je asi
3-5x větší, než je prostý součet všech maximálních ztrát neziskových 5 % WinSignals. Součet zisků uzavřených
na Win Profit Targets potom dává výslednou možnost zhodnocení účtu o 60-80 % i přes nejvýznamnější propady
cen signalizovaných aktiv.
Snažte se tedy hodnocení výsledků a ziskového potenciálu vnímat objektivně, tento „backtesting“ využijte
rozumně ve svůj prospěch a nezapomeňte na jeden známý fakt  výsledky minulosti nepředurčují ani nezaručují
možné výsledky v budoucnosti. Na dlouhodobé statistice lze ovšem stavět strategie i přístup k investování.
Zvolte pro sebe ten nejvíce optimální způsob řízení rizik, chtějte mít dle svých možností svá rizika pod kontrolou,
řídit své ztráty a zisky tím správným způsobem.
Pouze dodáváme a připomínáme zásadní záležitost. Dle zkušeností lze uzavírat 90-95% všech takto otevřených
WinSignals pozic v zisku. Přesto i zde předpokládáme u části z nich možnost negativního vývoje, zpravidla
dočasného. Proto používání MSL jako Mentálních nebo fyzických Stoploss a případný Riskmanagement musíme
ponechat na osobních zkušenostech uživatele WinSignals, na jeho vztah k rizikům a jeho zkušenostech. Používání
WnSignals a strategie Set&Forget nebo obecná doporučení Win Easy Managementu nemohou být brána jako
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obecně doporučující a vhodná pro všechny uživatele servisu. Pokud budete pracovat s vyšší finanční účinností (+
počet lotů k poměru velikosti účtu), nebo s malým účtem, potom strategie pro delší držení pozic s jejich
následnou kompenzací pro vás nemusejí být vhodné. Vždy se musíte řídit vlastním úsudkem a postupovat dle
svých možností a schopností. Jde vždy o vaše peníze na burze, za které pouze vy nesete plnou odpovědnost. Ve
vašich rozhodovacích procesech vám přejeme mnoho štěstí s WinSignals i ve vlastním obchodování. Mějte na
paměti, že
Výsledky obchodování na burze, zisky i ztráty, jsou výsledkem individuálního myšlení a
individuálních schopností efektivně řídit rizika burzovních spekulací.

11.

Jak používat servis WinSignals

Tato kapitola nepojednává o tom, kde a jakým způsobem máte zadávat své obchodní pokyny na burze, ani
nepopisuje technologii obchodování nebo spekulací. U svých klientů předpokládáme určité zkušenosti a znalosti
v obchodování na burze, v tradingu a ve spekulacích. Názvosloví a pojmy pro obchodování používáme z prostředí
burzy Forex, pojmy jsou identické i pro instrumenty CFDs na akciové indexy a komodity WinSignals.
Pro spekulace v jiném svém obchodním systému se musíte terminologicky sladit. Pojmy Sell a Buy vyjadřují
pojmy Prodej & Nákup, Bid & Ask. Otevírat pozice na burze můžete za cenu MO (market order), ATM (at the
market), nebo udělat objednávku na blízkou budoucí cenu typ ESO, ELO (entry stop order, entry limit order),
nebo kombinovanou OCO (order cancel other). Pro řízení realizovaných zisků a ztrát používáme příkazy Stop
(Stoploss) a Limit (StopLimit). Pozice můžeme uzavírat příkazem Close. V rámci obchodování s jinými
instrumenty, opcemi, komoditními futures, akciemi, se mohou názvy pokynů i jejich funkce lišit.
My pro otevření pozic na burze podle aktuální úrovně likvidity používáme nejčastěji pokyny typu MO (Sell, Buy)
nebo OCO. Rozhodující část zisků inkasujeme formou automatické exekuce na definovaných Limtech, výjimečně
ručně Close. Stoplossy fyzické používáme zejména pro zajištění zisků v situacích, kdy otevřená pozice na burze
vydělává.
WinSignals jsou pro každého, jsou to úspěšné predikce potenciálu
cenových pohybů. A vycházejí na 90 %, někdy dříve, někdy se zpožděním.
Ale jsou výsledně Win. Používání těchto pravděpodobnostních informací
je ovšem na každém uživateli. Firma, jako poskytovatel informačního
servisu, nepřebírá odpovědnost za jeho používání. To je dobrá zpráva,
nemusíte se dělit ani o zisky! WinSignals můžete používat jako doplněk ke
svému obchodování na burze. Stejně tak na ně můžete vsadit jako na
svou hlavní strategii řízení vlastních investic, spolu s využitím servisu Win
Easy Management potom s WinSignals můžete na burze strávit pár hodin
měsíčně a zhodnocovat svůj kapitál o zajímavá procenta… A dlouhodobým investováním s WinSignals
a s využitím znalostí složeného úročení, můžete dlouhodobě dosahovat skutečně pozoruhodných výsledků.
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WinSignals jako vstupní informace pro rozhodování každého investora predikuje určitý tržní cenový impuls
a možný směr pro rozpohybování ceny. Přidáváme základní doporučení pro řízení obchodních pozic otevřených
na základě WinSignals, Risk Management. Je na každém investorovi, jak s těmito informacemi naloží, jak a kde
tyto informace použije nebo zobchoduje. Prostudujte si kapitolu „Základní pojmy pro chytrý Risk Management“
a následující. Jde samozřejmě pouze o doporučení, používání WinSignals jednotlivými investory je výhradně
individuální.
Řídit své investice s WinSignals můžete jednoduše, nebo složitě. Můžete do svého rozhodování dát i svůj
úsudek pro své rozhodování. Dosahujete-li dlouhodobě ve svých odhadech trhu a v rozhodování úspěšnosti lepší
než 90 %, potom je možné, že tento produkt plně nevyužijete. Na druhé straně, proč si nezjednodušit život
a nepřidat pár vítězných obchodů. Jde přece o peníze, že…? Nicméně, kdo z vás dlouhodobě takové úspěšnosti
dosahuje? Pokud jste začátečníci, držte se doporučení tohoto Manuálu, zejména dodržujte pokyny k WinSignals,
na burze postupujte technologicky nejnižší možná rizika. Postupy a metody jsou jedna věc a výsledky druhá.
Zisky a ztráty na burze se tvoří v hlavě obchodníka. S tímto názorem asi nelze polemizovat. 90 % úspěšnosti
WinSignals nemusí představovat záruku úspěšnosti některých uživatelů. Naštěstí z ohlasů svých klientů víme, že
většina z nich je úspěšná a zisky některých s WinSignals jsou skutečně ohromující…
Signály do obchodování jsou pravděpodobností podnik, tudíž s právem na omyl. Nejsou pojišťovnou štěstí.
Proto je třeba do individuálního obchodování dát rozumný Risk Management a to svůj, bez ohledu
na doporučení. Peníze, které mám na burze, jsou totiž moje a nikdo jiný nemůže z principu přijímat
odpovědnost za mé výsledky. Na druhé straně je třeba konstatovat, že pokud jsou dodržována
zásadní doporučení k Risk Managementu doporučeného přímo v textech k Signálům, tak reálné
účty obchodované s WinSignals jsou v zásadě „nezrušitelné“ a penízky, zisky, průběžně přibývají.
Je velmi důležité pochopit texty k používání a k možnostem WinSignals, stejně tak jako texty k Risk
Managementu. Naprostá většina klientů nám hlásí své skvělé výsledky a úspěchy s WinSignals. Ve stejném
období používání jsou schopni někteří utrpět naprosto zbytečné ztráty. Jednoduše buď proto, že něco
nepochopili, nebo si nepřečetli. Těch je méně. Více je těch, kteří i s WinSignals na burze nadměrně riskují (zvláště
po sériích úspěšných WinSignals, kdy jsou namlsaní zisky). Někteří uživatelé WinSignals nedodržují nastavené
parametry Risk Managementu k jednotlivým WinSignals. Nezadají z důvodu chamtivosti své ziskové Limity pro
inkaso zisků a potom se diví, že se cenový vývoj ze ziskových WinSignals přehoupl do ztráty. V panice
a v přeobchodované situaci (mnoho lotů k poměru velikosti účtu) inkasují zbytečné ztráty. Čili opak toho, co
doporučujeme. Jiní zase ve strachu zadávají naše MSL jako fyzické Stoplossy. Možná to dělají proto, že je to
„obvyklé“, nebo jednoduše mají kapitálově malé účty a nic jiného jim nezbývá. Obojí vede k tomu, že výsledky
s WinSignals budou horší.
Pro používání WinSignals si musíte ujasnit své dlouhodobé motivace a možnosti v investování. Na burze můžete
působit krátkodobě jako pokušitelé štěstí nebo hazardéři, nebo jako dlouhodobě úspěšní profesionální investoři.
Preferujte druhou možnost. S WinSignals dlouhodobě pracujeme s úspěšností kolem 90 %. Na tom se dají stavět
investiční strategie. Je škoda promarnit šanci nepochopením čehokoliv kolem WinSignals nebo burzy. Záleží nám
na Vašich výsledcích, proto se na nás neváhejte obracet se svými dotazy.

© WS & HNB corporate s.r.o. & WinSignals LLC

20

Podstatná část našich klientů s našimi WinSignály vydělává. Někteří méně, jiní velmi dobře. Mnoho našich
klientů se s našimi WinSignály učí investovat dlouhodobě, opatrně a profesionálně. Jiní si s našimi WinSignals
občas „střihnou“ akčnější adrenalinovou jízdu. Řada klientů investuje pouze s WinSignals, protože i přes občasné
problémy je to pohodlné, bezpečné a dlouhodobě profitní. Jiní mixují naše WinSignals se svými postupy. Část
klientů (ti úspěšnější ) aplikuje WinSignals jednoduše (Set and Forget), přidávají servis WEM, a burze se věnují
pár hodin měsíčně.
Naše Trading strategie a přístupy jsou nastaveny na investice s většími účty (nad 10 tis. EUR, typ účtu CFDs
a Forex GOT) a s kalkulací přiměřeně nízkého rizika (1–5 %). Pro menší účty nebo pro agresivnější typ
obchodování nemusí být tyto zkušenosti vhodné. Každý investor musí používání WinSignals i svých strategií
přizpůsobit svým možnostem, svému vnímání rizik, zkušenostem, finanční účinnosti a času. Pouze dodáváme, že
WinSignals můžete používat v jakémkoliv rozumném a likvidním obchodním systému. Pouze musíte přepočítat
své parametry pro řízení rizik dle podmínek svého obchodování (finanční účinnost a další parametry).
WinSignals identifikují možný cenový impuls, možné rozpohybování ceny. Co a jakým způsobem z toho kdo
vytěží, je na každém investorovi. Výsledný potenciál našich signálů 3-5x převyšuje potenciál maximálních ztrát.
Co se signály kdo provede v praxi, záleží na každém individuálně. Kupujete informaci a doporučení. Zbytek je
na vás.
Své pozice otevřené na základě WinSignals na burze
si dále řídíte sami dle svého uvážení a svých zkušeností.

Je zde ještě jedna možnost, jak si zjednodušit život na burze s WinSignals. A tím je doplňkový metodický servis,
doporučení k praktickému používání WinSignals. Jednoduchá strategie Win Easy Management Set and Forget.
12.

Win Easy Management

Obsah servisu Win Easy Management Set and Forget


Set and Forget. Klientům zasíláme WinSignals, stačí pouze otevřít pozici a zadat parametry automatické
exekuce zisku - pokyn k uzavření pozice ziskové úrovně, tzv. Win Profit Target, prostřednictvím PC nebo
mobilního telefonu. Dále klienti nemusí dění na burze jakkoliv sledovat, resp. příliš to nedoporučujeme.



Win Profit Reports (WPR) = Win zprávy 80-90 %. Průběžně, statisticky kolem 80-90 % takto otevřených
obchodních pozic se uzavře v zisku automaticky. Klientům zasiláme Win Profit Report na mobilní telefon
prostřednictvím SMS, aby nemuseli vývoj burzovních cen sledovat.



Win Actual Advice (WAA). V situacích po rozpohybování ceny signalizovaného aktiva do ziskových úrovní
je pro případ, kdy se ziskový vývoj „zasekává“ pod úrovní predikovaného Win Profit Limit, zasílána
informace o této situaci pro možnost inkasa nebo zajištění zisku. Je-li další vývoj ziskový (80-90 %),
následuje zpráva WPR.
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Win Easy Management (WEM). Několikrát měsíčně mohou klienti servisu WEM očekávat SMS zprávu k
Risk Managementu dočasně ztrátových pozic, nebo redukci hrozící větší ztráty. Doporučujeme „No stress“
situaci pod vlastní kontrolou. Zprávy Win Easy Management samy o sobě nejsou doporučením, ale
informací o aktuálním vývoji pozic WinSignals ve ztrátových úrovních za MSL. Každý investor a uživatel
musí mít svá rizika a investiční rozhodnutí pod vlastní kontrolou dle svého vnímání rizik, míry averze
k riziku, zkušenostem, velikosti účtu, finanční účinnosti obchodování atd. Některé měsíce ovšem následují
pouze Win zprávy .

Win Easy Mangement Set and Forget = jednoduchý, účinný a ziskový přístup pro dlouhodobé řízení vlastních
investic s WinSignals. Proč si komplikovat jednoduché věci, aneb nikdy nebyly spekulace na burze jednodušší…!

Win Easy Management Set and Forget = Ziskové řízení investic s WinSignals. Jde o jednoduchý, účinný a ziskový
přístup pro dlouhodobé řízení vlastních investic s WinSignals, jednoduchou obchodní strategii pro používání
WinSignals, ve které používáme ty nejjednodušší postupy prověřené praxí. Je to servis, ve kterém se
zaměřujeme na praktický trading s WinSignals nejjednodušším způsobem. Orientujeme se sice na zisky malé, ale
jde nám o jistotu, o využití pravděpodobnostního potenciálu WinSignals efektivně, časově nenáročně (stačí Vám
skutečně jen pár hodin měsíčně) a jednoduše. Své zisky a ztráty budete mít pod kontrolou spolu s našimi…
Strategie pro chytré dlouhodobé investory, kteří nejsou motivováni strávit život a čas na burze a u monitorů
svých počítačů. Emočně klidnější a dlouhodobě úspěšné spekulace bez ambicí emočních hororů ve vlastním
obchodování… Vyzkoušejte tento chytrý přístup .
Jde o skutečně neobvyklý přístup ke spekulacím. Nicméně u našich klientů rozšířený a oblíbený. Klienti přijmou
svou porci 30, 40-50 Signálů za měsíc, zadají do reálného obchodování a těží ze skutečnosti, že se jim
automaticky průběžně uzavírá 75-85 % takto zadaných obchodů v nadefinovaných ziskových úrovních (ty jsou
obsaženy přímo ve WinSignals). Statisticky musíme řešit méně, než 10–15 % méně úspěšných, zpravidla dočasně
ztrátových obchodů. Zasíláme dodatečný informační servis, jednoduchý Risk Management minimalizace
a kompenzace ztrát. Rizika pohlídáme za Vás, pošleme Vám informaci o aktuálním dění na burze. Svá rizika
ovšem musíte mít pod kontrolou Vy a dělat rozhodnutí, která jsou v souladu s Vašimi zkušenostmi, možnostmi a
individuálním vnímáním rizika. Jde o to, abyste měli relevantní informaci k případným neúspěšným predikcím,
kterých je sice málo, ale mohou ovlivnit Vaše finální výsledky.
Set and Forget je odolná proti nekvalifikovaným rozhodnutím, má minimální časové nároky účasti klienta v
obchodování, v praxi jde o cca pár hodin měsíčně. To vše s potenciálem slušného průběžného zhodnocování
investic 2-8 % měsíčně. Je realitou, že v rámci běžného tradingu řeší obchodníci desítky procent neúspěšných
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obchodů a nezvládnutý přístup k řízení rizik je zásadním problémem 90-ti % individuálních spekulantů. I s
WinSignals budete řešit občasné neúspěšné obchody, dlouhodobě jich ale není více, než 5 – 10%. Zde si prostě
musíte osvojit Zásady bezpečného obchodování, občasný náročnější obchod prověří Vaše schopnosti. Cílem
WEM je usnadnit rozhodování, ale ne vždy je to možné... Proto vždy a za každých okolností obchodujte
s přijatelnou mírou rizika!
Cíle Win Easy Management Set and Forget. Inkasovat všechny rozumně realizovatelné zisky z Win Profit Targets
predefinovaných pokyny L1 a eliminovat, minimalizovat ztráty nevydařených predikcí. Aplikovat jednoduché
postupy, zjednodušit si burzovní spekulace na časové a technické minimum, věnovat se dlouhodobě úspěšnému
řízení vlastních investic, potlačit chybovost vlastního rozhodování.

Tento servis s WinSignals je určen právě pro Vás, pokud nedosahujete
dlouhodobé úspěšnosti svých predikcí finančních trhů 80 % za méně,
než 4-6 hodin práce měsíčně.

13.

Jak používat Win Easy Management

Co znamená Win Easy Mangement Set and Forget?
Set and Forget = Strategie investování
 Přijmi WinSignal formou SMS na svůj mobilní telefon
 Zadej, tj. „Set“ parametry obchodu, spekulace, přes svou online obchodní platformu, pohodlně ze svého PC,
nebo přímo přes mobilní telefon, Mobile trading www.mtgot.com, iPhone, iPad, Android…
 Zadej ziskovou úroveň, Win Profit Target a …
 Zapomeň, tj. „Forget“. Vypusť obchodování a spekulace z hlavy, věnuj se příjemnějším záležitostem.


Win Profit Report = 80-90 % pozitivních zpráv na váš mobil! O dosažení ziskových úrovní budete vždy
informováni . Po této zprávě již další vývoj pozice nesledujeme ani nekomentujeme, WinSignal považujeme
za úspěšně zakončený.

 Win Actual Advice (WAA). Je-li ziskový vývoj málo dynamický a přibrzďuje se v zisku pod PT, zašleme WAA
zprávu pro možnost zajištění nebo pohlídání této situace. Je-li následně dosažena predikovaná zisková úroveň
Win Profit Target, zasíláme o tomto zprávu WPR. Naopak, proklouzne-li dočasně zisková pozice
po našem upozornění WAA do ztráty, nebo dokonce za úroveň MSL, žádnou další zprávu již nezasíláme. Každý
obchodník je povinen si svůj zisk na burze pohlídat nebo zajistit. Takovou akci považujeme za podmíněně
úspěšnou.
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 Jednoduše, přijmi WinSignal kdekoliv, zadej a zapomeň…! 30, 40-50x měsíčně si dej příležitost pro své zisky
s pravděpodobností 85%. Statisticky 85 % našich WinSignals dosáhne dříve nebo později predikovaných
ziskových úrovní. Vydělávejte jednoduše, bez stresu a s minimálními časovými nároky, 4-6 hodin měsíčně…
Zadejte obchodní příkaz, nastavte Profit Target a dál se
věnujte

své

oblíbené

činnosti

a

vydělávejte…

O dosažení ziskových úrovní budete vždy informováni .

Win Easy Management = doporučení pro řízení ztrátových pozic
 Řízení ztrát. Vycházíme zde ze skutečnosti, že pouze 10–15 % obchodních pozic z WinSignals se dostává
do ztrátové úrovně za stanovený MSL (Mentální Stoploss).
 Zkušenost ukazuje, že 60-80 % všech takových ztrát, jsou ztráty dočasné. Protože predikce WinSignals se
neorientuje pouze na aktuální a krátkodobý sentiment, ale počítá i s úrovněmi déletrvajících tržních vlivů
(střednědobý sentiment), dává nám SAO statisticky slušné možnosti pro následný Risk Management dočasně
ztrátových akcí.
 Mentálně nastavený Stoploss (MSL) umožňuje následný management otevřené pozice. Je pravdou, že
většina dočasně ztrátových akcí se dříve nebo později vlivem cyklického vývoje burzovních cen dostává do
ziskových úrovní. Je výsostným právem a možností klientů považovat MSL za fyzickou hranici skutečného
Stoplossu (FSL) nebo tuto hranici považovat v souladu s naším vnímáním jako mentální hranici pro plán na
řízení ztrátové pozice se všemi riziky, ale i možnostmi, které z tohoto postupu vyplývají. Uživatelé musejí své
rozhodovací procesy přizpůsobit svým možnostem, svému vnímání rizika. K tomuto přístupu je třeba mít
přiměřeně velký účet a pracovat s nízkými riziky (malý počet kontraktů).
 Win Easy Management. Ve ztrátových situacích zasíláme příjemcům tohoto servisu svůj názor, jak vnímáme
situaci s cenovým vývojem sledovaného aktiva, aktuální rizika a případná doporučení. Jde opět o
pravděpodobnostní hodnocení, nikoliv se zárukou jistoty. Je výsostným právem a možností klientů mít a
uplatnit názor jiný, míra postupovaného rizika je věcí každého jednotlivého obchodníka, nikoliv WinSignals!
Na základě stejných analytických postupů, na základě kterých jsou predikovány WinSignals, děláme rozhodovací
postupy pro Easy Management otevřených burzovních pozic. Jaké jsou možnosti? V zásadě dvě:
1. Pokud ztrátová pozice přejde významnějším způsobem přes stanovenou úroveň MSL a vidíme reálnou
šanci na redukci, minimalizaci nebo následnou kompenzaci ztrátové pozice, klienty, pošleme informaci
WEM. Informace sama o sobě má neutrální charakter, nemůže předjímat následná individuální
rozhodování jednotlivců, protože každý má svůj přístup k řízení rizik. Zpráva WEM, stejně tak jako
WinSignal, má pravděpodobností charakter. Naše motivace spočívá v tom, že počítáme na základě
tržních sentimentů s překlopením této pozice do zisku, nebo s minimalizací ztráty. Posune-li se cenový
vývoj aktiva za tuto hranici, další WEM nezasíláme. Každý investor zde musí udělat své rozhodnutí, zda je
další držení otevřené ztrátové pozice pro něj přijatelné s reálnou možností kompenzace nebo
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předpokladu rozumné šance na pozitivní vývoj, nebo pozici opustí, protože mu podmínky jeho účtu (krytí
otevřených pozic kapitálem) neumožňují pracovat s přijatelným rizikem. V případě vývoje dočasně
ztrátové pozice směrem k ziskům, zašleme klientům Win zprávu typu WAA nebo WPR.
2. Pokud na trhu nastane vhodná signální situace, klientům doporučíme kompenzaci vzniklé ztráty novým
přikoupením aktiva na jiné cenové úrovni, formou nového WinSignálu. Z dlouhodobého hlediska vidíme
tuto variantu jako výhodnou. Úplně nebo částečně lze kompenzovat v rámci burzovních cyklů 80%
ztrátových pozic. Možnost

nového Profitu může

být

významnější

(otevření další pozice

za „lepší“ cenu), nebo lze předešlou ztrátovou pozici kompenzovat novou pozicí výsledně na „nulu“ (což
je jistě lepší, než ztráta ).
Zde je třeba jasně poznamenat, že zprávy nebo doporučení Win Easy Managementu ztrátových situací
nemohou zohledňovat individuální vnímání rizik každého jednotlivého investora, jeho averzi k riziku a schopnosti
nést přiměřená rizika vzhledem k potenciálu možného výsledku. Win Easy Management je pravděpodobnostní
podnik stejně jako WinSignals a zohledňuje naše zkušenosti a možnosti. Skutečně postoupenou míru rizika si
musí zvolit každý investor sám dle svých možností a svého vnímání přijatelné akceptace rizik. Je třeba vážit i
rizika extrémně nepříznivého cenového vývoje, který může být nad rámec individuálních schopností nebo
možností každého jednotlivého investora. Dočasná ztráta, která je pro silného investora přijatelná a realistická
pro další řízení rozhodovacích procesů, může být pro jiného investora nepříjemná až fatální. Ve stejné situaci
může profesionální investor ztrácet akceptovatelná malá procenta s nadějí na další příznivý vývoj, jiný investor
může splakat nad výdělkem. Největší hrozbou pro negativní vývoj na účtu nejsou nesprávné nebo neúspěšné
predikce, ale jednání nadměrně riskujících investorů.
Upozornění. Strategie Set and Forget a servis Win Easy Management nejsou vhodné pro každého investora!
Filosofie tohoto přístupu má několik předpokladů. Prvním z nich je, že budete pracovat
s přiměřeně velkým účtem, abyste si mohli dopřát přiměřený komfort nezabývat se přechodně
ztrátovými situacemi. Přiměřeně nejmenší účet je cca 10 tis. EUR (USD) a více pro typ účtu CFDs
&Forex Goldstarway při obchodování s jedním lotem na jeden WinSignal. Druhým předpokladem
je disciplína zbytečně neriskovat a obchodovat s technologicky nejmenším množstvím lotů (max. 1 lot na
každých 10 tisíc EUR (USD)). Tento přístup vám umožní být bez stresu z občasných ztrát a zejména možnost
počkat si na svůj zisk s 90% pravděpodobností.

Pouze tento přístup vám umožní kompenzovat dočasně ztrátové obchody dalšími příkupy. Tj. riskovat málo =
vydělávat stabilně.
Chytrý Win Easy Management nemusí být pro každého. Chce to větší účty a pracovat s co nejmenším rizikem.
Neaplikovat příliš své názory, dodržovat pokyny a burzu moc „nežrat“ (nesledovat). Prostě Set and Forget. Svým
způsobem geniální koncept, ke kterému se hlásíme. Chce to Win myšlení a Win přístup. Pokud na to máte,
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dělejte své dlouhodobé řízení metodicky takto a budete spokojeni. Nenechejte se vtahovat do víru burzovních
emocí, strachu a chamtivosti…
Pouze zde opakujeme, že i servis WEM je pravděpodobnostním podnikem, tudíž bez záruky, můžeme se zmýlit.
Výsledky s WEM se mohou lišit od výsledku WinSignals, tak jak jsou „backtestovány“ a zpětně zveřejňovány
na webu. Je to pochopitelné, i do Win Easy Managementu se dostává lidský rozhodovací faktor a vliv určité
permanentní „nepředvídatelnosti“ trhu, někdy můžeme být více optimističtí ke svému úsudku, někdy zbytečně
opatrní. Dlouhodobě se ovšem strategií Set and Forget nejlépe blížíme k ideálním výsledkům s WinSignals
a k tomu přidáváme zklidňující Win Easy Management. Na své porce zpráv typu „Win Profit Report“ si rádi
zvyknete (80-90 % vítězných obchodů) a nebudete mít potřebu burzu permanentně sledovat, zpravidla je to
ztráta času. Ten můžete využít lépe jinde .
S WinSignals se zaměřujte na dlouhodobý koncept investování, pokud možno investování s přiměřeně velkými
účty a práci s nízkým rizikem. Výsledky v horizontu dnů, týdnů nebo měsíců, nejsou důležité. Horší série
WinSignals vás může zbytečně rozladit, skvělá série WinSignals (a těch bylo podstatně více), vás může moc
namlsat. K úspěšným signálům musíte počítat i s těmi, které prostě sem tam nevyjdou. To je v tomto oboru
normální. Proto doporučujeme krátkodobé výkyvy brát s rezervou a pracovat s WinSignals pořád stejně
s dlouhodobou vizí. A je třeba říci, že vyloženě problémových Signálů s potenciálem významnějšího propadu
jsme měli řádově 15 za dobu 18 měsíců, takže nemáme důvod si sypat popel na hlavu, když něco nevyjde.
Statistika, potenciál a metodika stojí na vaší straně! Přidejte k WinSignals Win Easy Management a podnikejte na
burze způsobem, který je neobvyklý tím, jak je jednoduchý. Ale právě v jednoduchosti je síla a potenciál.
Práce s WinSignals se vám nevyplatí pouze v případě, že sami vyprodukujete dostatek obchodních příležitostí
s 90 % úspěšností a sezení u monitorů vašich počítačů 10 hodin denně je vaším koníčkem. Jinak jsou WinSignals
dobrou alternativou pro vaše spekulace na burze. A pokud chcete mít život dlouhodobého investora jednodušší,
důsledně používejte strategii Set and Forget a servis Win Easy Management.
Win Easy Management znamená – snadno a efektivně řídit své obchodování. Set and Forget – nastav obchod a
zapomeň. A inkasuj zisky ve více, než 90-% obchodů snadno. V žádném případě to neznamená, zapomeň úplně a
ignoruj zprávy WEM. Pouze nemusíte sledovat dění na burze, zprávy a sedět u počítače a studovat grafy. Set and
Forget přístup Vás nezbavuje odpovědnosti za vlastní výsledky a řízení obchodů v problémových situacích,
kterých je sice méně, než 10%, ale jejich řešení si jistě vyžaduje používání hlavy a vlastní úsudek. Prostě si sem
tam dopřejete i to kouknutí do grafů. Znalost situační analýzy, nebo jiné ocenění tržní situace Vám jistě přijde
vhod. Jak využití možností WEM servisu a případného přístupu Set and Forget, je Vaší výsostnou záležitostí.
Nakonec, vždyť tento servis stojí necelých 40 EUR a jen informací .
Ve svém vlastním obchodování používáme naše WinSignals a bereme v úvahu svá vlastní WEM doporučení.
Naše výsledky a výsledky jednotlivců se budou vždy lišit. Servis WS a WEM nemůže brát v úvahu individuální
možnosti a schopnosti jednotlivých uživatelů, ani jejich vztah k rizikům a schopnosti tato rizika řídit. Možnosti
budou pochopitelné jiné u jednotlivců s malými účty a začátečníky a zcela jiné u profesionálů s velkými účty a
dostatkem zkušeností. Proto nelze jednou univerzální radou uspokojit všechny, ani to není ambicí WinSignals.
Využití servisů WS a WEM včetně přístupu Set and Forget bude vždy výhradně individuální záležitostí každého
uživatele.
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Pokud chcete následovat náš byznys směrem k našim reálným výsledkům v řízení investic, můžete
nás následovat s WinSignals  !

14.

Základní pojmy pro chytrý Risk Management

Risk Management. Tento pojem v sobě zahrnuje zejména postupy pro management a řízení rizik. Jeho
výsledkem jsou výsledné peníze na účtu investora, může být chápán jako způsob řízení peněz na burze. Pojem
Risk Management je obecně poměrně neukotven a v různé literatuře je popisován různě. Někdy zbytečně
složitě. Pro sebe i pro podmínky používání WinSignals si chceme tento pojem a vše s ním související zjednodušit
na minimum. Tento Manuál je především o WinSignals, proto zájemcům o tuto problematiku doporučujeme
další studium z jiných zdrojů (třeba Online Trading Manual).
Cílem WinSignals a strategie Win Easy Management je zisk. Dosáhnout zisků na burze lze snadno. Je to
technicky, technologicky i legislativně nejjednodušší podnikání, jaké si lze představit. Navíc jej lze dělat legálně
i daňově velmi efektivně (v podmínkách ČR výsledná daň 0–15 %). Je to jediný pravděpodobnostní podnik
na světě, kde dlouhodobě pracujeme pouze se dvěma možnostmi, tj. pravděpodobností 50/50 nebo 1:2. Přesto
si právě toto podnikání milióny investorů neuvěřitelným způsobem komplikují. Výsledkem je, že 10 %
profesionálů bere peníze 90 % amatérů. Vítěz bere vše. Kdo prohrál, platí. Je to spravedlivý a nekompromisní
byznys. Je třeba znát jeho potenciál, možnosti, ale i záludnosti. O tom všem ale pojednávají jiné informační
zdroje…
My se orientujeme na predikce budoucích cenových pohybů nejlikvidnějších burzovních aktiv. Děláme
a nadále je chceme dělat Win způsobem. Daří se nám to a vy můžete být u toho. Win Predikce ovšem nestačí.
Ještě je třeba přidat Win investiční přístupy, strategie a zejména myšlení.
WinSignals nejsou obyčejné a „obvyklé“ trading nebo forex signály, jak je můžete najít u našich konkurentů
zejména na .com webech. I když, konkurentů… My konkurenci v zásadě nemáme, protože vše děláme jinak.
Navíc k WinSignals přidáváme metodiku, strategii, postupy… My chceme být Win nejen v signálech a burzovních
predikcích (vycházejí nám i ty dlouhodobé), ale i v tradingu a v dlouhodobém konceptu pro ziskové řízení
vlastních investic. A chceme, abyste ve spekulacích byli úspěšní i vy. V tomto oboru totiž konkurence neexistuje,
a proto se můžeme podělit i o sladká tajemství ziskových spekulací na burze. Jdeme na to, stručně…
Risk Management WinSignals = soubor pokynů a informací k úspěšné realizaci WinSignals v praxi.
Řízení obchodní pozice. Celkem málo používaný pojem, pro nás zásadní. 90 % spekulantů je přesvědčeno, že
otevřou-li svůj obchod na burze, jsou již nadále jen obětí dalšího vývoje. Jejich „profesionální“ aktivitou je zadání
Stoplossu jako ochrany účtu před kapitálovou ztrátou (radí broker i literatura) a útrpné čekání na zisk.
Do obchodních pozic vstupují často na základě pochybných výstupů fundamentálních zpráv (ty se často mýlí),
nebo jednodušší či složitější technické analýzy. V zásadě nevíme o dobře fungujícím způsobu specifické technické
analýzy, kde by šlo dlouhodobě dosahovat 90% úspešnosti v predikci. Většinou jde vždy o cca menší úspěšnost,
v rozmezí 60-75 %. K tomu přidejte emoce v rozhodování, strach nebo chamtivost, a je jasné, že další řízení
obchodních pozic takto otevřených je vcelku nereálné. Jde spíše o parametry „ruské rulety“.
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Řízení obchodní pozice. V tradingu máme pouze 2 možnosti (slovy: dvě). Pozice otevřená na burze může jít jen
do zisku, nebo do ztráty. Faktem je, že můžete mít více než 90 % pozic uzavřených v zisku. Stejně tak tyto stejné
pozice můžete v reálném čase úplně pokazit a uzavřít ve ztrátě. Burza se chová cyklicky a sentiment se mění jako
směr větru. My odhadujeme směr větru, součástí SAO je i trendová analýza. Když v náš prospěch nezapracují
aktuální tržní síly, zapracuje později krátkodobý nebo střednědobý sentiment. Studujeme různé úrovně
sentimentu a tržních souvislostí (korelací mezi aktivy), proto si někdy můžeme dovolit svůj zisk „vysedět“.
Na druhé straně, je-li pozice v zisku, potom je třeba tento zisk zajistit nebo rovnou inkasovat.
V rámci WinSignals identifikujeme převažující tržní síly, sentiment, a orientujeme se na dosažený zisk. Je-li
dosažena zisková úroveň Win Profit Target L1, považujeme signál za úspěšný a následně se jím nezabýváme.
Otočí-li se následně cenový vývoj do ztrátových úrovní, můžeme se jen smát těm, kteří trpí ztrátou. Někdo přece
do trhů musí odevzdávat své peníze. Ale nikoliv my a naší chytří klienti!
Vyvíjí-li se pozice do zisku, nastává prostor pro maximalizaci zisků. Můžete příkazem Stoploss zajistit rozumný
minimální zisk a přemístit svůj ziskový Limit do vyšší úrovně. Řídíte tak své zisky, máte své peníze pod kontrolou.
Z trhu můžete odejít pouze s menším nebo větším ziskem. Vcelku příjemná situace .
Vyvíjí-li se pozice do ztráty (s Winsignals max. 10–20 %), musíte jednat rozvážně. Nemáte-li schopnosti mít svá
rizika pod kontrolou, potom je fyzický Stoploss řešením. Nicméně jde o pravděpodobnostní obchodování.
Instalace fyzického Stoplossu je vždy programování ztráty s větší nebo menší pravděpodobností. Amatérští
spekulanti jsou k tomuto procesu povzbuzováni (jde přece o zájem brokera…). Profesionálové berou
rozhodování do svých rukou a dělají rozhodování dle aktuálního vývoje trhu. Nejlepší řešení je asi SAO
s úspěšností 90 %.
V rámci ztrátové situace (i za definovaný MSL) je třeba vzít v úvahu, že až 80 % těchto ztrát jsou ztráty dočasné.
Jaké máme možnosti? Tři, již zmíněné: Vzít ztrátu dle svého uvážení a vnímání rizika (profesionální řešení). Je-li
tržní šance, počkat si na svůj zisk, přijde později (profesionální řešení, a chytré…). Na další cenové bariéře
dle principů SAO pro WinSignals prostě přikoupit stejným směrem, kompenzační taktika (profesionální a často
velmi profitní). Na druhé straně je třeba férově odhadnout oněch 20 % ztrát, kde na zisk nebo jeho kompenzaci
je minimální šance a z trhů raději včas utéct. To je výsadou profesionálů. S Win Easy Managementem máte šanci
.
Řídíte-li své otevřené pozice s WinSignals sami, měli byste výše zmíněné
informace vzít v úvahu. Předplatíte-li si Win Easy Management, nemusíte
tyto záležitosti příliš řešit. Pouze je dobré jim rozumět.

Další pojmy:
Risk Distance. Cenová vzdálenost od vaší otevřené pozice přepočtená na pips, body, centy a ve výsledku
na reálné peníze v EUR nebo USD. Vaše Risk Distance by se měla odvíjet od vašich možností mít pod kontrolou
akceptovatelnou ztrátu. Technicky jde o vzdálenost na grafu, kdy se může vyvíjet situace ve ztrátě dle
technických úrovní předchozího cenového vývoje (trendová analýza, cenové bariéry, technický potenciál trhu
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v pips, bodech, centech…). V rámci RD potom uvažujeme s používáním mentálních nebo fyzických Stoplossů.
Povinnost investora = mít ztrátové situace a rizika pod kontrolou.
Profit Distance. Totéž směrem k ziskům. Definujeme ziskovými limity L1 až L3, často bývá potenciál výrazně
vyšší… Předpokládaný příznivý vývoj směrem do ziskových úrovní. Povinnost investora = hlídat a zajistit jakýkoliv
zisk, hlídat ziskový vývoj.
Finanční páka. Obchodujete-li s různými finančními instrumenty, může po Vás být vyžadována záloha
pro obchodování, která je vratná (Margin). Finanční páku můžeme chápat jako podíl výše používané zálohy
(Marginu) k velikosti, finančnímu objemu daného aktiva. Za málo peněz můžete ovládat na burze finanční
kontrakty podstatně větší velikosti. Tím Vám vzniká pákový efekt. Vaše zisky a ztráty se odvíjejí od skutečné
hodnoty kontraktu. Finanční páka (Leverage) je strašákem v rukou amatérů a výrobním nástrojem v rukou
profesionálů. Sama o sobě nemusí být důležitá. Za důležitější pojem pro ocenění rizik považujeme „finanční
účinnost“.
Finanční účinnost v obchodování je výsledkem součinu počtu bodů, centů nebo pips a reálného výdělku
(prodělku) aktiva na daný bod, cent nebo pips. Na každý bod, cent nebo pips vyděláváme konkrétní sumu v USD
nebo EUR. Finanční účinnost v podmínkách Goldstarway je desítky až stovky EUR (USD) na jeden kontrakt, lot.
Finanční účinnost obchodování s klasickými kontrakty komoditních futures je mnohonásobně větší, přičemž
samotná finanční páka je až 10x menší. To jsou paradoxy burzovní matematiky, naučte se je chápat…
Riziko v obchodování lze chápat jako situaci, kdy je otevřená obchodní pozice v jakékoliv ztrátě. Riziko lze chápat
jako relativní % z objemu kapitálu na burze, nebo rovnou jako riziko finanční (možnost kapitálové ztráty). Riziko
se v kapitálovou ztrátu promění pouze tehdy, uzavře-li se otevřená obchodní pozice v příslušné ztrátové situaci.
Až 80 % takových situací lze ale následně uzavřít v zisku… Jak tento problém řešit? Co je a co není přiměřené
riziko?
Jediná efektivní možnost je obecně na burze pracovat technicky s pokud možno nejnižším rizikem.
Mít na obchodním účtu v rezervě dostatečný disponibilní kapitál. Za přijatelné riziko lze považovat
teoretickou dočasnou ztrátu na jeden obchod cca 1–2 % z objemu účtu. Při obchodování s malými
účty ponesete vždy významnější rizika!
Riziko pod kontrolou. Obchoduji-li na burze s nízkým rizikem na každý jednotlivý obchod, riskuji-li malou část
kapitálu, potom i ztrátová pozice nemusí dělat vrásky na čele. S přiměřenou ztrátou není třeba ztrácet náladu,
lze i klidně spát. Opakem je situace, kdy na jeden zátah ztrácím desítky procent. Ale to jsou story pro amatéry
a hloupé spekulanty. Takovou situaci prostě nikdy nedopusťte.
Co je to přeobchodování? Mnozí investoři pracují na burze s poměrně malým kapitálem. Jiní pracují s kapitálem
větším, ale neúměrně jej zatěžují množstvím realizovaných obchodů. Mnoho psů, zajícova smrt… Mnoho
kontraktů, lotů, obchodníkova smrt, nebo přinejmenším ohrožení. A rizika mimo kontrolu. Bohatí lidé nedělají
velké sázky. Mají pod kontrolou své emoce, jednání a peníze. Přeobchodování je situace, kdy emoce,
rozhodovací procesy, jednání a peníze jsou mimo rámec rozumné kontroly. Až po v zásadě emočně a výsledkem
neřízený proces. I s WinSignals si můžete finančně ublížit, budete-li chtít nepřiměřeně mnoho a rychle… Pokud si

© WS & HNB corporate s.r.o. & WinSignals LLC

29

několikrát střihnete adrenalinovou jízdu s výhledem na vysoký zisk, párkrát to vyjde. Když to nevyjde, potom
mohou být ziskové série WinSignals již bez vás. Nedopusťte to.
Efektivně řídit finance na burze lze pouze s přiměřeně velkými účty a s disciplinovaným přístupem
k obchodování. Zásada je, otevírat v prvním obchodě co nejméně kontraktů, lotů. To umožňuje mít rizika pod
kontrolou, to umožňuje mimo jiné ziskově přikoupit pozici, je-li vhodná situace. Když dáme do obchodování příliš
mnoho do začátku, později již nemůžeme přikoupit nic… Pouze čekat, jak to dopadne. Chytrý profesionál pracuje
s účtem, který mu umožní i několik příkupů s omezený rizikem (viz. WinAccount).
Obchodní plánování. WinSignals umožňují v reálném čase uzavírat kolem 90 % obchodů v zisku. Tento zisk
naplánujte a inkasujte, když bude vhodná situace (nejlépe automaticky pokynem Limit). Svůj přístup
k obchodování i k používání WinSignals si naplánujte, sepište a hlavně dodržujte. Buďte důslední, trpěliví
a poctiví. Nenechejte se demotivovat sérií horších signálů. Stejně tak nepodléhejte euforii po sérii vítězných
signálů (častější případ). Nezvyšujte rizika a počty lotů v obchodování jenom proto, že se momentálně
s WinSignals prostě daří. Nemusí se to vyplatit. Hrajeme s vámi férově, a proto vám to sdělujeme. Na druhou
stranu férově vnímejte výsledky, potenciál a možnosti WinSignals. Používejte naše hodnocení, backtesting
v kontextu se svými přístupy k řízení rizik. Tyto informace pro vás budou zajímavé.
A nakonec ještě poznámka k problematice Stoplossů. Stoploss příkaz na burze je takový příkaz, kdy chcete svou
pozici opustit z obav před nepříznivým cenovým vývojem. Na burze Forex a CFDs funguje Stoploss automaticky.
Uu akcií a komodit, stejně tak u opcí je to složitější. V určitých tržních situacích může být Stoploss ignorován
nebo nepříjemně posunut (proklouznut), těmto věcem je dobré rozumět. Zadávání Stoplossů jako ochrana účtu
před ztrátami je alternativa bezpečného Risk Managementu. Na druhé straně je málo známá skutečnost, že
individuální obchodníci na nevhodně zadaných Stoplossech průběžně ztrácejí až 40 %. Kdo má z toho prospěch?
Zejména brokers, udržíte se ve hře a budete jim cpát peníze za provize a spready. Na druhé straně obchodníci
s malými účty (masívně povzbuzováni brokerskými firmami) jinou možnost v zásadě nemají. I relativné malé, byť
dočasné, ztráty by mohly jejich účty poškodit velmi významně. Poučení? Naučit se řídit rizika a o výstupu
z obchodních pozic rozhodovat samostatně. A další poučení: s malým kapitálem nelze vydělávat peníze. Než
malý účet, to si ty peníze raději užít jinak…
MSL, mentální Stoploss, je tržní úroveň, kdy je zřejmé, že původně identifikovaná situace v rámci
pravděpodobnostní situace se prostě vyvíjí negativně v můj neprospěch. Je to cenová úroveň, na které musím
změnit původní úmysly a dívat se na trh jako na příležitost, kdy mohu odejít s přiměřenou nebo minimální
ztrátou, nebo na situaci, kdy mám na zisk šanci za časově jiných možností s přihlédnutím k individuální toleranci
rizika. Zdůrazňujeme slovo „individuální“! Proto i faktické používání fyzických nebo mentálních Stoploss musíme
ponechat na uživatelích WinSignals. Domníváme se, že jsme vám k této problematice sdělili zásadní informace
pro vaše rozhodování.
Pokud budete na burze s WinSignals dlouhodobě ziskoví, bude to výsledek vašeho chytrého přístupu
k problematice Risk Managementu, nejen našich WinSignals. Pokud budete nadměrně ztrátoví, je to problém
vaší hlavy, nikoliv WinSignals (tedy z 90 %. ). Váš individuální Risk Management je stejná problematika jako
řízení auta. Můžete jet pohodově a bezpečně, snadno a včas do cíle. Také můžete jet jako blázni, hazardovat,
riskovat, a zrušit auto (účet). Musíte své nastavení, své vnímání a provoz nastavit dle podmínek silničního
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provozu s ohledem na bezpečnost a možnosti svého auta, s ohledem na své schopnosti mít rizika pod kontrolou,
s ohledem na počasí, jiné účastníky, aktuální emoce, rozpoložení a zdravotní stav.
Chtějte dojet do cíle a hlavně bezpečně, tj. analogicky na burze  vydělávat bez stresu a finančních úrazů. To je
inteligentní a chytrý Risk Management. To není problematika WinSignals jako produktu, to je problematika
schopnosti myslet a používat svou hlavu. Pokud s tím má někdo potíže, měl by se spekulací na burze zdržet.
Stejně tak řízení auta… Mimochodem, nevíte, proč je na našich silnicích každoročně stovka tisíc nehod a tisícovka
mrtvých? Asi to nesouvisí s kvalitou aut ani s návodem na jejich používání nebo s pravidly silničního provozu.
Jestli se na našich silnicích neprojíždí nadměrné množství bláznů a riskujících jedinců… Stejně tak výsledky,
výkonnost a potenciál WinSignals nejsou samy o sobě zárukou štěstí. Bezpečný provoz, podmínky pro spekulace
na burze a rizika pod kontrolou, si musíte zajistit sami . Děkujeme za pochopení a přejeme úspěšný Risk
Management!

Naučte se používat své Win přístupy ke spekulacím na
burze, využijte naše know-how. Přejeme Win Days
s WinSignals!

15.

Zásady pro ziskový a bezpečný trading

Zásady pro ziskový a bezpečný trading sice nejsou součástí servisu WinSignals, ale přesto se zde o nich
zmiňujeme, protože považujeme za vhodné motivovat vás k tomu, abyste WinSignals používali ve svých
spekulacích ziskově a bezpečně. Know-how ziskového a bezpečného tradingu bylo součástí vzdělávacích aktivit
firmy Ardeus Online a bylo přijato do konceptu pro řízení rizik s WinSignals. Stále zdůrazňujeme, že obchodování
na burze je pravděpodobnostní podnikání, a proto je třeba za každých okolností mít rizika z tohoto podnikání
pod kontrolou a vždy mít v záloze postupy pro situaci, kdy pravděpodobnostní predikce WinSignals nevyjde.
Tento způsob uvažování si nakonec musíte osvojit v rámci jakéhokoliv svého působení na burze (netýká se pouze
WinSignals).

Zásady pro ziskový a bezpečný trading navazují na myšlenky Risk Managementu. Zde na tomto
místě můžeme pouze vyjmenovat hlavní témata Zásad, která byste měli brát v úvahu. Podrobnější
materiál k této problematice si objednejte zdarma na webu www.winsignals.cz nebo přímo u nás.

Zásady pro ziskový a bezpečný trading stručně:
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1. Znalost principů online obchodování. Naučte se rozumět principům technologie spekulací, fungování
burz (CFDs & Forex), rozumějte pojmu margin, leverage, obchodní pokyny, naučte se ovládat software.
Rozumějte rozdílům mezi Demo a Live obchodováním.
2. Znalost trhů a aktiv. Naučte se pracovat s aktivy pro své spekulace, která jsou likvidní, informačně
dostupná a která lze obchodovat po většinu reálného času. Rozumějte finanční účinnosti spekulací,
časovým rámcům pro obchodování a pojmům jako je např. likvidita, slippage, spread a celá řada
dalších .
3. Risk Management. Naučte se mít rizika svých spekulací pod kontrolou. Rozumějte pojmům risk
distance, optimální nebo maximální riziko v procentech nebo v penězích, vždy vzhledem k reálné výši
disponibilního kapitálového účtu. Abyste mohli efektivně řídit své otevřené burzovní pozice, je třeba,
abyste disciplinovaně pracovali s pokud možno co nejnižším rizikem (malý počet kontraktů, lotů). Není
cílem vydělávat peníze rychle, ale bezpečně a stabilně.
4. Situační analýza a plánování obchodu. Naučte se nebo pochopte základní principy situační analýzy
jako mixu analýzy fundamentální, technické a zkušenostní. Mějte na paměti, že 20 % nejjednodušších
metod a přístupů přináší 80 % výsledků. Používejte svou situační analýzu nejen pro vstup do obchodní
pozice, ale i pro její následné řízení. Kvalitně udělaná situační analýza je základem pro kvalitní
plánování obchodů a dlouhodobé řízení investic.
5. Ziskové obchodování v souladu se sentimentem trhu. Základem pro úspěšné spekulace na burze je
pochopení cenových trendů - sentimentu trhu. Je třeba pochopit aktuální směr ceny (uptrend &
downtrend). Poznat zóny obratu trhu, rozumět termínům Synergie, Leverage a Korelace.
Pro krátkodobé spekulace upřednostňujeme znalost krátkodobých trendů a tržních situací. Pro případ
ztrátového vývoje potom musíme rozumět déletrvajícímu sentimentu (střednědobý). Tyto analytické
postupy jsou uvedeny v Online Trading Manuálu, byly probírány na seminářích firmy Ardeus Online.
6. Management obchodní pozice. Jde o řízený proces rozhodovacích postupů a jednání v situaci, kdy
máme na burze otevřenou obchodní pozici. V případě ziskového vývoje se orientujeme na zajištění
a maximalizaci zisku. V případě negativního vývoje (zpravidla dočasná ztráta) měníme rozhodovací
postupy a orientujeme se na to, abychom měli pod kontrolou případné ztráty (rizika). Management
ztrátové pozice řešíme zpravidla tehdy, je-li cena za MSL v již zmíněných třech variantách.
7. Rozhodovací procesy. Do výsledku obchodování se promítnou záležitosti, jako je individuální vnímání
rizik každým investorem, jeho schopnost s riziky pracovat a mít je pod kontrolou. Klíčovým problémem
je problematika bezpečného obchodování & přeobchodování. Do rozhodovacích procesů se promítá
osobnostní profil a charakter investora, vliv zdravotního stavu a schopnost řídit své emoce (zejména
strach & chamtivost). Výsledky obchodování jsou vždy výhradně výsledky rozhodovacích postupů
investora a jeho schopností. Za výsledky obchodování jednotlivých investorů nenese odpovědnost
broker, makléř, burza, vzdělávací nebo informační firma…
8. Money Management. Uplatňujte koncept chytrého řízení peněz, bohatí lidé nedělají veliké sázky.
Úspěšní investoři riskují málo, mají kapitálově přiměřený účet. Chytrý Money Management = peníze
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a zisky přibývají, obchodní účet je v uptrendu. Neúspěšní investoři riskují příliš a často s kapitálově
nevybavenými účty. Špatný Money Management = účet je v downtrendu. Učte se burzu postupně,
netlačte na výsledek a dejte si šanci na dlouhodobé působení v investování.
9. Management osobnosti tradera. Zisky z investování se vytvářejí v hlavě, nikoliv na burze. WinSignals
jsou pouze metodou nebo nástrojem, byť úspěšným. Je třeba přidat myšlení. Podnikání na burze je
rychlé, dynamické a agresivní. Klade nároky na disciplínu, trpělivost, dodržování postupů a zejména
na emoční stabilitu. Emoční stabilita je často výsledkem myšlení, ale zejména aktuálním osobnostním
stavem každého jednotlivce. Vedle burzy proto dbejte na udržování stabilního emočního stavu,
dobrého zdraví a relaxaci. Toto vše na burze potřebujete.
10.Ziskové a bezpečné obchodování předpokládá znalosti problematiky dle bodů 1 až 9. Rozumějte faktu,
že téměř každá pozice na burze může být zisková a úkolem spekulanta je tento zisk zajistit a inkasovat.
Rozumějte faktu, že naprostá většina pozic na burze může být vlivem sentimentu a burzovních cyklů
ztrátová a je úkolem chytrého spekulanta mít tyto situace pod kontrolou, dělejte uvážlivá rozhodnutí.
Jako bonus přidáváme soupis nejdůležitějších Zásad pro ziskové a bezpečné obchodování.
Co znamená mít situaci ve spekulacích pod kontrolou?
V rámci ziskového vývoje otevřené burzovní pozice je třeba mentálně hlídat, nebo fyzicky zajišťovat
dosahované ziskové úrovně. K dosažení reálné Profit Target je třeba mít reálná očekávání. Nikdy
nenechávejte ziskový vývoj situace proklouznout směrem do ztrátových úrovní. Zvláště ne za původně
definované Stoploss úrovně, ať již fyzické, nebo mentální. Cenový vývoj všech aktiv se chová cyklicky,
zisky je třeba zajistit a vzít. To je výsada profesionálů.
V rámci ztrátového vývoje otevřené burzovní pozice je třeba mít pod kontrolou aktuální cenový vývoj
ztrátové situace. Je třeba rozumět tomu, že cenový vývoj všech aktiv se chová cyklicky, vzít v potaz
existenci burzovních cyklů jako svou potenciální výhodu a řídit své otevřené pozice s vizí minimalizace
ztráty, protože ta bývá v naprosté většině případu dočasná. Vzít z trhu přiměřenou ztrátu, je-li to
nezbytně nutné, nebo uzavírat většinu dočasných ztrát v zisku, to je výsada profesionálů. Abyste měli
pod kontrolou svá rizika a dočasné ztráty, je nezbytně nutné obchodovat s přiměřeně malým počtem
kontraktů, lotů, vzhledem ke kapitálové přiměřenosti disponibilního účtu. Potom si dáváte reálnou
možnost uzavírat v ziskových pozicích 90-95 % všech svých burzovních spekulací. Je jistě rozumné mít
svá rizika pod kontrolou.

Bezpečné a ziskové obchodování
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Chci za každých okolností obchodovat bezpečně.



Bezpečné obchodování umožňuje profitní obchodování.



Vždy chci identifikovat a spočítat možná rizika a ujasnit si možnosti, jak mít tato rizika
pod kontrolou.



Bezpečné obchodování znamená nepodstupovat zbytečně zvýšená rizika.



Bezpečné obchodování je zaměřeno na inkaso velmi pravděpodobných zisků.



Bezpečné obchodování znamená nepřetěžovat účet.



Bezpečné obchodování znamená obchodovat v souladu se znalostí aktuálního,
krátkodobého a střednědobého sentimentu trhu (trendová analýza).



Bezpečné obchodování znamená neobchodovat v pravděpodobnostně nejasných
situacích.



Aktuálně jsem schopen se dobře orientovat ve 4-6 aktivech a jsem schopen řídit
a kontrolovat 4-6 otevřených obchodních pozic (portfolio) nebo 10 minioobchodů.



Neznámé a nové situace, testovací obchody – pouze 1 lot.



Přikupování pozic pouze tehdy, jsou-li ty dosavadní průběžně zajištěny v ziskové úrovni
příkazem Stoploss.



Bezpečné je obchodování s velkým účtem.



Bezpečné je zajišťovat průběžné zisky příkazy Stoploss a Limit.



Bezpečné je neprogramovat zbytečné ztráty (Stoplossy).



Bezpečné je dodržovat obchodní plán.



Bezpečné je mít trpělivost a disciplínu pro identifikaci tržních příležitostí, pro správné
načasování a vstup do obchodování i pro Management obchodní pozice.



Bezpečné je nehloupnout ze zisku a nepanikařit ze ztrát.



Bezpečné je mít pod kontrolou svou hlavu, své myšlenky, své emoce, své jednání.



Opak všeho, co je výše napsáno, může představovat zvýšená rizika.

&
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Ziskové obchodování znamená  zajišťovat a inkasovat zisky.



Ziskové obchodování znamená  nepanikařit z drobných, zpravidla dočasných ztrát.



Ziskové obchodování znamená  schopnost a možnost kompenzovat dočasné ztráty.



Ziskové obchodování znamená  vědět, kdy z trhu odejít s rozumnou ztrátou.



Ziskové obchodování znamená  rozumět trhům nebo věřit WinSignals.



Ziskové obchodování znamená  myslet a jednat v rámci Win postupů.



Ziskové obchodování =individuální Win Risk Management (Win Easy Management)

Nezapomeňte:
Používání MSL jako Mentálních nebo fyzických Stoploss a případný Riskmanagement musíme ponechat na
osobních zkušenostech uživatele WinSignals, na jeho vztah k rizikům a jeho zkušenostech. Bezpečně znamená
obchodovat s malým počtem kontraktů v poměru k silnému účtu. Ziskově znamená dát si možnost uzavírat 80 90 a více % všech obchodů v zisku a ztráty minimalizovat individuálním konceptem pro řízení rizik dle svých
možností a zkušeností..! WinSignals jsou burzovní predikce, WEM je aktuální hodnocení situace. Stav vašeho
účtu a úspěšné využití predikcí s vysokou úspěšností je výsledkem vašeho myšlení. Přejeme mnoho úspěchů.

16.

Dlouhodobé a ziskové řízení investic, WinAccounts

Na světových burzách denně operují milióny individuálních obchodníků. Hlavním smyslem jejich počínání je
realizovat zisky na cenových pohybech finančních aktiv. Ne všem se to daří. Realita je taková, že pouze 10 % těch
nejúspěšnějších bere peníze 90 % těch neúspěšných. Důvodů je mnoho, a protože tento Manuál je věnován
WinSignals, nelze se této problematice věnovat podrobněji. Přesto je na místě některé myšlenky chytrým
příjemcům informací sdělit.
Důvodů neúspěchů drtivé většiny je mnoho. Chybné předpoklady, analýzy a následně rozhodovací postupy.
Absence profesionálního přístupu. Emoce, zejména strach a chamtivost. Neznalosti jakéhokoliv druhu. Touha
vydělat peníze rychle. Touha mít burzu jako zdroj pravidelných příjmů. Riskování, hazard, absence mentálních
předpokladů a mnoho dalších důvodů. Jsme rádi, že tato většina neúspěšných spekulantů existuje, někdo přece
musí dávat do trhů peníze. Proč bychom to ovšem měli být my… Jedním ze zásadních důvodů neúspěchu, je
nepochopení faktu, že investování na burze je druh podnikatelské činnosti. Podnikání potřebuje mít své vize, cíle
a plánování. Dále pravidla, metody, účetnictví, kontroling… Toto vše amatérští traders těžce
podceňují.
10% vítězů na burze bere vše. Od poražených se odlišují právě tím, že umějí dát svému
podnikání na burze vize, koncepci, systém, postupy. Plánují své cash-flow, mají
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pod kontrolou svá rizika. Riskují málo, aby mohli vydělávat stabilně a dlouho. Bohatí lidé nedělají velké
sázky. Neobchodují proto, aby měli burzu jako povolání a měsíční zdroj příjmů. Většinou chápou burzu
jako investiční proces, kumulaci zisků používají pro kapitalizaci svých účtů s možností navyšovat objem
obchodování při stále stejně nízkém riziku. Vítězové berou podnikání na burze jako dlouhodobý
byznys.
Koncept WinAccounts. Chtějte mít své reálné účty na burze jako vítězné účty (v češtině to nezní moc libozvučně,
ale pojmu jistě každý rozumí). Koncept WinAccounts je koncept dlouhodobě ziskového řízení investic na burze
s možností využívání finanční páky a zejména s možností složeného úročení. Složené úročení umožňuje
navyšování obchodů z již vydělávaných peněz se zachováním stálého poměru obchodů k aktuální velikosti účtu,
pracuje se řádově stále se stejnou mírou rizika. Na burze mohu dokonce otevírat nové pozice (obchody)
z aktuálně vydělávaných peněz (Equity), aniž by byly připsány k finálnímu stavu účtu (Balance). Stejně tak
dlouhodobě mohu na burze navyšovat objemy obchodování, aniž peníze průběžně spotřebuji, dokonce ani
nemusejí projít daňovým režimem (prostě kapitál se otáčí... ).
Chci-li vydělávat hodně a rychle, musím míru rizika (v penězích nebo procentech) zvyšovat. Tím mohu
neúměrně zvyšovat i rizika, způsobovat volatilitu v Equity na obchodním účtu a obchodování nebude stabilní.
Přijmu-li za svůj koncept bezpečného obchodování, pracuji s technologicky co nejnižším rizikem (1-5 %). Tento
přístup umožňuje mít rizika pod kontrolou a otevřené burzovní pozice efektivně řídit. Obchodování tak může být
emočně i finančně stabilnější. Tento přístup mi umožní uzavírat i více než 90 % pozic v zisku a řízení ztrát se
omezí na relativně malý počet obchodů. To je Win přístup.
Zkuste si sami udělat propočty s kalkulačkou v ruce, jaké máte možnosti, budete-li své spekulace na burze řídit
dlouhodobě Win způsobem. S finanční pákou není problém zhodnotit na burze obchodní účet o desetiny, ale
i o celá procenta na jeden zátah. Na Forexu nemusí být problém s pákou 1:200 na jednom obchodě udělat 1,2,
ale i 5, 10 %… Dokonce i 50–100 %. Čím více chci vydělat, tím více musím riskovat. Velké riskování se nemusí
vyplatit… Nakonec kdybychom na Forex burze udělali denně pouze jeden malý obchod s ambicí na výdělek 1 %,
tak je to královský výsledek. V zásadě platí, chci-li vydělat jedno procento, riskuji adekvátně jedno procento. To
znamená, že stačí dát do obchodování pouze malou část účtu. Případná volatilita v Equity na účtu bude
přiměřeně malá, nestresující. Dočasné ztráty nebude problém držet, vykompenzovat atp. Nic z toho nebude
možné, dáte-li do obchodování hned z počátku příliš mnoho (mnoho lotů = přetížený účet = přeobchodování se =
nemožnost mít rizika pod kontrolou a problém s managementem otevřených burzovních pozic). Vítězové se
od poražených na burze odlišují právě tím, že jsou jim tyto skutečnosti známy.
Udělejte si své „Případové studie pro zbohatnutí “. Teď trochu teoretických předpokladů (praxe bude vždy
odlišná, horší, nebo lepší). Uvažujme o 20 obchodech za měsíc s ambicí vydělat na jeden obchod 0,5 % z objemu
účtu (v podmínkách CFDs a Forex děláme běžně). Riskujeme tím adekvátně málo, dejme tomu 0,5, 1-2%
z objemu účtu. Uvažujme o průběžné 80–90 % úspěšnosti. Potom je reálné měsíční zhodnocení účtu
o 4, 5 i 8-10 %. Čtyři procenta se někomu mohou zdát málo. Zvláště začátečníkům s malými účty, kteří mají
ambice se burzou živit (a reálně tak projíst svůj ziskový potenciál). V kontextu jednoho roku je to ale 60 % p.a.,
což by byl výborný výsledek, za který by se o vás finanční instituce nebo fondy přetahovaly. Zkuste si spočítat
potenciální výsledek třeba v horizontu více let…
Vezměte si kalkulačku do ruky a spočítejte si, kolik byste vydělali za 7 let, kdybyste každý měsíc zhodnocovali
účet o 8 %. Za rok by to dělalo cca 100 %. Na dvojnásobně velkém účtu byste mohli obchodovat s dvojnásobně
větším počtem lotů, s dvojnásobnou účinností. A mohli byste pracovat se stále stejným relativním rizikem. Riziko
zůstává, penízky přibývají dvojnásobnou rychlostí. Druhý rok opět 100 %. v třetím roce byste při stejném riziku
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mohli pracovat s kapitálem 4x větším…! To je princip využití složeného úročení v investování. Kolik by to bylo
za 7 let? Cca 128x více. Z deseti tisíc EUR  1 280 000 EUR. Celkem slušný balík. Ze sumy 25 tisíc byste se při
stejném počítání dostali na 1 milión EUR za cca 5,5 roku. Za 7 let to vychází na 6 400 000 EUR. Jistě stojí za to
zvážit zakomponovat principy bezpečného obchodování a složeného úročení do konceptu pro dlouhodobě
ziskové řízení investic. Zvláště tehdy, bude-li investorem vámi vlastněná právnická osoba v daňově přívětivější
zemi s průběžným zdaněním cca nula . To je již ale jiná tématika, zajímá-li vás, napište. Poradíme…
Že je to jen teorie? Ano, částečně jistě je. Vývoj v Equity na obchodním účtu bude vždy jiný, někdy budou zisky
přibývat rychleji, jindy pomaleji. Je třeba počítat i se ztrátami. Ztráty je v tomto případě nutno vnímat jako určité
„náklady“ podnikání. Důležitý je koncept, myšlenka a realizace. Pouze 10 % vítězů na burzách, nebo spíše ještě
méně, umí o svých investicích uvažovat dlouhodobě a s výhledem dopředu. Drtivá většina spekulantů si nevidí
dále než za špičku nosu. Kam se zařadíte vy?
Spekulace na burze a dlouhodobé řízení investic je jediné podnikání na světě, kde je možné teoreticky, legálně,
technologicky jednoduše, bez dalších nákladů, marketingu, daní atp. vydělat 128 násobek původního kapitálu za
7 let, z 10 tisíc 1 280 000 EUR. Potom snad malá domů a daně minimální (v česku 15 %, což je vynikající,
spoluobčané odvádějí 50-70 % z hodnoty svých mezd). Čísla jsou teorií, praxe bude vždy jiná, ale technologická
dostupnost výsledku je lákavá. Chce to prostě Win přístup a budovat si své WinAccounts na burzách .

17.

Proč

úspěšní

investoři

dělají

to,

co

ti

neúspěšní

dělat

nechtějí…

Investování na burze je technicky nejjednodušší a nejefektivnější způsob pro vydělávání peněz. Je to podnikání
bez hranic a s neomezenými možnostmi. Nepotřebujeme žádná povolení, legislativně a fakticky je to
nejjednodušší podnikání na světě. Možná právě proto je tak svůdné a většinou burzovních podnikatelů
podceňované. Spekulace na burze mají své poražené i vítěze, a to celkem v drsném, ale spravedlivém poměru
90/10.
90 % poražených odevzdává peníze 10 % vítězů. Kam patříte vy? Co ovlivňuje výsledek? Znalosti,
informace, schopnosti? Mezi zcela zásadní faktory úspěchu či neúspěchu v procesu investování
na burze (spekulace, trading), jsou zcela jistě faktory motivace a osobních předpokladů.
Náš byznys jsou WinSignals a investování na burze. WinSignals jsou naše burzovní predikce s vysokou mírou
úspěšnosti. Přesto i s dlouhodobou úspěšností predikcí umí být individuální investoři neúspěšní… Důvodů je více
– nedisciplinovanost, přehnaná očekávání, přeobchodovávání se, emoční zmatky, nízké účty & nadměrné
riskování… Když k tomu přidáme občas nepodařenou predikci WinSignals nebo nevhodný Risk Management, je
„vymalováno“…
Proč je na druhé straně většina investorů s WinSignals úspěšná? Důvodů je více – mají správně nastaven Risk
Management (poměr velikosti účtu a počet lotů, rizika pod kontrolou), mají přiměřená očekávání k WinSignals
i ke svým možnostem, umí se samostatně rozhodnout, sázejí na stabilitu a dlouhodobost v investování, nehoní
se za rychlými zisky…. A rozumí Win principům v investování, třeba technologii složeného úročení (nejlepší
vynález v oboru investování!).
Jaké může být desatero motivačních a osobních předpokladů pro úspěch v dlouhodobém procesu ziskového
investování? Podívejme se na to:
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Proč úspěšní investoři dělají to, co ti neúspěšní dělat nechtějí…
Úspěšní investoři chtějí dlouhodobě a ziskově řídit své investice:
1.

Používají burzu jako efektivní prostředek pro řízení investic

2.

Řídí své investice s dlouhodobým výhledem za účelem zisků

3.

Pracují s přiměřeně velkými účty

4.

Riskují málo peněz, aby vydělávali dlouho. Kalkulují s funkcí složeného úročení…

5.

Vědí a rozumí tomu, co dělají

6.

Mají pod kontrolou rizika, své emoce a peníze

7.

Berou odpovědnost za své peníze do vlastních rukou

8.

Vědí, že peníze se vydělávají hlavou, nikoliv prací

9.

Chytré systémy investování používají chytrým způsobem (třeba WinSignals)

10.

Relaxují, užívají si, no stress

Neúspěšní investoři chtějí vydělávat snadno a rychle:
1.

Používají burzu jako Casino, pokoušejí štěstí

2.

Spekulují se záměrem vydělat rychle a hodně

3.

Myslí si, že s malými účty nasekají mnoho peněz (občas se to i podaří, jako v herním automatu…)

4.

Riskují často zbytečně hodně peněz, aby vydělávali rychle a hodně (přeobchodování)

5.

Často neví, co dělají a s jakými možnými důsledky…

6.

Nemají pod kontrolou své emoce, rizika a tím ani peníze

7.

Odpovědnost za své peníze rádi svalují na jiné

8.

Myslí si, že peníze na burze je třeba odpracovat

9.

Chytré systémy investování používají hloupým způsobem (třeba WinSignals)

10.

Málo relaxují, neužívají si, často a hodně řeší…
Kam se řadíte vy? Jaké jsou vaše motivace? Kde budete v rámci 90/10 výsledku?
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Je-li pro Vás práce s na burze i s WinSignals pro Vás příliš namáhavá , můžete s WinSignals investovat v rámci
WinAccounts. Nemusíte se zabývat e-maily ani SMSkami WinSignals, vše na vašem účtu je obchodováno
automaticky. WinAcccounts Multiterminal Managing umožňuje aplikaci WinSignals bez vašeho zásahu. Navíc zde
za servis WinSignals ani nemusíte platit. Máte jej zdarma.! Jak na to? Podívejte se na www.WinAccounts.com/cz

18.

Jak začít na burze a s WinSignals. Nabídka Start s WinSignals.

Obchodování na burze je technologicky i fakticky nejjednodušší způsob pro podnikání s volným rizikovým
kapitálem. Na druhé straně má pochopitelně i svá úskalí. Určitě je třeba nastudovat určité množství informací
k této problematice, na druhé straně jich je určitě méně, než v jakémkoliv jiném druhu podnikání. Pro podnikání
na burze potřebujeme pouze porci rizikového kapitálu (tu ovšem potřebujeme v každém podnikání nebo
investování). Dále je třeba vybrat burzu, operátora burzy nebo brokerskou firmu a způsob řízení investic
(obchodní software). Volíme systém, který je pro spekulace nejjednodušší, technicky dostupný a přehledný
(třeba právě CFDs & Forex). Dále potřebujeme komunikační prostředky s operátorem burzy, tj. kvalitní připojení
na internet a přístroje. Počítač, notebook, chytrý mobil nebo tablet. Mnoho operátorů umožňuje ovládat účty
nejen prostřednictvím PC software, ale i přes iPhone, iPad nebo Android.
Jak začít na burze?
Studium informací. Problematiku můžete pojmout obšírně, pokud chcete být odborníky na burze. Nebo
jednodušeji, pokud vám jde skutečně jen o kvalifikované řízení investic formou spekulací. S WinSignals si můžete
své obchodování na burze zjednodušit na nejmenší možné technické, technologické i časové minimum, a přesto
můžete dosahovat profesionálních výsledků. V rámci informací se potom zaměřujte zejména na znalosti
reálného fungování finančních trhů a na problematiku řízení rizik (viz. vybrané kapitoly tohoto Manuálu).
Semináře, školení, literatura. Určitě doporučujeme absolvovat v nezbytně nutné míře. Zde si však dovolujeme
upozornit, že můžete přijímat i mnoho dezinfomací, manipulací a burzovních lží. Mnoho firem nahání své klienty
nikoliv za účelem, aby tito vydělali peníze. Jde jim spíše o to, aby klienty nahnali přímo na burzu a aby vydělávali
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peníze na množství klientských obchodů, na provizích, poplatcích. Z tohoto důvodu motivují klienty
k nejrůznějším postupům a strategiím, aby tito nadměrně obchodovali. Klienti potom ztrácejí peníze a morálku
sériemi ztrát na Stoplossech, častými vstupy do obchodování (spready, poplatky) a často pochybnými výsledky
v reálném obchodování. My vás motivujeme k tomu, abyste obchodovali málo, s menším množstvím kontraktů,
za to však bezpečněji a ziskověji. Nakonec není nic jednoduššího, než si všechny informace a postupy prověřit
v praxi zadarmo na tzv. Demo účtech.
Demo obchodování. Burza je jediný podnik na světě, kde si můžete vše vyzkoušet nanečisto, zadarmo
v podmínkách reálných trhů. Vždy se učte burzu nejdříve na Demu a potom v reálu. Rozumějte tomu, že
podmínky Demo obchodování a reálného obchodování na Live účtech se budou vždy lišit. Každý slušný broker
dnes nabízí svým klientům možnosti pro Demo obchodování. Nicméně někteří jsou následně obchodně agresívní
a poté, co obdrží identifikační údaje o klientovi, následně obtěžují s obchodními nabídkami. Že jejich úmysly
nemusí být vždy v souladu se zájmy klientů, je vcelku zřejmé. V podmínkách Goldstarway (CFDs a Forex) si
můžete Demo obchodování zkoušet libovolně dlouho a bez následného obtěžování. Je vhodné si WinSignals 1-2
měsíce otestovat v podmínkách Demo obchodování zdarma.
Učební Live Trading. Poté, kdy vstoupíte na trh s reálnými penězi a otevřete si svůj Live účet, musíte s učením
začínat od počátku. Nejdříve si musíte otestovat, jak fungují různé druhy obchodních pokynů v praxi. Na jejich
plnění bude mít vliv aktuální likvidita a další podmínky trhu. Častěji, než na Demu, se setkáte s procesem
arbitráže, tj. řízené nabídky a poptávky. Je dobré nepodlehnout euforii a lákání velkých peněz a je třeba několik
měsíců poctivě trénovat, např. jen s jedním kontraktem, lotem. Není důležité hned vydělávat vážné peníze, ale
naučit se profesionálnímu způsobu pro řízení investic.
Bonus Trading Margin. Někteří brokers nabízejí novým klientům jako motivační bonus zdarma reálný příspěvek
pro obchodování a krytí obchodních marginů. Tento příspěvek sice nelze vybrat z účtu, ale lze jej využít
pro obchodování. Může být ve stovkách USD nebo EUR, nebo v rozmezí 10, výjimečně až 20 %. Pokud tedy
přidáte ke svému operačnímu kapitálu 10 %, dostanete 1. 000 EUR. Protože v rámci WinSignals operujeme
na jeden obchod s jedním lotem v částkách desítek, max. stovek EUR a v zisku lze uzavírat 80-90 % pozic, můžete
svůj rozjezd s WinSignals pokrývat ze skutečně rizikového kapitálu, ke kterému přijdete zdarma. Budete-li se
na burze chovat obezřetně v souladu se Zásadami pro ziskový a bezpečný trading, nemusíte dělat záseky
do svého operačního kapitálu a pár desítek obchodů s WinSignals si tak vyzkoušet relativně bezpečně.
Burza a WinSignals. Pro začátky si můžete objednávat WinSignals jako vzdělávací a informační produkt,
na kterém se budete učit řídit své investice na burze. Cena je jistě příznivá, měsíc provozu s WinSignals je určitě
levnější, než jakýkoliv celodenní seminář k problematice tradingu a můžete se naučit hodně. Pro začátky
s WinSignals na reálných účtech zvolte klidný nástup, obchodujte s nejmenším množstvím kontraktů, učte se.
Nenechejte se zlákat delší sérií WinSignals s výbornou úspěšností. Nenechejte se rozhodit, nastoupíte-li
s WinSignals do horšího období. To vše ke světu spekulací prostě patří. Budete-li dodržovat Zásady pro ziskový a
bezpečný trading, měli byste i horší období přestát bez vážnější úhony a v lepších obdobích sklízet úspěchy…!
Vytvořte si svůj koncept pro dlouhodobé řízení vlastních investic s WinSignals. Stanovte si své Zásady
pro ziskové a bezpečné obchodování, které budou akceptovat vaše vnímání rizik. Někdy pro vás mohou být rizika
dočasných ztrát významnější, po většinu času akceptovatelnější. Individuální motivace, znalosti, schopnosti nebo
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vnímání a akceptace rizik jsou faktory, které WinSignals nemohou brát v úvahu. V investování na burze není
třeba spěchat a obávat se, že vám ujede vlak. Burzovní pohyby a signály se odehrávají denně, celoročně, pořád.
Co dnes na burze uteče, zítra přijde odjinud. Důležitá je trpělivost. Proto zejména v začátcích opatrně, no stress
a v pohodě.
Pro svůj start na burze využijte aktuální možnosti, které jsou zveřejňovány na webu www.WinSignals.cz , nebo
v rámci individuální nabídky pro vás (digipárty,webináře apod.). Průběžně počítáme s možností vyzkoušet si
WinSignals s možností individuální nabídky WinSignals Trial. Tyto nabídky a možnosti ve vlastním zájmu sledujte
na webu nebo v rámci facebookové skupiny WinSignals.

19.

WinSignals a WEM v prostředí Goldstarway

Svou Situační Analýzu Online a své spekulace na burze děláme v prostředí obchodní platformy Goldstarway.
Jde o připojení na burzu, v rámci kterého můžeme z jednoho místa realizovat spekulace na akcie, akciové indexy
a další komodity + měnové páry Forexu. Spekulace na vývoje cen komodit realizujeme pomocí finančních
instrumentů CFDs (contract for difference), které se obchodují na základě stejných vzorců a mechanismů, jako
měnové páry devizové burzy Forex. Používáme přiměřenou finanční účinnost a finanční páku. Při použití
obchodních záloh (Marginu) ve výši desítek EUR nebo USD pracujeme s finanční účinností desítek až stovek EUR
(USD) na jeden kontrakt, lot. Terminologii, propočty zisků, ztrát a rizik uvádíme v podmínkách této platformy.
A stejně tak metodika vyhodnocení výsledků a ziskového potenciálu WinSignals je propočítávána v matematice
Goldstarway a podmínkách CFDs a Forex Account. Pro přehlednost uvádíme výsledky vztažené k obchodování
s 1 lotem a k velikosti účtu 10 tisíc (doporučená velikost pro rozumný Risk Management).

Pokud používáte jiné obchodní připojení, musíte si veškerou finanční matematiku přepočítat dle svých
podmínek. V zásadě jde o to, abyste znali rizika, finanční účinnost a podmínky pro plnění obchodních pokynů
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(likvidita) a další parametry. Vše byste si měli prověřit v podmínkách Demo tradingu, což je možnost učit se,
zkoušet vše kolem burzy zadarmo a navíc víceméně v podmínkách reálných trhů. Mějte však na paměti,
že podmínky reálného obchodování na Live účtech se budou vždy lišit od podmínek provozu na Demo účtech.
Nicméně když budete používat WinSignals správně, zásadní rozdíly ani nepoznáte. S výjimkou likvidity a s tím
spojených podmínek pro otevření obchodní pozice a její zavření, exekuce. Nejlepší řešení je učit se vše řešit
automatickými pokyny…
Své WinSignals můžete obchodovat nebo používat v podmínkách jakéhokoliv likvidního
a technologicky přívětivého prostředí i u jiných operátorů, nebo na jiném software.

Pokud se rozhodnete vyzkoušet Goldstarway připojení, více informací v českém jazyce najdete
na www.goldstarway.com/cz. Vyzkoušejte si svůj Demo nebo Live trading. Získejte svůj Bonus Trading Margin
a používejte jej jako rizikovou složku svého operačního kapitálu. Pro připojení na svůj účet můžete efektivně
využívat i mobilní připojení typu iPhone, iPad, Android. Pro připojení GSM (omezený datový tok) používejte
www.mtgot.com (zde najdete i online aktualizaci kotací, kurzů vybraných WinSignals aktiv). Návody pro PC
i mobilní software najdete na webu www.goldstarway.com/cz.
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20.

Ceník WinSignals informačních produktů WinSignals a objednávky

Aktuální ceník a objednávky pro produkty WinSignals pro klienty z České a Slovenské republiky naleznete na

http://objednavky.winsignals.cz/objednavka-winsignals-rozdeleni/
Vyberte si své produkty, využijte cenové zvýhodnění WinSignals na delší časové období. Objednávku je možno
činit vždy na celé kalendářní měsíce ( 1-3 a více měsíců).
Nejprve zašlete svou objednávku, platbu realizujte dle pokynů po potvrzení objednávky!

Objednávku můžete provést také písemně e-mailem na adrese servis@winsignals.com.
Uveďte předmět objednávky, název produktu (WinSignals, WEM), období, případně další požadavky nebo
dotazy, Vaše jméno a adresu a nezapomeňte uvést telefonní číslo, abychom se s Vámi mohli v případě jakýchkoli
nejasností spojit. Uveďte preferovanou měnu platby Kč nebo EUR. Podrobnosti o platbě a fakturu obdržíte od
našeho servisu písemně.

21.

Komunikace s WinSignals, servis a podpora

Pevně věříme, že vám tento WinSignals Manual poskytl důležité a zajímavé informace. Přesto, že tento
materiál poskytujeme svým klientům a zájemcům o servis zdarma, je dobré si uvědomit, že zde předáváme řadu
hodnotných informací, jejichž správné pochopení a využívání může mít pro vás cenu, kterou lze stěží vyčíslit.
Vezměte prosím na vědomí, že vám zde tyto informace předáváme s důvěrou a výhradně pro vaše využití.
Přístupy k používání WinSignals i rady k problematice řízení zisků i rizik pro vás mohou představovat důležitý
vzdělávací zdroj, který můžete využít ve své praxi dlouhodobě ziskového řízení investic. Stejně tak, pokud se
dopustíte chyb ve svých investičních postupech, nebo nebudou vaše výsledky odpovídající možnostem, zajisté
zde najdete popis možných příčin.
Na druhé straně není tento WinSignals Manual učebnicí tradingu, ani nemůže podrobněji o této problematice
pojednávat. Proto vám můžeme doporučit , abyste si průběžně doplňovali své trading informace a vzdělání
kdekoliv jinde (pozor ovšem na použitelnost informačních zdrojů…).
Přejeme Vám zejména mnoho úspěšných dnů s WinSignals a v investování. Přejeme vám, abyste získali
odvahu, čas a možnosti pro vyzkoušení tohoto skvělého byznysu. Přejeme vám klidné podmínky pro ziskové a
trpělivé investování, no stress a pohodu s WinSignals. Vše ostatní musíme ponechat na vás. Děkujeme vám za
pozornost i pochopení. Neváhejte nás kontaktovat pro vyřešení případných dotazů nebo problémů.
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Pro kontakt s námi používejte:
Chat WinSignals na stránce www.winsignals.cz
E-mail:
servis@wintraders.com,
winsignals@wintraders.com

Investujte se zápalem… a se ziskem!
Váš tým WinSignals!

WinSignals LLC

WS & HNB corporate s.r.o.

1666 Connecticut Avenue NW, S325

Martinická 987/3

Washington, DC 20009

191 00 Praha 9

United States of America

Česká Republika

TENTO OBSAH JE POUZE VLASTNÍM NÁZOREM AUTORŮ ZÍSKEJÚČET.CZ.
ČLÁNEK JE URČEN VÝHRADNĚ KE STUDIJNÍM ÚČELŮM TÉMAT TÝKAJÍCÍCH
SE OBCHODOVÁNÍ NA BURZE A NESLOUŽÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ COBY
KONKRÉTNÍ INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, OBCHODNÍ DOPORUČENÍ, ANALÝZA
INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO PODOBNÉ OBECNÉ DOPORUČENÍ
TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI. OBCHODOVÁNÍ NA
FINANČNÍCH TRZÍCH JE VYSOCE RIZIKOVÉ! SPOLEČNOST FF TRADER
S.R.O. NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU Z HLAVNÍCH ČI VEDLEJŠÍCH INVESTIČNÍCH
SLUŽEB VYJMENOVANÝCH V ZÁKONĚ O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM
TRHU Č. 256/2004 SB.

Poslední úpravy provedeny: 1/12/2016
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Jak používat WinSignals?
. Je na uživateli, jak je použije v praxi

WinSignals jsou informací a názorem s určitou pravděpodobnostní úspěšností a je na uvážení
klienta, jak je v dané situaci využije. Hlavním účelem produktu WinSignals je upozornit na
formující se příležitosti. Příjem WinSignals klientovi umožňuje to, aby neztrácel čas
celodenním sezením u počítače. Nicméně po obdržení signálu do trhu - WS - by se klient měl
přesvědčit, zdali takový signál vyhovuje jeho vnímání trhu i vnímání rizik s případným
obchodem spojených. WinTraders provádějí situační analýzy trhů a predikce pohybů v době
největší likvidity na trzích. V našich evropských podmínkách je to zpravidla v době od 08:00
do 19:00 SEČ. To umožňuje klientům v našem časovém pásmu kontrolovat bez obtíží
v průběhu dne většinu obchodů online.
Za lepší variantu pro následné použití přijatých WinSignals považujeme náhled do vlastního
systému pro analýzu trhu a zadávání obchodních pokynů pro vstup do trhu i pro výstup
z osobního počítače nebo notebooku. Mobilní aplikace hodnotíme pouze jako nouzové, nebo
operativní řešení. Pokud klient zadává pokyny do trhu pouze podle SMS s WinSignals,
doporučujeme zadávat fyzické pokyny pro PT i SL. Pokud klient otevírá pozice a řídí pozice
podle informací z WinSignals, je možné pracovat s mentálními limity pro PT i SL - vše závisí na
zkušenostech a možnostech klienta, které jsou individuální. V tomto druhém případě a se
zřetelem na přiměřené zatížení obchodního účtu se nám jeví práce s mentálními úrovněmi
PT i SL jako statisticky výhodnější. Vyžaduje ovšem správný risk management v akci.
WinSignals jsou pouze predikce o rozpohybování cenových úrovní vybraných aktiv. Následný
vývoj a obchodní akce jsou čistě v kompetenci klientů a uživatelů WS...
Preferujeme připojení na burzu CFDs a Forex Goldstarway, kde lze velmi jednoduše, účinně a
spolehlivě realizovat obchody s akciemi, akciovými indexy, nejlikvidnějšími komoditami
a měnovými páry z jednoho místa, s nízkými náklady a kvalitním servisem. Servis WinSignals
však můžete efektivně využít pro své spekulace na burze v rámci jakéhokoliv obchodního
systému, u něhož lze toto obchodování realizovat online přes internet.
WinSignals a Win Easy Management zprávy jsou zveřejňovány následně po zaslání klientům
z důvodu transparentnosti v sekci WinTraders Live na webové stránce WinSignals
www.winsignals.cz. Signály jsou zde zadávány s určitým časovým zpožděním o 60 až 90
minut poté, co byly zaslány klientům formou SMS Alertu.
Upozornění: Vzhledem ke zpoždění zveřejňování WS zpráv na webu WinSignals.cz, není
vhodné používat tyto zpožděné zprávy k obchodování!
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