
 

2 MOŽ  NOST I  INVE  ST O VÁ N I NA B URZE 

KTE RÁ  J E P RO VÁS  TA P RA VÁ?  

 
Zkusili jste už investovat na burze? S jakým výsledkem? 

 
Možná se vám zdálo, že trading v podstatě není vůbec složitý ale... očekávané 

výsledky se nedostavily ani po delším čase? 

 
A je to tak v pořádku. Víte proč? Podívejme se teď na statistiky burzy a tradingu: 

 

 

1% dosahuje zisky 

 
 

7% vydrží 

déle než 5 let 

 
 

80% traderů 

skončí do 2 let 

 
 

40% traderů skončí už během 

prvního měsíce 

 
 

Všichni tradeři vstupují na burzu 

s velkými očekáváním zisků 

 

 

Máte ověřenou strategii, vše naznačuje, že vyděláte, ale není tomu tak. Největším 

nepřítelem tradera jsou jeho emoce! Je nezbytné naučit se obchodovat s chladnou 

hlavou a to doopravdy dokáže jen málokdo. 

Před tím, než začnete obchodovaní na burze, měli byste si položit několik 

následujících otázek: 

1.  Je na aktivu jasný rostoucí či klesající trend (na rozdíl od bočního...)?  

2. Je poblíž nějaká významnější cenová rezistence či support? 

3. Je možné případně potvrdit obchod nějakým indikátorem - například      

    Fibonacci, cenový pattern...? 

4. Jaký je poměr rizika ku zisku, neboli "Risk Reward Ratio" (RRR)? RRR je používán  

    velkým množstvím obchodníků k porovnání předpokládaného výnosu z  

  obchodu a podstupované riziko k realizaci zisku. ... 

  5. Jak velký kapitál riskuji při otevření obchodu? 

6. Je nějaký fundament, který výrazně mluví proti technickým ukazatelům  

   pro otevření obchodu? 

  7. Dodržuji svůj obchodní plán? 



 

A P AK J E TU D RUHÁ  MOŽ  NO ST INVE ST O V ÁN Í .  . . 
 

 

Je to systém pro kvalifikované privátní investory. Je o mnoho jednodušší 

efektivnější a zabere vám mnohem míň času! 
 

Umožňuje účastnit se investic na burze s využitím našich burzovních predikcí s 

úspěšností 70 - 90% jako Partner (privátní investor). 

Privátní investor se nemusí o dění na burze zajímat, ani se zabývat řízením 

účtu a aplikací burzovních predikcí 

Deleguje řízení svých investic Master Tradera, ke kterému si připojí svůj  

investorský live účet na burze  

Master Traders se orientují podle vlastní strategie na zhodnocování účtů ve 

výši 2 - 6 % měsíčně, což je konzervativní strategie pro bezpečné a ziskové řízení 

investic na burze s pákovými produkty Forex a CFDs. 
 

Je to nejjednodušší, časově nejméně náročný a přitom efektivní způsob  

investování na burze. Akcie, komodity a Forex jsou zde obchodovány na bázi 

krátkodobých spekulací bez vaší námahy pod vedením profesionálních investorů 

- Master Traderů účtů WinAccounts. WinAccount je asset management 21. století 

pro chytré, kapitálově vybavené investory a partnery, kteří si chtějí život užívat 

jinak, než dennodenním sledování burzy!  

 
Lepší jednou vidět, než tisíckrát slyšet, říkají Japonci. A mají naprostou pravdu. Pro 

nás ale ještě více platí, že lepší, než jednou vidět, je lépší si to vyzkoušet. Zvláště, 

když jde o úspěšné spekulace na burze s vysokou úspěšností.  

Vyzkoušejte WinAccounts v podmínkách dlouhodobého řízení investic, kdykoliv 

můžete svou partnerskou účast zahájit, investice navýšit, nebo naopak vybrat. 

Investování = akcie, komodity, Forex – kdy vše je pod vaší kontrolou. 

 
Moc ráda vám povím konkrétní informace a odpovím na otázky během společné 

schůzky. 

 
Vaše Helena Lopraisová 

 
IN VES T OVÁNI  NA B URZ E N IKD  Y NEB YLO J EN OD  UŠŠÍ 


