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Pár slov úvodem

Pár slov úvodem
Investování a obchodování na kapitálových trzích se
věnuje již od roku 2006. Je absolventem Univerzity T.Bati ve Zlíně
obor Finance, kde je autorem závěrečné práce s názvem Projekt
zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím intradenního
obchodování futures. Specializuje se především na aktivní
obchodování akcií, ETF, opcí a futures. V minulosti navštívil řadu
odborných seminářů pořádaných profesionálními burzovními
obchodníky a investory. Spolupracuje se zahraniční skupinou
specialistů se zaměřením na automatické obchodní systémy.

Petr Novák
tel. číslo: 739 577 051
email: pecan.novak@gmail.com
web: burzaprokazdeho.cz
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Úvod
Zajímají vás otázky typu:

?
?
?
?
?

Co je to burza
S čím se na burze obchoduje
Jak probíhají obchody na burze
Jak můžeme obchodovat na burze
Co potřebujeme vědět k tomu, abychom vydělávali peníze na burze

Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte
v rukou ten správný e-book!
Dokážu Vám,
… že na burze může obchodovat každý
… že obchodování na burze je opravdu hračka
Tento ebook Vám dá odpovědi na základní otázky, které potřebujete
znát, pokud se chcete stát úspěšných obchodníkem na kapitálových trzích.

Obchodování na burze je byznys jako každý jiný!
Ptáte se, proč je obchodování na burze tak skvělé a proč byste se měli
stát právě VY burzovními obchodníky?
- obchodování na burze je zcela fair-play byznys, nepotřebujete žádné
úplatky ani známosti
- obchodování na burze je umění a lze jej provádět různými způsoby
- existuje nesčetné množství obchodních instrumentů
- obchodovat na burze může dělat každý bez ohledu na věk, pohlaví či
vzdělání
>> zpět na Obsah
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Nechte peníze pracovat za vás!
Nepracujte pro peníze, ale nechte peníze pracovat za Vás. Pokud
pracujete pro peníze, zabere Vám to daleko více času, než když necháte
peníze pracovat za Vás. Nechat peníze pracovat za Vás je tedy daleko efektivnější než první možnost. Bohužel většina lidí se tímto neřídí, a proto většina z Vás si věčně stěžuje na nedostatek času. Já mám tolik volného času,
kolik chci. Abych jenom obecně netlachal, pojďme se nyní podívat, jak toto
tvrzení vypadá v praxi. Ukážu Vám jej na příkladu dvou spolužáků.
Jirka a Pavel spolu chodili na střední školu, seděli spolu v lavici
a byli nejlepšími přáteli. Výsledky měli relativně stejné, Jirka byl více praktik
a Pavel spíše teoretik. Po úspěšném odmaturování se jejich cesty rozdělili,
ale na jejich přátelství se nic nezměnilo.
Jirka se rozhodnul, že nebude ztrácet čas na vysoké škole a ihned
po maturitě nastoupil do pracovního procesu. Sehnal si práci jako obchodní zástupce u firmy, která prodává cukrovinky. Na internetu se tehdy dozvěděl, že existuje něco, čemu se říká burza. Začal tedy pátrat hlouběji, hledat
informace, navštívil nějaké kurzy a po čase mu začalo vše docházet. Bydlel
stále u rodičů, a tak i přesto, že rodičům přispíval na domácnost, mu měsíčně zbývalo poměrně dost peněz. Jirka je racionálně založený člověk, a proto
peníze, které mu každý měsíc zbývaly, nerozházel za hlouposti, ale rozhodnul se nabyté znalosti zúročit, a začal pomocí nich obchodovat na burze.
Pavel se dostal na vysokou školu ekonomickou. Po celou dobu
studia si užíval plnými doušky bezstarostného života, hýřil a bavil se. Měl
jedinou povinnost a tou byla škola. Patřil mezi bystré studenty, proto samotnému učení se obětoval pouze minimum času, o to více času věnoval
volnočasovým aktivitám. Oba dva kamarádi byli sportovně založení a společně chodili do posilovny, plavat nebo se jen prostě chodili bavit do barů.
Léta plynula a Vás určitě zajímá, jak vypadá situace nyní. Oba přátelé se už moc nestýkají. Proč? Uběhlo 5 let, Pavel dostudoval vysokou školu
a získal místo v bance. Má zde pracovní dobu od 9:00 do 17:30. Navíc musí
za prací dojíždět do vedlejšího města, takže toto dojíždění mu denně zabere zhruba hodinu. Volného času mu razantně ubylo, v podstatě jediný volný
čas se dá najít o víkendu. Razantní životní změna nastala i u Jirky. Rozhodnul
se po 5 letech odejít z práce, která ho sice nijak neštvala, ale už ho nebavilo
trávit 8h denně v práci. Málokdo si může odejít z práce. Jirka si to dovolit
>> zpět na Obsah
PETR NOVÁK | burzaprokazdeho.cz | pecan.novak@gmail.com

4

#Burza pro každého - Úvod

Nechte peníze pracovat za vás!

mohl z toho důvodu, protože naučil peníze, aby pracovali za něj. Jirka má
volného času až až, protože přestal pracovat pro peníze. Plně si užívá výhod
života burzovních obchodníků.
Zatímco Jirka 5 let pracoval, aby si mohl po zbytek života užívat.
Pavel si 5 let užíval a zbytek života bude makat jak šroub. Takto to funguje
v 95% případů. Chcete být jako Pavel nebo jako Jirka?
Víte, jaká je nejdražší komodita na světě? Není to žádné zlato ani
platina, nejdražší a nejvzácnější komoditou na světě je čas. Navíc tato komodita je nedostatkovou. Celý svět trpí nedostatkem času.
Každou ztracenou minutu si už nikdy nevezmete zpátky. Právě burza nám
umožňuje. Prostřednictvím obchodování na burze efektivně zaměstnáváme naše peníze. Peníze jsou v tomto případě našimi zaměstnanci, kteří pracují za nás.

Obchodování na burze

Finanční a časová svoboda

>> zpět na Obsah
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Burza
Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po určitém cenném
papíru

Místo, kde probíhají obchody
V dnešní době již vše probíhá elektronicky. V pohodlí domova zadáte z Vašeho počítače nebo chytrého telefonu příkaz k nákupu, resp.
prodeji, pokyn putuje prostřednictvím internetu na server burzy a je akceptován. Toto vše trvá řádově sekundu až dvě.
Na světě existuje celá řada burz, mezi ty hlavní patří zejména americké burzy:
• CBOT – Chicagská burza cenných papírů
• NYMEX – New Yorská burza cenných papírů
U nás v ČR máme také burzu BCPP – Pražská burza cenných papírů.
Objem obchodů na BCPP je oproti zahraničním burzám, zejména těm americkým, zanedbatelný. Proto budeme svou pozornost soustředit především
na tyto burzy s největším zájmem veřejnosti.
Veškeré obchody na amerických burzách jsou pod dohledem kontrolních orgánů.
Organizace sloužící jako ochrana před podvody a různými nekalostmi, které
by mohly ovlivnit obchodování na burzách:
• CFTC – Komise pro obchodování futures, dohlíží nad brokery
• NFA – národní asociace pro futures
Dohled nad BCPP provádí Česká národní banka.

>> zpět na Obsah
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Obchodní nástroje
Na burze se obchoduje s cennými papíry.
Mezi nejrozšířenější typy cenných papírů patří tyto:
• Akcie
• Futures
• Forex
• Opce
Nyní si povíme o těchto cenných papírech něco blíže.
Akcie v podstatě reprezentují kousky firem. Jsou to firemní podíly. Každá vlastněná akcie z Vás dělá podílníka dané společnosti.
Chcete být spoluvlastníkem třeba ČEZu nebo Microsoftu? Není
problém, stačí nakoupit balík akcií některé z těchto firem a máte
práva akcionáře.
Futures nebo někdy také nazývané komoditní kontrakty jsou burzovními deriváty. V podstatě kupujeme nebo prodáváme vybranou komoditu s určitým datem dodání v budoucnosti. K fyzickému
dodání ale většinou nedojde, protože z hlediska spekulace, což
byl náš prvotní záměr, se daného kontraktu zbavíme ještě před
datem dodání. Nemusíme se bát, že by od nás daný kontrakt nikdo nechtěl odkoupit a nám pak za nějaký čas před domem složili
kamión kukuřice. Na komoditních burzách je tak velká nabídka a
poptávka, že můžeme za danou cenu obchodovat v podstatě v
kterýkoliv okamžik.
Forex je mezinárodní obchodní systém. Když obchodujeme forex, obchodujeme vždy dvě měny proti sobě, tzn. jednu měnu
kupujeme a druhou měnu prodáváme. Mezi nejobchodovanější
forexový pár patří euro-dolar EUR/USD. Jedná se o nejlikvidnější
trh na světe, ovšem jeho nevýhodou ne netransparentnost! Tento
trh není nijak centralizován a nejedná se v podstatě o burzu jako
takovou. Forex prakticky využívá téměř každý, když si potřebuje
směnit svou vlastní měnu na měnu zahraniční.

>> zpět na Obsah
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Opce jsem uvedl záměrně jako poslední typ cenného papíru,
protože se týká výše zmiňovaných akcií, komodit i forexu. Opce
dává jejímu vlastníkovi právo (nikoliv povinnost) koupit nebo prodat daný cenný papír za předem sjednanou v předem sjednaném
termínu. Opce můžeme také prodávat (vypisovat) a na principu
prodeje opcí fungují vlastně všechny pojišťovny, ale o tom až příště v některém z článků. Prodaná opce stanovuje povinnost jejímu
prodejci koupit nebo prodat daný cenný papír za předem sjednanou v předem sjednaném termínu.

Broker a obchodování
Broker je:
- licencovaný obchodník s cennými papíry
- prostředník mezi námi a burzou
- zprostředkovatel obchodu mezi burzou a investory
Obchodování přes brokera probíhá prostřednictvím obchodního
účtu. Jedná se v podstatě o stejný princip obchodního účtu jako v kterékoliv
jiné bance. Peníze na obchodním účtu jsou pojištěny.
Každý broker má svou obchodní platformu, která je spárována s Vaším obchodním účtem. Veškeré obchodní transakce probíhají přes tuto platformu, vše v přes internet v pohodlí Vašeho domova
.
Osobně upřednostňuji zejména zahraniční brokery. Zahraniční brokeři mají dlouholeté zkušenosti a tomu odpovídající služby. Vzhledem k velkému počtu zákazníků si mohou dovolit a poměrně nižší poplatky, oproti těm
tuzemským.

>> zpět na Obsah
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Analýza trhu
Námi prováděné obchody musí být promyšlené a náš zvolený přístup musíme aplikovat konzistentně. Slouží k předpovídání co nejpravděpodobnějšímu budoucího pohybu trhu na základě zkoumání minulých dat.
Trh můžeme analyzovat dvěma přístupy:
a) Technická analýza
b) Fundamentální analýza
Volba přístupu se liší obchodník od obchodníka. Nelze říct, který přístup je lepší. Někteří obchodníci využívají oba přístupy zároveň a kombinují
je. Osobně mi kombinace obou přijde moc složitá.

Technická analýza
Analýza se provádí z grafu, kde graf zobrazuje vývoj ceny v čase. Nejčastějším formátem
zobrazování grafu je čárkový graf. Každá čárka v
grafu zobrazuje vývoj ceny daného instrumentu ve
zvoleném časovém intervalu (1min až 1den). Přitom z každé čárky se dají vyčíst následující hodnoty:
High = nejvyšší cena
Open = otevírací cena

Low = nejnižší cena
Close = zavírací cena

H
O
C
L

Technické analýza využívá pouze cenu, likviditu (objem obchodů)
a volatilitu (rozsah pohybů).
Základním předpokladem technické analýzy je, že tržní pohyby mají tendenci se neustále opakovat. Techničtí obchodníci se to snaží využít tak, že zkoumají historická data a hledají opakující se vzory
chování trhu, tzv. PATTERNY.

>> zpět na Obsah
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Technickou analýzu můžeme provádět dvěma způsoby:
• Indikátory
• Price-action
Indikátory graficky znázorňují určitý matematický model. Jednoduchým indikátorem je klouzavý průměr. Klouzavý průměr je zprůměrovaná
cena za námi zvolené období. Podstatou klouzavého průměru je rozeznání
trendu a následné obchodování do aktuálního trendu.
Price-action je způsob technické analýzy využívající pouze čisté grafy. Techničtí obchodníci obchodují pouze podle chování ceny. Interpretace
price action se může lišit obchodník od obchodníka.

Fundamentální analýza

Analýza se provádí z minulých ekonomických údajů
Cílem fundamentální analýzy je zjištění skutečné vnitřní ceny daného instrumentu. Zjištění, zda je daný instrument podhodnocen nebo nadhodnocen. Na základě tohoto zjištění se následně obchodník rozhodne, jakou akci provede.
Rozlišujeme 3 základní stupně fundamentální analýzy:
• Globální – zkoumání trhu jako celku
• Odvětvová – zkoumání daného odvětví
• Firemní – vnitřní zkoumání daného instrumentu
V dnešní době již fundamentální analýza není tak hojně využívaná
a většina obchodníků preferuje spíše technickou analýzu.

>> zpět na Obsah
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Typy obchodníků
Obchodní styl musíme přizpůsobit naší povaze.
Rozlišujeme dva základní typy obchodníků:
• situační obchodník
• systematický obchodník
Situační obchodník
- obchoduje to, co vidí
- situační obchodník již má za sebou několik let praxe
- obchodovat jako situační obchodník vyžaduje spoustu času, obchodník
musí sedět neustále u trhu a být plně soustředěný
- situační obchodník dokáže vydělávat stovky procent ročně
- situační obchodník je pod neustálým psychickým tlakem
Systematický obchodník
- má jasná pravidla, automatický obchodní systém
- systematické obchodování je časově nenáročné, kdy za nás obchoduje počítač
- systematický obchodník dokáže vydělávat desítky procent ročně
- obchodní výsledky systematického obchodníka neovlivňuje jeho psychika

>> zpět na Obsah
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Automatický obchodní systém
Základní nástroj každého úspěšného obchodníka.

Soupis pravidel, jak obchodovat.
Obchodní systém si může zkušený obchodník sám vytvořit nebo je
možnost zainvestovat a koupit si již vytvořený automatický obchodní systém.
Automatický obchodní systém obchoduje za nás. Je to v podstatě
software navržený tak, aby obchodoval jako obchodník, ovšem bez jeho zásahu. Odpadá zde tedy obchodníkova psychika, která často způsobuje obchodníkovi chyby a selhání. Automatický obchodní systém především šetří
náš čas.

>> zpět na Obsah
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