
Pick	  of	  the	  Week	  
EUR/USD	  Discount	  Put	  	  
V uplynulých dnech se euro  dostalo pod 
velký prodejní tlak. Vinu na tom mají spe-
kulanti, kteří sází na možný odchod Řecka 
z eurozóny. Ovšem je jisté, že Řecko je s 
reformami v prodlení. Poněvadž také ve 
Španělsku krize eskaluje, dostala se jed-
notná evropská měna do sestupné spirály. 
Vůči americkému dolaru zaznamenala 
evroská měna dvouleté minimum. 
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Latinská	  Amerika	  
Jak	  investovat	  do	  Chile	  
Chile je především závislá na cenách 
mědi. Také lithium je na mezinárodních 
trzích žádanou komoditou. Dalšími ex-
portními šlágry jsou rybolov a víno. Ovšem 
i zde je patrná závislost na světové eko-
nomice. Není tedy divu, že roce 2009 měla 
země negativní růst. Ovšem již 2010 došlo 
k oživení, navzdory zemětřesení ekonomi-
ka vzrostla o více než pět procent. 
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Trading	  série 
Obchodní	  systémy	  (I)	  
Ve spolupráci se Scoach (největší 
obchodní platformou pro strukturované 
produkty) jsme pro čtenáře 
ZertifikateJournal připravili témata, která 
se zaměří na problematiku obchodování -  
oblast tradingu. V dnešní dvanácté části 
našeho seriálu se budeme podrobně 
zabývat obchodními systémy.  
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Portfolio 
Betonové	  zlato	  
V poslední době však získal německý ne-
movitostní trh na atraktivitě. Důvody: kvůli 
euro-krizi se němečtí investoři aktuálně 
drží stále ještě zpět, úrokové sazby jsou 
na velmi nízkých úrovních a panuje strach 
z rostoucí inflace. 
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Pákové	  ETF	  na	  pranýři 
Rozsudek	  FINRA	  

FINRA (Financial Industry Regulatory 
Authority) - největší nezávislý regula-
tor v USA, opětovně vyostřil svůj po-
stoj vůči poskytovatelům tzv. ETP 
(Exchange Traded Products). Spo-
lečnostem Citigroup, Morgan Stan-
ley, UBS a Wells Fargo byla uložena 
vysoká pokuta především kvůli ne-
dostatečné kontrole svých prodejců, 
kteří soukromým investorům nabízeli 

netradiční struktury ETFs. Celková 
výše uložené pokuty dosáhla hodno-
ty 9,1 milionu USD, z této častky či-
nila peněžitá pokuta 7,3 milionu USD 
a 1,8 milionu USD činilo odškodnění 
postiženým investorům. Počátkem 
této žaloby bylo angažmá po-
stižených investorů v tzv. Short- a 
Leveraged-ETF, který výše zmíněné 
banky prostřednictvím svých nebo 
cizích distribučních sítí nabízely v le-
tech 2008-2009 ve velkých obje-
mech také privátním investorům. 
Podle názoru FINRA nebyla nabídka 
postižených bank prováděna s do-
stečnou péčí tj. distributoři neměli 
dostatečné znalosti o nabízeném 
produktu a přesto byly tyto velmi 
specifické a komplexní cenné papíry 
nabízeny běžným privátním inve-
storům.  

 
Oba zmíněné typy produktů jsou 

ve stále větším počtu nabízeny také 
v Evropě a jejich přesná funkce, kte-
rá je propojená s pákovým finančním 
mechanismem, je srozumitelná jen 

velmi omezenému počtu zasvě-
cených investorů. Struktura produktů 
se opírá především o každodenní 
přizpůsobení výchozí báze a přitom 
je páka vždy navrácena zpět na 
původní výchozí úroveň. Při tomto 
postupu je v dlouhodobém horizontu 
problémem volatilita zvoleného 
podkladového aktiva (indexu). V jed-
nom z FINRA prezentovaných 
scénářů by měl Leveraged-ETF 
zdvojnásobit (denní) zisk indexu, 
ovšem po pěti měsících od uvedení 
na trh ztratilo ETF bezmála šest pro-
cent, ačkoliv se podkladový index v 
průběhu celého časového období 
nácházel v plusu.  

 
Aktuální rozsudek FINRA není 

zaměřen proti nabídce odpovídají-
cích finančních produktů, nýbrž zcela 
výslovně proti cílenému prodeji a dis-
tribuci produktů nedostatečně vyš-
kolenými poradci, kteří by měli po-
tenciální investory dostatečně infor-
movat také o možných rizicích. 



MSCI	  Chile	  

 

	   	   	   	  

Seitwärts	  
Der	  von	  MSCI	  berechnete	  Chile-‐Index	  kommt	  nicht	  so	  
recht	   aus	   dem	   Quark.	   Seit	   zwei	   Jahren	   pendelt	   das	  
Barometer	   in	   einer	   breiten	   Range	   zwischen	   2.000	  
und	  3.000	  Punkten.	  
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Chile patří mezi klasické emerging 
market. V tomto státě na jihozápadě 
Jižní Ameriky vládne od roku 2010 
prezident Sebastián Piñera, který je 
za posledních 20 let prvním pravi-
cově orientovaným politikem u moci. 
Ovšem „politický smír“ není ani zde. 
Před několika týdny opět došlo k 
násilnostem. Důvodem k nepokojům 
byl dokumentární film, který velebil 
bývalého diktátora Augusta Pinoche-
ta, jehož ilegálně získaný majetek 
nebyl dodnes nalezen. Bohužel se 
nejedná o jediné problémy. Do ulic 
vyšla chilská omladina, která poža-
duje reformu vzdělávání, aby se dalo 
konkurovat mezinárodním stan-
dardům. To je velmi důležité, protože 
Chile žije z velké části z exportu.  

 
Komoditní	  bohatství	  
Chile je především závislá na cenách 
mědi. Nicméně také lithium je na 
mezinárodních trzích žádanou ko-
moditou. Dalšími exportními šlágry 
jsou rybolov a víno. Ovšem i zde je 
patrná velká závislost na světové 
ekonomice. Není tedy divu, že roce 
2009 měla země negativní růst. 
Ovšem již v roce 2010 došlo k 
hospodářskému oživení, navzdory 
ničevému zemětřesení ekonomika 
vzrostla o více než pět procent. I v 
uplynulém roce byl růst přes šest 
procent. Pro letošní rok očekává 
MMF růst HDP ve výši 4,3 procenta 
a v roce 2013 by se HDP měl vrátit 
na hodnoty kolem 4,5 procenta, při 
inflaci jejíž úroveň nepřekoná míry 
růstu. Hospodářství je soustředěno 

především v regionu hlavního města 
Santiago de Chile, kde žije více než 
poloviva obyvatelstva. Nicméně již 
zmíněné zemětřesení, které zemi 
posltihlo v únoru 2010, zanechalo 
své stopy. Došlo ke zničení velké 
části infrastruktury. Ovšem celkově 
vzato je politické a hospodářské 
prostředí velmi stabilní, především 
díky konzervativní finanční a hospo-
dářské politice, jejíž základní principy 
jsou zakotveny přímo v ústavě. 
Kromě toho je korupce na latinsko-
americké poměry extrémně nízká. I z 
těchto důvodů proudí do země me-
zinárodní kapitál. Investice spojené s 
těmito „toky“ kapitálu jsou dobrým a 
solidním základem pro následující 
roky – i když rozdíl mezi bohatými a 
chudými je i v Chile velmi vysoký.  

 
Akciový	  trh	  v	  poslední	  době	  oslabuje	  
I přes dobré budoucí vyhlídky a 
navzdory stabilní hospodářsko-
politické situaci se chilský akciový 
trh nemůže poschlubit vynikající per-
formací. MSCI index se aktuálně na-
chází v oblasti 2 460 bodů a je ještě 
poměrně velký kus vzdálen od svých 
historických maxim z přelomu let 
2010/11, které se nacházejí téměř na 

úrovni 3 000 bodů. Lze tedy čekat 
další růstový potenciál. Index MSCI 
Chile je kalkulován v USD. Nicméně 
základem pro kalkulaci jsou kurzovní 
hodnoty udávané v chilských pesos. 
Open End Tracker od skotské RBS 
(ISIN NL0009569839) je nabízen bez 
měnového zajištění. Podkladovým 
aktivem certifikátu je varianta indexu 
total return, který zohledňuje vypla-
cené dividendy. Přesto emitent ne-
požaduje žádné další poplatky. Pod-
kadový index aktuálně obsahuje 
dvacet největších společností, které 
se obchodují na chilské burze. 
Těžkou vahou je letecká společnost 
Lan Airlines, která si nárokuje plných 
10,5 procenta, následuje komoditní 
koncern Empresas Copec, který na 
pomyslnou misku vah přidá 9,8 pro-
centa a třetí je energetická společ-
nost Empresa Nacional de Electrici-
ad. Také zde má db X-Trackers ve 
své nabídce Swap-ETF (ISIN 
LU0592217797). Roční náklady ve 
výši 0,65 procenta jsou cenou za 
eliminaci rizika emitenta. Rovněž je 
možná investice do Chile Inter10-
indexu opět prostřednictvím trackeru 
od RBS (ISIN NL0000756583). 
Ovšem jak již název napovídá, skládá 
se tento tržní barometr pouze z de-
seti jednolivých titulů, čímž nelze do-
sáhnout požadované diverzifikace. 
Nicméně uplynulý týden uvedla RBS 
na trh řadu bonus certifikátů na 
podkladový index MSCI a tyto struk-
tury mohou být docela zajímavou in-
vestiční alternativou. Na první pohled 
padne do oka cenný papír bez cap s 

dobou trvnání do prosince 2013 
(ISIN DE000AA5HDM0). Zde se bari-
éra nachází na úrovni 2 000 bodů, 
což odpovídá ochraně ve výši 18,8 
procenta. Jestliže do konce doby 
trvání nedojde k prolomení této bari-
éry, bude investorům vyplacen bo-
nus výnos ve výši 8,8 procenta ne-
boli 6,2 procenta p.a. Protože tento 
cenný papír je na trhu novinkou, ne-
bošlo prozatím k vytvoření žádné 
nadhodnoty, díky tomu mohou inve-
stoři v plné výši participovat na růstu 
podkladového indexu i nad úrovní ve 

výši 2 800 USD. U bonus certifikátu s 
cap na stejné pokladové aktivum 
(ISIN DE000AA5HDS7), který bude 
rovněž splatný na konci roku 2013, 
tomu tak již není. Ovšem toto manko 
je „kompenzováno“ a vyšším bonus 
výnosem - 10,5 procenta neboli 14,8 
procenta p.a. Bariéra je zde 
umístěna na úrovni 2 100 bodů a tu-
díž činí aktuální odstup 14,8 procen-
ta. S ohledem na dobré budoucí per-
spektivy lze ovšem doporučit bonus 
variantu bez cap, u které nedochází 
k omezení ziskových šancí. 



 
 
 
 
 
 

 

Betonové	  zlato	  
Atraktivnost	  německých	  nemovitostí	  
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Německý nemovitostní trh získal na 
atraktivitě. Před rokem 2008 dosa-
hovala španělská ekonomika míry 
růstu, o které by si dnes mohou 
nechat již pouze zdát. Tento růst byl 
tažen laxním poskytováním úvěrů 
a tímto taženým růstem cen nemovi-
tostí. V tomto období se však ceny 
německých nemovitostí téměř 
nepohnuly z místa. V poslední době 
však získal německý nemovitostní trh 
na atraktivitě. Důvody: kvůli euro-
krizi se němečtí investoři aktuálně 
drží stále ještě zpět, úrokové sazby 
jsou na velmi nízkých úrovních 
a panuje strach z rostoucí inflace. 
 
Atraktivní	  výnosnost	  
Ceny nemovistostí již v některých re-
gionech opět v loňském roce nastar-
tovaly růst a posílily až o 8 procent. 

Ještě do konce letošního roku je 
očekáván další růst mezi 2 a 3,5 
procenty. Riziko, že by šlo o přehřatí 
trhu jako tomu došlo ve Španělsku 
ale rozhodně nehrozí. Důvodem je 
především restriktivní udělování 
hypotéčních úvěrů, v Německu se 
poskytuje maximálně 80 procent 
hodnoty nemovitosti. Navíc je velký 
zájem o logistické nemovitosti, do 
kterých loni nateklo 1,2 mld. eur. 
Průměrná aktuální výnosnost 
z nemovitostí v Německu dosahuje 
6,9 procenta, což je i ve srovnání 
s ČR velice atraktivní výnosnost. 
 
Bonusy	  pouze	  na	  jednotlivé	  akcie	  
V současné turbulentní době ideální 
investicí do německého sektoru tvoří 
buď indexové investice či bonus cer-
tifikáty. Bohužel kombinace obou 

možností v současné době na trhu 
není dostupné, neexistují žádné bo-
nusy na německé nemovitostní in-
dexy.  
 
Německo	  vývoj	  cen	  nemovitostních	  akcií	  	  
vs.	  index	  DAX	  (normaliz.	  1.5.	  2011	  =	  100)	  

 
 
Indexové řešení nabízí řada emitentů, 
nicméně za cenu vícenákladů 
v podobě manažerských poplatků 
a vysokých spreadů. Proto dáváme 
přednost bonusovým certifikátům na 
vybrané německé nemovitostní 
společnosti. Fundamentálně atrak-
tivním podkladem je společnost 
Gagfah, na kterou nabízí banka BNP 
Paribas i solidní podmínky bonus 
certifikátů. Při splatnosti na konci 
roku 2013, ochraně kolem 25 
procent a hlavně při nulové 
nadhodnotě nabízí bonusový výnos 
přesahující 7 procent a to i v době, 
kdy společnost nevyplácí dividendy. 
Navíc pokud by došlo k růstu akcií 
o více než sedmiprocentní bonus, 
participuje investor neomezeně 1:1.  
 

�Strategie Garant nabízí bezpečnost a 
jistotu formou kapitálové garance. 
Strategie vhodná jako alternativa ke 
spořícím účtům. 
 
 
"Tato	   investiční	   strategie	   je	   určena	   pro	  
širokou	   veřejnost	   a	   uvedené	   informace	  
jsou	   obecné,	   mají	   pouze	   informativní	  
charakter	  a	  představují	  názor	  společnosti	  
Best	   Buy	   Investments,	   a.s.	  
Upozorňujeme,	   že	   předkládané	   údaje	  
z	  minulosti	   nejsou	   spolehlivým	  
ukazatelem	   budoucího	   vývoje	  
investičního	  nástroje	  nebo	  strategie	  a	  ani	  

očekávaný	  
vývoj	   není	  

zárukou	   budoucího	   vývoje.	   Dále	  
upozorňujeme,	   že	   společnost	   Best	   Buy	  
Investments,	   a.s.	   neposkytuje	  
k	  investičním	   nástrojům	   obsaženým	  
v	  této	   investiční	   strategii	  
individualizované	   investiční	   poradenství,	  
zprostředkování	   obchodů	   ani	   jiné	  
investiční	   služby.	   Zprostředkování	  
obchodu,	   poskytnutí	   individualizované	  
rady	   nebo	   řízení	   investiční	   strategie	  
v	  souvislosti	  s	  touto	  investiční	  strategií	  je	  
možné	   u	   partnerské	   společnosti	  
Sympatia	  Financie,	  o.c.p.,	  a.s."	  
	  
Tento	  text	  byl	  připraven	  Best	  Buy	  Investments	  a	  nemusí	  se	  
shodovat	  s	  míněním	  redakce	  ZertifikateJournal. 
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Volker	  Meinel	  

Dvanácti-‐měsíční-‐EURIBOR	  

 

	   	   	   	  

Nízké	  hodnoty	  
Dvanácti-‐měsíční-‐EURIBOR	   se	   blíží	   k	   novým	   nejnižším	  
hodnotám.	  Aby	  cenný	  papír	  od	  Morgan	  Stanley	  překonal	  
své	  minimální	  úročení,	  musel	  by	  EURIBOR	  v	  každoročním	  
porovnání	  vzrůst	  nad	  úroveň	  2,4	  procenta.	  

	  

Tief	  
	  

 

BNP	  Paribas	  
Být	  při	  tom	  
 
Strategie je velmi jednoduchá: In-
vestoři si ve stejný okamžik koupí 
discount certifikáty a put warranty. 
Výsledek: Investoři participují na 
aktuálním tržním vývoji a jejich 
maximálně možná ztráta je ome-
zena. V současnosti mnoho inve-
storů stojí před otázkou zda se již 
začít na akciových trzích angažo-
vat nebo ještě počkat. Existuje 
nebezpečí, že kurzy ještě poro-
stou a investoři nebudou na růstu 
participovat. Nejlepší variantou je 
být při tom a v případě tržního 
poklesu, který může kdykoliv na-
stat, si předem definovat maxi-
mální možnou ztrátu. To je možné 
prostřednictvím kombinace dis-
cout certifikátů a put warrantů. Při 
investici do discount certifikátu se 
kupuje podkladová akcie se sle-
vou. Směrem vzhůru je zisk ome-
zen, zatímco směrem dolů je teo-
reticky možné dosáhnout totální 
ztrátu. Jinak to vypadá u put war-
rantu. U tohoto produktu sází in-

vestoři na pokles kurzů. Pokud 
podkladové aktivum poroste, hrozí 
totální ztráta. Kdo oba produkty 
zkombinuje, může eliminovat to-
tální ztrátu a přesto dosáhnout vy-
sokých výnosů. Například investor 
koupí discount certifikát na akcii 
Bayer (ISIN DE000BP2R183). Cap 
certifikátu je na úrovni 80,00 EUR. 
Současně investor koupí deset put 
warrantů s realizační cenou 55,00 
EUR (ISIN DE000BP2TSA7). Roz-
hodný den je u obou produktů 21. 
června 2013. Akcie německého 
koncernu Bayer se 4. července 
kotovaly na úrovni 58,00 EUR. 
Cena discount certifikátu byla 
56,00 EUR a put warrantu 0,55 
EUR. Celá struktura tak stojí 61,50 
EUR. Pro investory, kteří tuto 
kombinovanou strategii využijí to 
znamená, že dosáhnou výnosu, 
pokud se při splatnosti se bude 
akcie Bayer nacházet nad hodno-
tou 61,50 EUR. S touto kombino-
vanou strategií lze maximálně do-
sáhnout úrovně 80,00 EUR. To 
bude v případě, že akcie Bayer 
vzroste nad úroveň 80,00 EUR, 
put warrat se pak stane bez-
cenným. Maximálně možný výnos 
je tedy 30 procent. Minimální hod-
nota kombinované strategie bude 
vždy 55,00 EUR. Tím je celkové ri-
ziko omezeno na výši 10,6 pro-
centa.  

Tato strategie může být využi-
ta také u ostatních akcií nebo in-
dexů a nabízí investorům kalkulo-
vané angažmá s omezeným rizi-
kem, bez obavy z toho, že nebude 
možné participovat na pohybech 
akciových trhů.  

Pick	  of	  the	  Week	  
Euro	  vůči	  dolaru	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
na	  dvouletém	  minimu	  	  
 
V uplynulých dnech se jednotná 
evropská měna dostala pod velký 
prodejní tlak. Vinu na tom mají spe-
kulanti, kteří sází na možný odchod 
Řecka z eurozóny. Evropská „trojka“ 
prověřuje v tomto týdnu reformní 
snahy Řecka. Ovšem je jisté, že 
Řecko je s reformami v prodlení. 
Poněvadž také ve Španělsku krize 
eskaluje, dostala se jednotná 
evropská měna do sestupné spirály. 
Vůči americkému dolaru zaznamena-
la evroská měna dvouleté minimum. 
Naše staré doporučení nabízí v aktu-
álním tržním prostředí již poměrně 
malý výnos. Naproti tomu s novým 
Discount Put je možné dosáhnout 
výnosu až 58,2 procenta. 
 

 

Zaparkování	  hotovosti	  
Minimální	  úrok	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
plné	  zajištění	  	  
 
Až do 21. srpna mohou investoři upi-
sovat nový produkt od Morgan Stan-
ley s názvem Zinsfloater (ISIN 
DE000MS0KHL4). Tento cenný papír 

má čtyřletou dobu trvání a každý rok 
nabízí minimální úrok ve výši 2,4 
procenta. Navíc mají investoři mož-
nost v neomezené výši participovat 
na pozitivním vývoji dvanácti-měsíční 
sazby EURIBOR, pokud v rozhodný 
den (vždy jedekrát ročně) překoná 
tato sazba úroveň ve výši 2,4 pro-
centa. Díky 100 procentní garanci 
bude investorům při splatnosti (v 
srpnu 2016) vrácena plná výše nomi-
nální hodnoty. Ale pozor - během 
doby trvání může tento dluhopis i 
výrazně poklesnout pod svoji nomi-
nální úroveň (tzv. pari). Je to pře-
devším v závislosti na tržním 

prostředí, výši úrokových sazeb nebo 
volatilitě.  
 

EUR/USD	  Discount	  Put	  
ISIN/WKN	   DE000BN9SR71/BN9SR7	  

Emitent	  (Rating)	   BNP	  Paribas	  (Fitch:	  A+)	  

Produkt	  typ	   Discount	  Put	  

Rozhodný	  den	   3.	  září	  2012	  

Floor	  (odstup)	   1,20	  USD	  (-‐1,2%)	  

Realizační	  cena	  (p.a.)	   1,25	  USD	  (2,9%)	  

Maximální	  výnos	  (p.a.)	   58,2%	  (505%p.a.)	  

Prodej/Nákup	  (spread)	   2,58/2,60	  (0,8%)	  
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Ve spolupráci se Scoach (největší 
obchodní platformou pro 
strukturované produkty) jsme pro 
čtenáře ZertifikateJournal připravili 
témata, která se zaměří na 
problematiku obchodování -  oblast 
tradingu. V dnešní dvanácté části 
našeho seriálu se budeme zabývat 
obchodními systémy.  

 
Fungujících obchodních (trading) 

systémů je velmi mnoho, ale nejsou 
většinou správně používány. To platí 
platí zejména pro systémy generující 
nákupní příkazy. Důvod je ten, že 
neodpovídají individuálním 
tradingovým stylům a zvoleným 
systémům.  

 
Je proto nanejvýš důležité, aby si 

každý trader vytvořil vlastní 
vyhovující obchodní systém – 
obchodní strategii. To znamená, znát 
dobře sám sebe, své schopnosti, 
sklony, vlastnosti. Všechny tyto 
individuální komponenty musí být 
nutně integrovány do systému či 
strategie.  

 
Mnohé obchodní strategie mají 

jedno společné nebezpečí. Jsou 
obvykle navrženy s jediným účelem – 
totiž předpovídat vývoj na trzích s 
bezmála 100procentní přesností. 
Ovšem to je téméř nemožné a 
důsledkem toho často bývá totální 
ztráta tradera. Proto je potřebný jiný 
– individuální přístup.  

Vývoj	  vhodných	  obchodních	  strategií	  
Studie dokládají, že problémy lidí s 
pojené s vývojem obchodní strategie 
se dají rozdělit do pěti různých 
kategorií. První tři problémové oblasti 
jsou zaměřeny na to, jestli vůbec má 
trader nějakou strategie začít vyvíjet, 
nebo započatou práci ukončit. 
Takový vývojový proces může 
způsobit averzi k počítáčům, shahu o 
“odkládání” a celkové přetěžování. 

 
Další dvě problémové oblasti 

způsobují, že lidé sice obchodní 
strategii vyvíjejí, ta ale v praxi 
nefunguje. Tato okolnost má co do 
činění se zálibou v perfekcionismu a 
je spojená s nedostatkem úsudku.  

 
Překonání	  vnitřních	  démonů	  
Mnoho lidí má problém vůbec s 
nějakým projektem začít – zejména 
pokud se jedná o téma plánování a 
vývoj. Ale pokud se s tím nezačne, 
tak se problémy ještě více prohloubí.  

 
V čem je nebezpečné “otálení”? 

Často je hlavním důvodem strach ze 
selhání, strach z neúspěchu. Pokud 
se například pokusíte bezplánovitě 
obchodovat, pak jste si také vědomi 
toho, jak riskantní je tato aktivita a 
pokud bude i nepatrná část vašeho 
vnitřního já znepokojena možnými 
důsledky tohoto typu obchodování, 
budete mít určitě potíže si pro 
začátek vytvořit vlastní strategii pro 
trading. Nebo jste možná opustili 

svoje dosavadní zaměstanání, 
chcete se věnovat tradingu na plný 
úvazek a máte obavu jesti to bude 
fungovat. Také tento druh starostí 
může způsobit, že nejste schopni si 
vytvořit rozumnou strategii pro 
trading. Pokud si nejste jisti svými 
obchodními schopnostmi, například 
na základě minulých zkušeností, 
nebo pokud vám chybí sebevědomí, 
budete pro vás ještě více obtížnější 
začít si vytvářit vlastní strategii pro 
trading. Čím větší je časový tlak, tím 
větší bude také váš strach.  

 
Rovněž strach z vlastního 

úspěchu někdy způsobí stejný 
výsledek. Někteří lidé mají strach z 
úspěchu, protože by se mohlo jednat 
o něco “nového”. Představte si, že 
zbohatnete a s ohledem na vaše 
předchozí zkušenosti nemáte rádi 
důsledky, které sebou bohatství 
přináší. Možná, že se s vámi 
přestanou stýkat vaši přátelé, nebo 
naopak vás přátelé začnou 
zneužívat, jen z důvodu vašeho 
botatství. Nebo možná si 
automaticky spojujete bohatství a 
blahobyt s lidskou arogancí a sami 
nechcete být vůči ostatním arogantní 
nebo tak působit.  

 
Dalším důvodem proč nechcete 

začít vyvíjet obchodní strategii je 
nedostatek zájmu o tuto část 
procesu. Nelíbí se vám představa 
práce s počítačem, testování 

simulací a všechny ostatní práce, 
které jsou s těmito činnostmi 
spojené. Je možné, že vám to 
připomene vaši školní docházku a 
tuto životní etapu jste neváviděli. 
Nedostatečný zájem je velmi 
nebezpečný, protože se může velmi 
rychle rozšířit do dalších oblastí 
vašeho života a může mít velký vliv 
na celkovou motivaci, takže máte 
velké problémy začít s novou 
aktivitou.  

 
Vše co chcete, je okamžitě začít 

s obchodováním. Takový přístup 
bude mít za důsledek, že skutečně 
začnete okamžitě s tradingem, aniž 
byste si vůbec někdy otestovali vaše 
metody – pak pravděpodobně patříte 
k lidem, kteří za chyby draze zaplatí 
a chybami se postupně učí.  
 

Při vývoji trading strategie si 
možná vzpomenete na někoho, koho 
nemáte rádi a nikdy byste nechtěli 
skončit jako tato osoba, nebo 
nechcete přebírat její metodiku. Čím 
více budete odmítat myšlenku vlastní 
trading strategie, tím více narušujete 
nezbytnou součást trading procesu a 
v důsledku toho budete při 
obchodování dělat mnoho chyb.  

 
Nejdůležitější věc při vývoji 

trading strategie je stanovení cíle a 
kritérií systému respektive co ujasnit 
si, co chcete dosáhnout. 




