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Co jsou WinSignals?

• WinSignals jsou informační servis poskytující burzovní cenové signály pro
krátkodobé cenové pohyby vybraných aktiv s dlouhodobou úspěšností 70-
95 %, které můžete využívat pro řízení svých investic na burze.

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

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

• WinSignals (WS) jsou zasílány klientům prostřednictvím mobilní aplikace
pro Apple nebo Android na jejich chytré mobilní telefony. Součástí
WinSignals (WS) je doplňkový servis Win Profit Report (WPR).
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• Původní projekt WinSignals založený Jirkou Mazurem a Vojtou Podešvou
fungoval cca v letech 2009–2012.

• Výsledky, kterých bylo v té době dosahováno, byly velmi dobré, úspěšnost
se pohybovala měsíčně mezi 75–92 %! ☺

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

• Po roce 2013 se v průběhu kurzů HNB a následných soutěží CFD FOREX
CHAMPIONS vyprofilovala řada velmi šikovných a motivovaných traderů,
kteří měli zájem o zapojení se do podobného projektu, jako běžel před pár
lety.

• Startovní výstřel projektu se uskutečnil 30. 6. 2015 a přihlásilo se do něj
postupně až 30 traderů.

• Od 1. 2. 2016 byl projekt WinSignals New spuštěn oficiálně pro 
veřejnost.
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Historie
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• Základním konceptem WinSignals je, že zkušení tradeři - signalisté identifikují
zajímavé situace ve vývoji cen sledovaných aktiv, které jsou vhodné pro
krátkodobé spekulace na burze. Zasílají pak klientům burzovní cenové signály,
ke kterým přidávají doporučené parametry pro Profit Target s jimi navrženými
hodnotami vstupů a profitabilních výstupů z možných obchodů.

• WinSignals upozorní na cenově zajímavou situaci s 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, je na
každém klientovi, aby podle svého vnímání rizik, velikosti účtu a velikosti
pozice řešil případných 5-10% obchodů, které se po signálu v průběhu času
dostanou do ztráty.
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Koncept WinSignals?
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• Dnes je v týmu burzovních vlčáků celkem 15 šikovných traderů, kteří se zabývají 
zasíláním burzovních signálů do trhu. Všichni poskytovatelé WS jsou na základě 
výsledků za poslední 2 měsíce rozděleni do tří kategorií (rating), toto dělení platí 
dodnes: 

A – úspěšnost >=90%, 
B – úspěšnost >=80%, 
C – úspěšnost <  80% 

• Klientům zasílají signály pouze tradeři s ratingem A, B – zpravidla 5-8 traderů.

• Signály jsou pro zákazníky poskytovány anonymně, poskytovatelé signálů jsou
identifikovaní svým pořadovým číslem (ID) a ratingem (A resp. B)

• Jednotliví signalisté pracují samostatně na základě vlastních analýz a zkušeností.
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Kdo signály vytváří?
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Příklad reálného obchodování WS 11/2020
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Výsledky predikcí od února 2016 dodnes
Výsledky projektu  WinSignals od roku 2016 dodnes (za 61 měsíců)

Měsíc
Počet vydaných 

signálů

Počet signálů, které 

dosáhly PT do 15 

dnů od zaslání 

signálu 

 Dosažený zisk 

€/1lot po 15 dnech

% Dosažení  PT po 15 

dnech od vydání 

signálu 

Celkem signálů 2141 1 773 48 249 83%

Průměrné měsíční zhodnocení účtu 1lot/10 tis. EUR kapitálu 791 EUR

Průměrné měsíční zhodnocení účtu 1lot/10 tis. EUR kapitálu - % 7,9% p.m.

Kolik by tento výsledek dal průměrný roční výnos? 95% p.a.
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Zveřejňování výsledků na webových stránkách

WinSignals a Win Profit Report zprávy jsou zveřejňovány kvůli transparentnosti bezplatně v sekci WinTraders
Live na webové stránce WinSignals https://www.winsignals.cz/#WS-live. Zprávy zde jsou však zpožděné!

Výsledky projektu  WinSignals 3.0 - rok 2020

Měsíc Počet vydaných signálů

# PT dosažených do 

15 dnů od zaslání 

signálu 

 Dosažený zisk 

€/1lot

% Dosažení  PT 

po 15 dnech od 

vydání signálu 

 Leden 2020 33 21 -916 64%

 Únor 2020 34 25 -233 74%

 Březen 2020 29 27 1 121 93%

 Duben 2020 19 18 887 95%

 Květen 2020 25 21 368 84%

 Červen 2020 39 36 1 191 92%

 Červenec 2020 30 28 1 265 93,3%

 Srpen 2020 44 41 2 008 93,2%

 Září 2020 47 39 797 83%

 Říjen 2020 58 51 1 914 88%

 Listopad 2020 57 47 1 187 82%

 Prosinec 2020 30 28 1 320 93%

Celkem signálů 445 382 10 909 86%

Průměrné měsíční zhodnocení účtu 1lot/10 tis. EUR kapitálu 909 EUR

Průměrné měsíční zhodnocení účtu 1lot/10 tis. EUR kapitálu - % 9,1% p.m.

Kolik by tento výsledek dal roční výnos? 109% p.a.

WinSignals Data 1.11. - 30.11. 2020
Signály zaslané zákazníkům

ID Rating Signals Total

 # PT Reached 

after 15 days

Profit €/ 1 lot 

after 15 days

%  of 

Successful 

Signals S&F

11 A 8 6 62 63

13 A 4 2 -220 50

2 B 13 12 700 85

19 B 11 10 360 82

24 B 8 7 225 88

26 B 5 4 120 80

28 B 4 3 -20 75

38 B 4 3 -40 75

Total WS Group A 57 47 1187

% 82,5%

Kolik by tento výsledek dal roční výnos? 47,6% 142,4% p.a.

Měsíční zhodnocení účtu 1lot/10 tis. EUR kapitálu4,0% 11,9%
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• Žádné poplatky za jednotlivé signály
• Signály pro nejlikvidnější aktiva s okamžitým 

vyplněním objednávek
• Nejsou nutné žádné vklady, ani finanční hotovost
• Nejsme robot, ani AOS
• Obchodujete signály, které vyhovují vaší strategii
• Trvání signálu 1 – 15 dnů
• Definice Profitu, alert při dosažení PT
• Vysoká spolehlivost (až 90 %), dlouhodobá stabilita
• Úspora času, stressu a nervového vypětí 

Silné stránky WinSignals:
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• Webové stránky WinSignals:
• www.winsignals.cz

• Webové stránky Klubu Inteligentních Investorů:
• https://klubinteligentnichinvestoru.cz/

• Uzavřená facebooková skupina WinSignals:
• https://www.facebook.com/groups/WinSignals/

• Uzavřená facebooková skupina Podnikáme na burze Expertní 
skupina ★ KLUB IN IN ★:
• https://www.facebook.com/groups/PNBTajnyExpertniKlub/

• Burzovní kalendář makroekonomických fundamentů a vyhlášení:
• https://www.forexfactory.com/calendar.php

Užitečné odkazy
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