
7 RAD, JAK NESKONČIT
V BURZOVNÍM PEKLE

Dodržujte zásady bezpečného tradingu!

 
Nenastupujte na horskou dráhu emocí!

Nedělejte to, co dělají lůzři a hledači štěstí!

Naučte se na burze pracovat s kalkulačkou!

Na burze potlačte své ego a touhu po výsledku!

Na burze řídíte peníze a sami sebe, nikoliv
ferrari!

Dělejte to, co dělají úspěšní a vědomí parťáci
na burze!



Jak se tedy chovat při tradingu tak,
aby ukázal směr a cestu k penězům

na burze?
Peníze na burze může vydělávat pouze ten, kdo umí dělat
správné predikce trhů, pracovat s pravděpodobností a
správně se rozhodovat. Trading je skvělá příležitost, jak
vydělávat peníze nezávisle na jiných, samostatně podnikat
bez konkurence a s minimální časovou náročností.

Chce to ale mít určité vlastnosti, které jsou podmínkou
nutnou, nikoli však postačující. Jaké vlastnosti by měl mít
úspěšný trader?

 

Musí být připraven na získání nových vědomostí. Vzdělání
je podmínkou úspěchu.

Musí být trpělivý. Úspěšný trading je běh na dlouhou trať.

Musí být cílevědomý, vědět, čeho chce dosáhnout.

Musí být zásadový, umět dodržet pravidla, která si sám
stanoví.



Na závěr si zopakujme, jaká fakta
je třeba mít na paměti, než

otevřete svůj první živý online
obchod:

Jaké vlastnosti naopak předurčují neúspěch v tradingu
- co úspěšný trader nesmí?

Nesmí mít snahu rychle vydělat.

Nesmí mít mentalitu hráče.

Nesmí obchodovat naslepo bez znalostí burzy a trhů.

Nesmí se řídit vizí, že burzu porazí.

80 % všech cenových pohybů se děje v méně než 20 %
času! To je náš revír!

Více než 90 % peněz se na burze obchoduje s méně než
10 % aktiv. To je náš revír!

Na burze můžete vysedávat celé dny a "pracovat", nebo se
můžete naučit naši Situační Analýzu Online a věnovat
burze denně hodinku, dvě.

Na burze řešíme pouze 2 možnosti, ceny mohou pouze
růst, nebo klesat. Nekomplikujte si hlavu složitými
postupy, když to jde jednoduše! To je náš přístup!
Složitosti vedou k bloudění a k neúspěchu.



Ocenění většiny aktiv může být fundamentálními zprávami
ovlivněno. My ale víme, která aktiva tento nedostatek
nemají. Pouze jim se věnujeme v naší Situační analýze
online.

Trend is your friend - Trend je tvůj přítel. Věř mu a
následuj jej! Pomůže ti dosáhnout výsledek, o který
usiluješ, jednoduše a bezpečně.

Alfa a omega je znalost burzy a vzdělání. Bez toho se
prostě neobejdeš. Potřebuješ rozumět prostředí, ve
kterém se pohybuješ, a kde investuješ svůj kapitál.

Dělejte to, co dělají znalí a úspěšní parťáci na burze.
Měřítkem vaší úspěšnosti jsou nejen okamžitě vydělané
peníze, ale také doba, po jakou vám je toto podnikání
poskytuje.

Není umění vydělat za první týden tisíce... Umění je vydělávat
třeba desítky, nebo stovky, ale konzistentně, dlouhodobě a
bez velkého časového vytížení. To je pravé umění
zkušeného tradera a odrazový můstek ke skutečně velkým
penězům.


