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1. Jak WinSignals vznikly

Představte  si,  že  vám někdo pošle  zprávu  „teď otevři  obchod na zlatě“, protože  se tam
formuje  dobrá  příležitost.  A pak  vám ten  někdo  za chvíli  pošle  zprávu  „teď  ten  obchod
ukonči“, protože dosáhl plánovaný zisk. A ten někdo má v 80 procentech případů pravdu a vy
díky němu vyděláte. To nezní úplně špatně, že? Pokud vás to zajímá, čtěte dále!

Takový  servis  totiž  existuje.  Ten „někdo“  se  jmenuje  WinSignals. Máme vypracovaný
informační servis, který vám pošle zprávu, kdy obchod otevřít, jaká je doporučená úroveň
nastavení Profit Targetu (zisku), a kdy byla tato úroveň dosažena.

Celý  projekt  vzniknul  v roce  2009 a  původně byl  postaven  na SMS zprávách,  které  vám
profesionální obchodníci z WinSignals týmu posílali na váš mobilní telefon. V nich posílali
dva zkušení tradeři jednoduché instrukce o tom, kdy je možné obchod otevřít, jak ho jasně

daným způsobem řídit a poté jej ukončit. Fungovalo
to skvěle, a úspěšnost signálů se pohybovala mezi 80
– 100%. Ale mělo to dva háčky. Naši klienti,  kteří
mají  trvalý  či  přechodný  pobyt  po celém  světě
(WinSignals  přijímali  klienti  v Norsku,  Německu,
Rakousku,  Anglii,  USA,  UAE i Thajsku)  dostávali
občas své SMS zprávy díky nedokonalým mobilním
sítím se značným zpožděním. Druhým háčkem bylo
nesmírné  vytížení  signalistů  –  v této  první  fázi

projektu zasílali  signály  jen dva zkušení  tradeři.  Původní  projekt  WinSignals  byl  tedy po
přibližně dvou letech pozastaven, přestože jeho výsledky byly i přes drobné nedostatky velmi
slibné.

Na základě získaných zkušeností  jsme v roce 2015 ve spolupráci s programátory vyvinuli,
odzkoušeli a zavedli  novou mobilní aplikaci WinSignals 2.0 pro iOS i Android, která naše
původní SMS zprávy převedla ve skutečný online servis s milisekundovou odezvou! Navíc
jsme do projektu angažovali 15 nových zkušených kolegů, kteří vydávají své signály do trhu
již více než pět let! 

2. Tři klíče k ziskům z WinSignals

Posláním  WinSignals  je  zjednodušit  obchodníkům  život  a práci  na burze,  šetřit  jim  čas
a peníze,  hlídat  ziskové  situace  a zasílat  ty  správné  informace  komfortním  způsobem
do vašeho chytrého mobilního telefonu s dostupností kdekoliv ve světě, kde můžete přijímat
mobilní data, nebo se připojit k wifi zařízení.

Které jsou tři klíče ke svobodě, které vám poskytují burzovní signály WinSignals?

 WinSignals šetří váš čas, protože my hlídáme ceny na burze za vás
 WinSignals vydělávají, protože čas jsou peníze
 WinSignals mají schopnost násobit vaše investice v burzovním prostřední

Cílem WinSignals je úspěšnost v predikcích, úspěšnost v obchodech a úspora času pro klienty
a uživatele.  Posíláme klientům predikce,  které  mohou zobchodovat  u své brokerské firmy.
Naše signály vydáváme na platformě ActTrader společnosti Goldstarway, která je ideální pro
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naši jedinečnou analytickou metodu Situační Analýza Online (SAO), která je základem pro
analýzy trhů našich signalistů – traderů, kteří vám signály prostřednictvím mobilní aplikace
posílají.  Nepožadujeme žádný vklad nebo kapitál.  Jsme naprosto nezávislí  na brokerech a
platformách.

3. 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). 

4. Koncept WinSignals

Základním konceptem WinSignals je, že zkušení tradeři - signalisté identifikují zajímavé
situace  ve  vývoji  cen  sledovaných  aktiv,  které  jsou  vhodné pro krátkodobé spekulace  na
burze.  Pro své predikce  používají  trendové obchodování  s využitím SAO, ale  také vlastní
analytické  metody.  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  vás  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“.

V týmu, který WinSignals identifikují a prostřednictvím mobilní aplikace je zasílají klientům,
je  celkem  15  „burzovních  vlčáků“  -   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): 

    A  –  úspěšnost predikcí >=90%, 

    B  –  úspěšnost predikcí >=80%, 

    C  –  úspěšnost predikcí <  80% 

Klientům zasílají signály pouze tradeři s ratingem  A, B – zpravidla 5-8 traderů, kteří byli
v minulých měsících vyhodnoceni jako nejúspěšnější.
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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

Podívejte se, jak vypadají vydané signály zobrazené na našem webu, kde zveřejňujeme reálné
signály  zaslané  klientům  od  našich  nejlepších  traderů.  Úspěšnost  našich  TOP  traderů
s nejlepšími  výsledky  kontinuálně  monitorujeme,  takže signály  klientům  zasílají  jen
signalisté  s ratingem A nebo  B s úspěšností  predikce  vyšší  než  80%.  Můžete  tak  online
sledovat  historii  WinSignals  a v  sekci Výsledky vidět  jejich  úspěšnost  v predikcích  i v
potenciálu zhodnocení účtu.

  

5. Co jsou to WinSignals 4.0?

WinSignals 4.0 jsou čtvrtou verzí burzovních signálů, která vychází důsledně z metody
Situační analýzy online (SAO). Tato metoda hodnotí trhy z hlediska trendovosti s využitím
synergií a korelací mezi jednotlivými sledovanými aktivy. Je zaměřena na krátkodobé cenové
pohyby vybraných aktiv s dlouhodobou úspěšností 80-90 %, které můžete využívat pro řízení
svých investic na burze. Je na vašem uvážení, jak tyto zprávy využijete.

WinSignals  můžete  používat jako  doplněk  ke  svému  rozhodování  na burze  při  analýze
ziskových příležitostí, nebo jako podporu pro svoje rozhodování či vzdělávání v podnikání
na finančních trzích.

WinSignals můžete používat  ke svému obchodování, nebo jako vzdělávací produkt, nebo
podle  svého  uvážení.  Můžete  je  využít  pro  srovnání  se  svými  náhledy  na trhy,  jako
upozornění na cenovou situaci s predikcí vývoje ceny.

WinSignals šetří příjemcům tohoto informačního servisu čas a peníze a zároveň jsou samy
o sobě  ziskovou  příležitostí.  Nemusíte  vysedávat  hodiny  u počítače,  hlídáme  příležitosti
za vás!
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Jaká aktiva používáme pro WinSignals?

Název aktiva Použitá zkratka pro WS

Měnový pár (Forex) EUR/USD

Měnový pár (Forex) GBP/USD

Měnový pár (Forex) USD/JPY

Měnový pár (Forex) USD/CAD

Měnový pár (Forex) AUD/USD

Americký akciový index S&P500 (Futures) SP500

Americký akciový průmyslový index DJIA (Futures) DJI

Americká lehká ropa Crude Oil (WTI) (Futures) C/O

Zlato (Spot) Gold

Pozn.: u futures se jedná vždy o nejbližší obchodovaný kontrakt na CBOT nebo 
NYMEX

Jak WinSignals vypadají?

WinSignal (WS) - je zpráva o identifikaci zajímavé tržní situace. Zpráva obsahuje specifikaci
aktiva, typ obchodu, vstupní úrovně, Profit Target úroveň (cílový zisk) a informaci o možné
cenové úrovni pro Stoploss Individual.

Čas 

Typ 
signál
u

Č. 
Tradera/ 
Pořadové 
č. signálu

Buy/ 
Sell Instrument

Vstupní
kotace

Kotace
WinPT Kotace SL 

8:15 WS B07/13601 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 SL Individual Set up

Win Profit  Report  (WPR) -  Sdělení,  že  aktivum  specifikované  ve  WinSignals  dosáhlo
predikované úrovně zisku.

Čas 
Typ
signálu

Č.
Tradera/
Pořadové
č. signálu

Buy/
Sell Instrument

Vstupní
kotace

Kotace
WinPT

8:30 WPR B07/13601 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 reached. Congratulation!
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Mobilní aplikace pro WS

Pro WinSignals byla vyvinuta mobilní aplikace pro uživatele mobilních telefonů s operačním
systémem Android (je vyžadována verze 4.1. a vyšší) i iOS (verze 8.2 a novější – aplikace je
kompatibilní s iPhone, iPad, a iPod touch). 

Stažení  software  aplikace  do mobilního  telefonu je  možné přímo z Google  Play (Obchod
Play) a AppStore. Aplikaci je možné stáhnout také přímo z internetových odkazů:

WS na Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.aineuron.winsignals

WS na Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/winsignals/id1201820879?mt=8

Mobilní  aplikaci  je  možné  stáhnout  a  nainstalovat
zdarma, přístup k WinSignals je klientovi automaticky
aktivován po zaplacení předplatného WinSignals. 

Aplikace vyžaduje příjem mobilních dat, nebo připojení
na wifi.  S pomocí této chytré aplikace můžete signály
nejen  přijímat, ale i třídit podle vydavatele signálu,
aktiva  nebo  vybírat  signály,  které  obchodujete  či
sledujete.  Bonusem  je,  že  aplikaci  si  může  klient

aktivovat až na třech zařízeních současně (mobily, tablet). Prostě další plus k úspoře vašeho
času a peněz.

6. Ziskový a bezpečný trading je možný

Burza je technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na světě a velká část lidí na burze
neuspěje. My ale víme proč. Prostě nedají si tu práci, aby zjistili, jak burza funguje, neučí se a
nevyzkoušejí vše poctivě, jsou netrpěliví, chtějí zbohatnout snadno a rychle s málo penězi. 

I pro naše WinSignals platí, že je třeba obchodovat na
burze  obezřetně,  profesionálně  a  s  minimálním
rizikem. Musíte  přijmout tezi,  že  90 – 98 % všech
našich signálů dříve nebo později skončí v zisku, ale
musíte také umět překonávat dočasné ztráty,  než na
vše přijdete. Pro profesionální trading musíte  chápat
a  rozumět  WinSignals,  poté  je  zobchodujete
správně a úspěšně. Když to budete dělat, zjistíte, že
podnikání  na  burze  může  být  procházka  růžovým
sadem.

Samozřejmě  bychom byli  vděční  my i  naši  klienti  za  100% úspěšnost  našich burzovních
predikcí. To by ale náš servis nestál  pouhé desítky EUR za měsíc,  ale klidně milion… A
protože jde o pravděpodobnostní podnikání, musíme se umět popasovat i s malým procentem
neúspěšných 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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Jak tedy řešit méně úspěšné predikce? Burzovní signály jsou dobrý sluha pro ty, kdo 
burze rozumí a rozumí i signálům, na základě kterých obchodují. Je to však zlý pán pro 
hazardéry a ty, kdo bez sebemenší znalosti věci chtějí rychle zbohatnout. 

Burzovní signály jsou tedy obecně skvělá
věc.  Pomáhají  vám  při  obchodování,  v
náhledech na trhy, šetří váš čas. Musíte ale
splňovat minimálně dva předpoklady:

 především
rozumět  online
obchodování

 rozumět  způsobu,  jak  signály
vznikají  a  jakou  metodu
tradingu  používají  ti,  kdo

signály vydávají.

Pokud chcete  signály využít  třeba  i  k porovnání  svého vidění  trhu s jinými  zkušenějšími
tradery, asi pro vás nebude cesta většiny brokerů, kteří aktuálně signály nabízejí. To jest pod
podmínkou, že si u nich otevřete obchodní účet, vložíte na něj vklad a obchody za vás na
základě jakýchsi signálů bude provádět automat právě na tomto vašem účtu. Jak to asi může
dopadnout?

Na rozdíl od nich,  WinSignals nejsou robot, ani AOS, nevyžadují žádný další vklad na
váš  obchodní  účet,  nejsou  vázány  na  specifického  brokera.  Vznikají  tak,  že  parta

zkušených  traderů,
poskytovatelů signálů, informuje
klienty  prostřednictvím  mobilní
aplikace  pro  chytré  mobilní
telefony  se  systémy  iOS  nebo
Android o tom, že se aktuálně na
některém ze sedmi sledovaných
aktiv  vyformovala  situace,
kterou  je  možno  vyžít  pro
ziskový obchod.

Aplikace  samotná  je  zdarma  a
platí  se jen měsíční poplatek za

přijaté signály. Signál je tedy prostě něco jako rychlá jasná zpráva, že cena určitého aktiva
začne s vysokou pravděpodobností 75-90 % růst nebo klesat podle toho, jak to “vidí“ zkušený
trader. Součástí informačního servisu je také informace o možné výši dosaženého zisku. 

7. Pro koho jsou WinSignals určeny

Protože naše signály nejsou automat, umožňují klientům  samostatnost při volbě parametrů
obchodu a lepší dodržování risk managementu. Na druhé straně to ale znamená, že je potřeba
znát  minimálně  základy  tradingu,  orientovat  se  v  grafech  a  umět  ovládat  svou  obchodní
platformu. Po obdržení signálu do trhu - WS - by se klient měl vždy přesvědčit, zdali takový
signál vyhovuje jeho vnímání trhu i vnímání rizik s případným obchodem spojených. Protože
jde  vždy  o  subjektivní  názor konkrétního  tradera,  který  daný  WinSignals  zasílá,  je  na
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zvážení klienta, aby sledoval historii tradera podle úspěšnosti i podle způsobu obchodování.
Obchodní  styl  a doporučení jsou výsledkem individuální  úvahy tradera vycházející  z jeho
interpretace situační analýzy trhů. Je na uživateli, jak WinSignals použije v praxi.

WinSignals  jsou  informací  a  názorem  s  určitou  pravděpodobnostní  úspěšností.  Hlavním
účelem produktu WinSignals je upozornit na formující se příležitosti.

Příjem WinSignals klientovi umožňuje to, aby neztrácel čas celodenním sezením u počítače.
WinTraders provádějí situační analýzy trhů a predikce pohybů v době největší likvidity na
trzích. V našich evropských podmínkách je to zpravidla v době od 08:00 do 19:00 SEČ. To
umožňuje klientům v našem časovém pásmu kontrolovat bez obtíží v průběhu dne většinu
obchodů  online.  Proto  jsme  se  rozhodli  vydávat  signály  pouze  v od  08:00  do  22:00.
Dodržujeme pro klienty „noční klid“. 

Informační  servis  WinSignals  je  každopádně  určen  především pro kvalifikované  hráče,
tradery, obchodníky či spekulanty, kteří rozumí nejen tomu, jak jej používat, ale vědí si rady i
v rámci individuálního přístupu k řízení pozic na burze. Proč? Protože vše, co děláte na burze
bez dostatečných znalostí o čemkoliv, představuje finanční rizika!

Nicméně víme, že jsme úspěšnější než 98 % všech individuálních traderů či analytiků. Síla
našeho  projektu  je  v  týmové  spolupráci  a  našem  know-how  ohledně  hodnocení  trhu  a
identifikace ziskových příležitostí, kterou absolventi našich kurzů znají pod zkratkou SAO.
Naši  winsignalisti  jsou nejlepší  a statisticky nejúspěšnější  absolventi  kurzů Hrajeme si  na
burze, prostě TOP10 ze dvou tisíc.

8. Jak se na signály připravit?

Za optimální  přípravu pro využití  WinSignals  považujeme znalost  a  uplatňování  principů
Situační analýzy online (SAO), kterou vyučujeme v rámci kurzu Hrajeme si na burze VIP
Trader. Je to nejlepší příprava pro využití servisu WinSignals bezpečně a ziskově. Situační
analýza  online  vyžaduje  speciální  nastavení  vaší  obchodní  platformy,  které  je  možné  s
úspěchem  využít  u  platformy  ActTrader  společnosti  Goldstarway.  Proto  také  signalisté
využívají  tuto  platformu  a  analytickou  metodu  pro  určení  trendů,  synergií  a  korelací
vybraných aktiv.

Jaká je  souvislost mezi WinSignals a SAO? Přestože jde o pravděpodobnostní signály pro
budoucí cenový vývoj u vybraných aktiv, dlouhodobě dosahujeme úspěšnosti v rozpětí 70-90
%! Víme, že  obchodujeme sentiment, spekulujeme na vývoj sentimentu, a toho využívají
také naši signalisté. Jsou to zkušení tradeři, kteří hodnotí sentiment za vás. Přesto je dobré,
abyste svým obchodům rozuměli a dokázali si potvrdit, že vaše vnímání sentimentu a trendů
je shodné nebo podobné, jak je vnímají „burzovní vlčáci“. Proto doporučujeme příjemcům
WinSignals  pro  vlastní  hodnocení  sentimentu používat  pravidelně  svou  SAO,  Situační
Analýzu Online.
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Postačí vám, když vidíte tendenci, směr, intenzitu trendu a souvislosti. Nemusíte ale přitom
dál sledovat signální grafy a čekat s rozechvěním na příležitost. Naši tradeři čekají za vás. Pak
již bez obav můžete zobchodovat signál, který obdržíte na své mobilní aplikaci a přeskočit
přímo ke 4. fázi obchodního plánování – malé oslavě. :-)

Ale  nezapomeňme,  že  i SAO je  pravděpodobnostní  podnik.  Pravděpodobnost  dosažení
zisku 50/50 chceme vždy vidět  v  lepších  poměrech,  třeba  60/40,  lépe  80/20 nebo 90/10.
Pomocí jednoduché SAO a WinSignals můžeme dosáhnout úspěšnosti našeho obchodování
70, 80 ale i více než 90 %.

A tady jsme u jádra věci: abyste mohli signály úspěšně obchodovat, musíte pochopit jejich
podstatu, vědět, jak signály vznikají a vědět, jak s nimi nakládat. Od roku 2016, kdy byly
WinSignals zprovozněny pro klienty v nové mobilní aplikaci, obdrželi naši klienti již více než
2 520 signálů. Z nich plných 84 % bylo úspěšných, tedy takových, které do 15 dnů dosáhly
predikované hodnoty  Profit  Target.  Některé  během několika  minut  či  hodin,  některým to
trvalo  třeba  několik  dnů.  Spousta  traderů  již  s  WinSignals  vydělala  u  různých  poctivých
brokerů slušné peníze.

Podívejte se, jak by vypadala křivka equity (růst vlastního jmění) při počátečním vkladu na
obchodním  účtu  10  000  €  u  kteréhokoli  brokera  od  února  2016  do  prosince  2021  (při
zobchodování všech signálů). Konečný zůstatek dosáhl téměř 70 500 €/1 lot!
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Každý měsíc zveřejňujeme statistiku výsledků a ziskové výkonnosti WinSignals, které jsme
svým klientům zaslali  na našem  webu. Neomračujeme své klienty smyšlenými výsledky v
USD,  EUR  nebo  PIPS.  Dlouhodobé  výsledky  klientů,  kteří  přijímají  burzovní  signály
WinSignals, jsou jedinečné a nedosahuje jich podle našich informací žádná jiná informační
společnost.

9. Jak s WinSignals pracovat?

Obvykle signál dosáhne na definovaný Profit Target  do 15 dnů od jeho zaslání. Běžně to
platí pro 90 % signálů, často i více. Za více než 5 let života projektu jsme my i naši klienti
zjistili, že faktické výsledky s WinSignals souvisí především se schopností pochopit systém,
obchodovat  to,  čemu  rozumíte,  dále  se  schopností  držet  rozumný  risk  management  a  s
naučenou schopností ukončovat obchody v zisku, nebrat (minimalizovat, řídit) ztráty.

Po obdržení signálu do trhu -  WS -  by se klient měl vždy přesvědčit,  zdali takový signál
vyhovuje jeho vnímání trhu i vnímání rizik s případným obchodem spojených. Protože jde
vždy o  subjektivní názor konkrétního tradera, který daný WinSignals zasílá, je na zvážení
klienta, aby sledoval historii tradera podle úspěšnosti i podle způsobu obchodování. Obchodní
styl a doporučení jsou výsledkem individuální úvahy tradera vycházející z jeho interpretace
situační analýzy trhů. Je na uživateli, jak WinSignals použije v praxi.

Proto  ve  verzi  WinSignals  4.0 zasíláme  klientovi  signál  WS  -  informaci  o  identifikaci
zajímavé tržní situace a možné úrovni uzavření obchodu v zisku. Po dosažení predikované
úrovně zisku PT zasíláme klientovi zprávu Win Profit Report (WPR). Ostatní řízení pozice
ponecháváme  na  klientovi.  Proč?  Každý  trader  vnímá  jinak  hranici  rizika,  má  rozdílnou
schopnost dodržovat systém, pravidla, bezpečný risk management, schopnost pochopit sílu a
účinnost  systému,  má jinou emoční  stabilitu,  rozhodovací  schopnosti,  disciplínu,  averzi  k
riziku, ambice, vědomosti (vzdělání) a zkušenosti.

Pětiletá zkušenost a sledování každého z více než 2000 vydaných signálů dokazuje, že na
definovaný Profit Target dosáhne do 15 dnů běžně kolem 90 % signálů. Pouze 10 % pozic si
následně vyžádá vaši pozornost a správný přístup pro risk management. Z praxe víme, že i u
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těchto pozic jsou ztráty z 80% dočasné. Volatilita trhů a burzovní cykly nám dávají nové a
nové příležitosti, jak ztrátu kompenzovat, minimalizovat nebo přeměnit v zisk.

Z  tohoto  důvodu  ponecháváme  řízení  pozic,  které  v
průběhu 15 dnů nedosáhnou predikované úrovně PT, na
klientovi.  Nepovažujeme  za  vhodné  sdělovat,  kdo  má
používat  StopLoss,  v  jaké  výši,  zda  fyzický,  nebo
mentální.  Důležité  je  sledovat  průběh  otevřených
obchodů,  dodržovat  správný  money  management,
věnovat pozornost zejména pozicím ve ztrátě větší než 2
%,  nepřetěžovat  svůj  účet  ztrátou  větší  než  5-10  %,
obchodovat  pokud možno  všechny  obdržené  signály  a

přiměřeně zatěžovat svůj účet. Riskovat málo na jeden každý obchod tak, aby každá pozice
dostala šanci na zisk, a žádná ztráta aby nedělala vrásky na čele!

10. Doporučený postup pro obchodování s WinSignals

Po přijetí signálu do aplikace na svém mobilním telefonu se přesvědčte, zda signál vyhovuje
vašemu vnímání trhu a zda je možné obchod zadat s ohledem na váš money management a
velikost obchodního účtu. 

Za  optimální  variantu pro  zkušené  tradery  považujeme,  když  klient  po  přijetí  signálu
nahlédne do vlastního systému pro analýzu trhu a zadá obchodní pokyny pro vstup do trhu i
pro  výstup  z  obchodu  podle  vlastního  uvážení.  Obchodujte  signály,  kterým  rozumíte  a
důvěřujete jim.

Je-li vše v pořádku, ve svém rozhraní pro trading zadejte pokyn pro otevření pozice příkazy
Sell nebo Buy, nebo formou objednávky Stop, Limit, OCO - podle podmínek své platformy.
Nastavte vždy ziskovou úroveň doporučené hranice zisku na Profit Target příkazem Limit.
Tím zabezpečíte, že váš obchod bude uzavřen na doporučené ziskové úrovni a vaše statistika
výsledků bude odpovídat výsledkům WinSignals. Podle svého uvážení můžete tuto ziskovou
hranici posouvat poté, co se cena ve směru predikce začne vyvíjet ziskově. Doporučený Win
Profit  Target  (PT)  lze  vnímat  jako  konečný  limit,  nebo  jako  první  stupeň  pro  možnou
maximalizaci zisku.

Pokyn  Stoploss  je  ve  zprávě  WinSignals  uveden  jako  "Individual",  což  znamená,  že  jej
zadáte, či nezadáte podle svého uvážení. Cílem je neinkasovat "zbytečné" ztráty vzniklé z
nahodilých pohybů ceny a volatility. Stoplossy si zajišťujte zejména případné zisky, a ty
můžete nechat vyrůst na maximum, pokud trhy sledujete. Pro možné akce pro řízení obchodní
pozice  sledujte  vývoj  své  obchodní  pozice.  Jinak  do  obchodu  nezasahujte  a  využijte
statistickou úspěšnost WinSignals.

Pro velikost otevřených pozic (počet lotů) a volbu způsobu řízení pozic, které s WinSignals
nebudou  ihned  po  zadání  úspěšné,  musíte  vycházet  výhradně  ze  svých  zkušeností  a
schopností, se svou mírou averze či tolerance k riziku. Zkušenost ukazuje, že většina dočasně
ztrátových pozic se dříve, nebo později dostane do zisku. Zbytek lze úspěšně kompenzovat
příkupy (kompenzační metoda), nebo prostě občas přijměte ztrátu jako svůj náklad spojený s
podnikáním. Je to jednodušší a statisticky s WinSignals ve výsledku vyděláte. 
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Výsledek vašeho obchodování může být takový, jako nám na ukázku zaslal v lednu 2021
jeden z našich klientů.

V  případě  nepříznivého  vývoje pozice  je  rozhodnutí  o  dalším  řízení  výhradně  v  rukou
tradera.  Klient  musí  včas  sám rozhodnout  o  dalším postupu tak,  aby nebyl  ohrožen jeho
obchodní účet. Je  výhradně v kompetenci uživatele a věcí strategie klienta rozhodnout o
dalším  postupu  v  případě,  že  obchod  zadaný  podle  signálu  nevyvíjí  podle  očekávání.
Rozhodnutí  o  dalším  postupu  je  na  uživateli  -  setrvání  v  obchodě,  uzavření  obchodu,
kompenzace příkupem nebo hedgování.

Pokud  klient  otevírá  pozice  a  řídí  pozice  podle  informací  z  WinSignals,  je  také  možné
pracovat s mentálními limity pro PT i SL - vše závisí na zkušenostech a možnostech klienta,
které jsou individuální. Se zřetelem na přiměřené zatížení obchodního účtu se nám jeví práce
s mentálními úrovněmi PT i SL jako statisticky výhodnější.  Vyžaduje ovšem správný risk
management  v akci.  WinSignals jsou pouze  predikce o rozpohybování cenových úrovní
vybraných aktiv. Následný vývoj a obchodní akce jsou čistě v kompetenci klientů a uživatelů
WS...

Na  závěr  naší  malé  instruktáže  pro  úspěšné  obchodování  na  burze  s  WinSignals
doporučujeme dodržovat následující rady:

11. Desatero úspěšného ziskového podnikání s WinSignals

1. Pamatujte, že  s větším účtem lze lépe dodržet správný money management. S vyšší
částkou na účtu snadno přežijete větší volatilitu na trzích beze ztrát a velkých nervů.

2. Dodržujte při zadání obchodu správný Money management. Maximální zatížení účtu
je 1 lot / 10 000 USD (EUR) na účtu ActTrader, nebo 0,1 lot na Metatrader MT4.
Lepší je ale  0,2 – 0,5 lot  /  10 000 USD (EUR) na účtu ActTrader,  což umožňuje
efektivní  řízení  pozice  například  v případě  korekce.  Umožní  vám také otevřít  více
pozic na základě WS najednou.

3. V okamžiku přijetí signálu se přesvědčte, zda signál vyhovuje vašemu vnímání trhu
4. Obchodujete-li  vice  signálů  současně,  zmenšete  velikost  obchodu  a  zatížení  účtu

klidně na polovinu či pětinu (0,5 – 0,2 lot / 10 000 $)
5. S menším obchodním účtem určitě omezte obchodování agresívních aktiv, jako např.

DJIA. Kompromisem je snížení velikosti obchodu na 0,2 – 0,1 lot/5 000 USD (EUR).
6. Dva signály přijaté za sebou na stejném aktivu neznamenají nutnost navýšit obchody,

ale potvrzují stejný náhled na trhy u více signalistů.
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7. Přijetí dvou protichůdných signálů (Sell a Buy) na jednom aktivu neznamená nutně
ztrátu  na  jednom  z  nich.  V  případě  větší  volatility  často  dosáhnou  oba  signály
doporučený Profit Target.

8. Zadání fyzického Stoploss znamená zpravidla programování ztráty, ať s WinSignals,
nebo bez nich. Na druhou stranu, dojde-li k nečekané změně trendu, je Stoploss na
úrovni nastavení vaší psychiky rozumné ukončení ztrátového průběhu obchodu. Vždy
ale doporučujeme zhodnocení situace v souladu s metodikou SAO.

9. Nestihnete-li zadat obchod  ihned podle příchozího signálu, nezoufejte. Po příchodu
k platformě  ověřte,  jakou  kotaci  má  aktivum.  Pokud  je  trend  již  rozběhnutý,
nenaskakujte  do rozjetého vlaku.  Pokud nedošlo k větší  změně ceny aktiva,  klidně
signál zobchodujte.

10. Nečekejte, že WinSignals jsou svatý grál, projekt se 100% úspěšností. WinSignals
nejsou investičním doporučením, radou či návodem pro to, jak byste měli na burze
obchodovat  či  řídit  peníze.  Jsou  prostě  informací  s WIN  parametry  a vysokou
statistickou  úspěšností.  Obsahují  definici  vstupu  do obchodu,  směru  predikce
a stanovení úrovně Profit Targetu tak, jak je na základě své zkušenosti vnímá autor
signálu.  Tým  WinSignals  nepřebírá  odpovědnost  za doporučení  jednotlivých
signalistů, ani za reálné výsledky uživatelů a příjemců obchodních signálů, predikcí.

12. Silné stránky WinSignals

• 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 z mobilní aplikace při dosažení PT
• Vysoká spolehlivost (až 90 %), dlouhodobá stabilita
• Úspora času, stressu a nervového vypětí 

13. Užitečné odkazy

 Webové stránky WinSignals:
o www.winsignals.cz   

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

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

 Uzavřená facebooková skupina Podnikáme na burze Expertní skupina ★ KLUB 
IN IN ★:

o https://www.facebook.com/groups/PNBTajnyExpertniKlub/   

 Burzovní kalendář makroekonomických fundamentů a vyhlášení:
o https://www.forexfactory.com/calendar.php   
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Tým  WinSignals,  HNB a  Klubu  IN  IN  vám  přeje  mnoho  úspěchů,  a  při  vašem  online
obchodování jen samé zelené reporty, protože zelená v tradingu znamená zisk!

Jirka Gajdošík a Jirka Mazur
1. 2. 2022

15
JIRKA GAJDOŠÍK


