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Cíle TradeandFinance.eu
• Šíření informovanosti o obchodování na burze
– není nutné být závislými na doporučení investičních poradců
– na burze je možné obchodovat i vlastním jménem a na vlastní účet

• Očistit trading od nálepky hazardu a okrádání společnosti a drobných
investorů
• Vyvrátit mýty o tradingu
– Obchodování na burze je jako každá jiná profese - je nutné se ho naučit, věnovat
mu čas, získat praxi, a pak je možné uspět, bez politických či osobních vazeb
– V tradingu se nedá zbohatnou přes noc a bez práce, uspějí jen ti vytrvalí a
disciplinovaní

• Předávat osobní know-how a praxi formou článků a kurzů
• Propojovat tradery, aby navzájem sdíleli své zkušenosti

Romana a Petr – aktivní tradeři

•
•
•
•

Futures spready
• Automatizované obchodní systémy
Roční zhodnocení v desítkách procent • Roční zhodnocení v desítkách procent
Broker Interactive Brokers – USA
• Broker TradeStation - USA
Kvalifikovaný investiční makléř

Specializace našich aktivit
• Nová forma odborné spolupráce Petra a Romany
• Petr - specializovaný portál na algoritmický
trading pod obchodním jménem AOStrading.cz
• Romana - rozvoj značky TradeandFinance.eu se
zaměřením na diskréční trading a obchodování s
komoditami a komoditními spready včetně
základů tradingu
• Různé cílové skupiny - lepší služby prostřednictvím
specializovaných propojených portálů

Naše výsledky
• Září 2013 - založena společnost TradeandFinance.eu
• Září 2013 - spuštěn Informačně vzdělávací portál – články, videa, fórum,
blog, online kurzy

• Říjen 2013 – Příručka obchodování ZDARMA pro registrované uživatele TaF
• Únor 2014 – první živé kurzy úspěšného tradingu
• Září 2014 – první kurz obchodování na burze ZDARMA
• Říjen 2014 - přes 1 000 registrovaných uživatelů
• Říjen 2014 - vydána publikace Příručka úspěšného obchodování na

komoditních trzích pro začínající investory - Ekopress
• Listopad 2014 – konference Obchodování na burze – cesta k časové a
finanční svobodě?

Kurzy tradingu
• Skupinové kurzy
–
–
–
–

Kurz obchodování na burze ZDARMA
Obchodování komoditních spreadů
Práce s platformou SeasonAlgo
Workshop obchodování spreadů s Advanced Bactesterem v
SeasonAlgo

• Online kurzy
– Základy obchodování na burze
– Práce s platformou SeasonAlgo

• Individuální kurzy

Finančně podporujeme Děti bez dluhů
• Část výtěžku z kurzů posílá TaF na iniciativu
Děti bez dluhů
• Iniciativa pomáhá řešit problémy dětí, které
nedávno vyšly z dětského domova
• Mají dluhy na poplatcích za komunální odpad
nebo za jízdné v MHD z doby, kdy žili s
biologickými rodiči
• Rodiče tyto poplatky neuhradili - děti
okamžitě po opuštění z dětského domova
mají na krku exekuční řízení

Kdo neumí, ten učí?
• Vždy je nutné diverzifikovat portfolio příjmů – v tradingu i v životě
• Trading není totéž co zaměstnanecký poměr
– Příjmy z tradingu jsou nestabilní
– I dlouhodobě ziskový obchodní přístup či portfolio bude vykazovat ztrátová
období či bude stagnovat

• Obchodní kapitál je náš výrobní nástroj
– Peníze dělají peníze – nevybírejme je zbytečně pokud to není nutné a máme i
jiný zdroj příjmu

• Ideální portfolio Romany a Petra
–
–
–
–

Příjmy z tradingu
Příjmy z publikační činnosti v oblasti tradingu
Příjmy ze školící činnosti v oblasti tradingu
Další pasivní příjmy spojené s tradingem

Software a Brokeři
• Doporučujeme pouze software a brokery, které sami
používáme
• Významné slevy exkluzívně pro klienty
TradeandFinance.eu

• Osobní asistence při založení obchodního účtu u
brokerů TradeStation a Interactive Brokers

Proč právě my?
1. Sami úspěšně obchodujeme na burze
– Obchodováním na burze se v praxi úspěšně zabýváme již řadu let a jsme
připraveni s Vámi sdílet naše zkušenosti a obchodní strategie.

2. Naším hlavním cílem je ušetřit Váš čas a připravit Vás na praxi
úspěšného živého obchodování
– Díky nám ušetříte mnoho drahocenného času, protože Vám v rámci našich
kurzů ukážeme, jak na burze sami konkrétně obchodujeme. Naše metody a
postupy úspěšného obchodování budete po absolvování našich kurzů
schopni sami aplikovat v podobě živého tradingu.

3. Spolupracujeme s nejspolehlivějšími brokery a používáme
nejkvalitnější softwarové nástroje
– Obchodování na burze chápeme jako seriózní zaměstnání. Abychom mohli v
konkurenčním prostředí trhů uspět, musíme pracovat s nejlepšími brokery a
nejkvalitnějšími analytickými nástroji. Pozorně sledujeme vývoj a novinky v
oblasti tradingu a ty pak zahrnujeme do našich obchodních metod a
postupů.

Co dál?
Rozvoj školících aktivit v ČR i zahraničí
Rozvoj spolupráce se silnými
mezinárodními subjekty
Setkání traderů, uživatelů TaF a
absolventů kurzů TradeandFinance.eu

Druhý ročník konference „Obchodování
na burze – cesta k časové a finanční
svobodě?“

v průběhu 2015
v průběhu 2015
jaro 2015

podzim 2015

Poučení o riziku
Veškeré informace poskytované na TradeandFinance.eu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat
týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní
doporučení. Jsou-Ii na portálu www.tradeandfinance.eu, v kurzech, učebních materiálech, dokumentech ke
stažení, prezentacích, videích, webinářích či online kurzech zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní
strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze.
TradeandFinance.eu, s.r.o., autoři kurzů, vzdělávacích materiálů, článků, dokumentů a videí, ani lektoři nenesou
žádnou zodpovědnost za konkrétní obchodní rozhodnutí jednotlivých obchodníků, uživatelů našich produktů či
služeb nebo účastníků našich kurzů.
INVESTOVÁNÍ A OBCHODOVÁNÍ S FINANČNÍMI INSTRUMENTY, A ZEJMÉNA S KOMODITAMI, JE VYSOCE
RIZIKOVÉ. ROZHODNUTÍ OBCHODOVAT NA BURZE JE ODPOVĚDNOSTÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE A JEDINĚ ON
SÁM NESE ZA SVÁ ROZHODNUTÍ PLNOU ODPOVĚDNOST.
Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Riziko ztráty v obchodování s komoditami
může být vysoké. Proto byste měli pečlivě zvážit, zda je takové obchodování pro vás vhodné s ohledem na vaši
finanční situaci. Mimoto, výsledky historických obchodů nejsou zárukou ziskovosti budoucích obchodů.
Veškeré údaje uváděné na TradeandFinance.eu, které byly převzaty z jiných zdrojů, jsou uváděny v dobré víře, že
jde o informace pravdivé a aktuální. Vždy si ověřte aktuálnost uváděných informací na stránkách příslušných
burz, u svého brokera a u dalších zdrojů použitých informací. TradeandFinance.eu, autoři kurzů, vzdělávacích
materiálů, článků, dokumentů a videí, ani lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za jejich změnu či neaktuálnost.

V tradingu uspějí
jen ti vytrvalí a disciplinovaní

Pomůžeme Vám uspět!
Romana Křížová
romana.krizova@tradeandfinance.eu

