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SeasonAlgo 
• www.seasonalgo.com  
• Unikátní nástroj pro statistické vyhledávání sezónních obchodních 

strategií s vysokým potenciálem úspěšnosti a ziskovosti 
• Burzovní data dostupná až 60 let zpátky 
• Použitelné pro komodity (outrights) a komoditní spready obchodované 

formou futures kontraktů 
• Aktivní způsob vyhledávání potenciálních obchodů 
• Aktivní filtrování vybraných spreadů a jejich následná podrobná 

analýza 
• Možnost optimalizace doporučeného obchodního okna 
• Podrobné backtesty 
• Cca 20 doporučených strategií na každý měsíc 
• Intradenní sledování spreadů a nastavení alertů 
• Možnost vedení vlastního obchodního deníku 
• 1 strategie zdarma každý měsíc i pro neregistrované klienty 
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Měsíční strategie zdarma 
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Měsíční strategie 
zdarma 
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Spreadový graf s historickými cenovými 
průměry 

 

6 



Technická analýza 
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Doporučené strategie 
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Vyhledávání potenciálních obchodů 
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Historie spreadu po letech 
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Potenciál spreadu pro růst 
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Nohy spreadu 
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Backtest 

 

13 



Optimalizace obchodního okna 
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Advanced Bactester 

• Porovnávání výsledků různých 
strategií 

• Pokročilé nastavování PT a SL 
na základě Walk Forward 
analýzy 
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Alerty a upozornění 
Upozornění na to, že se trh nachází na určité cenové hodnotě, 

došlo ke změně P/L nebo k dosažení konkrétního dne (např. FND) 
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Portfolio 
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Obchodní deník 
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SeasonAlgo 

Naprostá nezbytnost pro obchodníky s komoditami a futures spready 

 

Exkluzívně pro účastníky konference „Obchodování na burze – cesta k 
časové a finanční svobodě?“  

MĚSÍČNÍ BEZPLATNÉ POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY 
S MOŽNOSTÍ TESTOVÁNÍ VŠECH 

KOMODITNÍCH TRHŮ 
(není možné kumulovat s již přiděleným prodlouženým trial) 

 



Výuka práce se SeasonAlgo  
• Práce s platformou SeasonAlgo 

• Pro dosavadní uživatele platformy MRCI 
• Pro uživatele SeasonAlgo, kteří dosud plně nevyužívají 

bezkonkurenčního potenciálu této platformy 
• Pro absolventy kurzu komoditních spreadů - navazující a rozšiřující 

výuka pro vyhledávání a analýzu ziskových spreadů 
• 1 den 
• Také ve formě online kurzu 

• Workshop obchodování spreadů s Advanced Bactesterem  
• Praktický workshop zaměřený na pokročilé analýzy spreadů, práci s 

Advanced Bactesterem, na pokročilý risk management a position 
sizing 

• 1 den 

• Individuální výuka dle individuálních potřeb klienta 

http://www.tradeandfinance.eu/kurzy/prezencni-kurzy/prace-s-platformou-seasonalgo-com-autorizovany-kurz/
http://www.tradeandfinance.eu/kurzy/prezencni-kurzy/obchodovani-komoditnich-spreadu/
http://www.tradeandfinance.eu/kurzy/online-kurzy/prace-s-platformou-seasonalgo-com-online-verze-autorizovaneho-kurzu/
http://www.tradeandfinance.eu/kurzy/prezencni-kurzy/workshop-pro-spready-s-advanced-bactesterem-v-seasonalgo/
http://www.tradeandfinance.eu/kurzy/prezencni-kurzy/workshop-pro-spready-s-advanced-bactesterem-v-seasonalgo/
http://www.tradeandfinance.eu/kurzy/prezencni-kurzy/workshop-pro-spready-s-advanced-bactesterem-v-seasonalgo/
http://www.tradeandfinance.eu/kurzy/prezencni-kurzy/workshop-pro-spready-s-advanced-bactesterem-v-seasonalgo/
http://www.tradeandfinance.eu/kurzy/prezencni-kurzy/prace-s-platformou-seasonalgo-com-autorizovany-kurz/
http://www.tradeandfinance.eu/kurzy/prezencni-kurzy/prace-s-platformou-seasonalgo-com-autorizovany-kurz/


Výhody pro absolventy kurzu 

• 30denní trial na SeasonAlgo (není možné 
kumulovat s již přiděleným prodlouženým trial) 

• 10% sleva na SeasonAlgo 

• Online verze kurzu Práce s platformou SeasonAlgo 
se slevou 50% 
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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. 

http://www.tradeandfinance.eu/
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