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any TradeStation affiliate. Please visit our website www.tradestation.com for relevant risk
disclosures. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is
no guarantee of future performance or success. Active trading is generally not appropriate for
someone of limited resources, limited investment or trading experience, or low risk tolerance.
All proprietary technology in TradeStation is owned by our affiliate TradeStation Technologies,
Inc. Equities, equities options, and commodity futures products and services are offered by
TradeStation Securities, Inc. (Member NYSE, FINRA, NFA and SIPC). Forex products and
services are offered by TradeStation Forex, a division of IBFX, Inc. (Member NFA). © 2013
TradeStation. All rights reserved.

Proč TradeStation?
Oceněná jako nejlepší platforma na trhu
Rychlost exekuce obchodních příkazů
Dynamický rozvoj technologií
Nejlevnější komise na trhu

Prestižní ocenění TradeStation
BEST 9 YEARS IN A ROW
Obchodní systém: Akcie
February 2005 - 2013

BEST 9 YEARS IN A ROW
Obchodní systém: Futures
February 2005 - 2013

BEST 10 YEARS IN A ROW
Online analytická platforma
February 2004 - 2013

January 2013

Top 5 Broker:
- Celková zkušenosti zákazníků
- Nástroje pro obchodování akcií
- Platforma pro obchodování opcí
- Výběr ETFs
- Spolehlivost exekuce

BEST 11 YEARS IN A ROW
Platforma pro fondy
February 2003 - 2013
March 2013

BEST 11 YEARS IN A ROW
Profesionální platforma
February 2003 - 2013

4 Years overall
BEST
Real-Time data
February 2009 and 2011- 2013

-

Nejlepší pro intradenní obchodníky
Nejlepší technologie
Nejlepší hodnocení zahraničními klienty

Ratings and awards are based on: Technical Analysis of Stocks & Commodities: Based on Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine Readers’ Choice Awards
(2003-2013); in each award category, results are based on the company that receives the highest number of votes cast by the magazine’s subscribers over a fixed time period that ends
shortly before announcements of the awards. Barron’s: Rating based on Barron’s magazine (2006, 2008, 2011, 2012, 2013) a hands-on review of each company's online brokerage
products and services by a Barron's journalist, in several categories, after which numerical scores are assigned per category and aggregated to determine overall numerical score and
star rating. Barron's is a registered trademark of Dow Jones. Investor's Business Daily: Investor’s Business Daily rating based on January 2013 Best Online Brokers report which surveyed
active investors.

Základní filozofie
• Vždy najít lepší cestu k obchodování
• Systematický přístup / Testuj před živým tradingem

• Automatizovaný přístup
• Od retail traderů k fondům
• Konkurenceschopné ceny
• Pokročilé metody a technologie
• Kontinuální vzdělávání klientů

Výzvy traderů
Výzvy, kterým musí tradeři čelit
• Emocionální rozhodnutí

• Přílišné sebevědomí
• Nerealistické očekávání
• Neotestované rozhodnutí
• Time management / Zmeškané obchody
• Risk management

Technologie
Najdete jen v TradeStation
• Data – nejkvalitnější historická data

• Analýza – přehledné zobrazování grafů
• Easy Language
• Backtestování strategií & Automatizace
• Sledování příležitostí v reálném čase
• Nejmodeřnější nástroje tradingu

Rychlost exekucí
TradeStation Avg Speed

Industry Avg Speed
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Nejvýhodnější komise na trhu

Co je nového v TradeStation?
• Výhodnější ceny komisí za akcie a opce
• Nový pákový efekt pro forex
• Back-testování strategií na 10 sekundových
grafech
• Lepší marginy pro opce
• Strategie k pronájmu

Proč je TradeStation jedinečný?
• Klientský servis
• Platforma zdarma pro nové klienty
Akce s AOStrading.cz – 12 měsíců zdarma při fundování
$5000! V průběhu roku pak klient obdrží příručku práce s
platformou TradeStation se zaměřením na AOS
• Vítěz ocenění v sekci klientský servis a technická
podpora
• Stovky hodin edukačních materiálů a kurzů na portálu

