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OBCHODOVÁNÍ NA BURZE – KASINO NEBO CESTA
K NEZÁVISLOSTI A BOHATSTVÍ?
Je to všudypřítomné: Akcie, komodity, měnové páry (aneb Forex). Den co den posloucháme
v médiích, jak oslabil dolar vůči euru či naopak, jak zlato dosahovalo rok co rok historických
maxim, aby v posledním roce zažilo největší propad za posledních x let. Neustále slýcháme,
jak akcie té které firmy rostou či klesají. Jsme svědky toho, jak celý svět s hrůzou pozoruje
vývoj akciových indexů (např. S&P 500, index Burzy cenných papírů Praha PX, německý
DAX, francouzský CAC40, aj.). Neustále tedy sledujeme nějaký pohyb cen v čase. A můžete
si být jisti, že pokaždé, když k těmto nevyhnutelným a zákonitým pohybům došlo, někdo
vydělal pěknou řádku peněz a někdo naopak o velké jmění přišel. Předpokládáme, že cílem každého, kdo čte tyto řádky, je to, aby patřil do té prvně zmíněné, tj. ziskové, skupiny,
a to v dlouhodobém horizontu. Jak toho můžete dosáhnout? To se v základech pokusíme
vysvětlit v této Příručce úspěšného obchodování na komoditních trzích pro začátečníky.
Záměrem této příručky je, abyste v jednotlivých kapitolách mohli pootevřít dveře do světa
obchodování na burzovních trzích a poodhalit, že cesta k finanční nezávislosti se ve vašem
životě může naplnit právě díky této oblasti plné jedinečných příležitostí.
Žijeme v době plné nekonečných možností. Díky informačním technologiím a internetu
jsme dnes schopni přenášet datové toky doslova v setinách sekund napříč celým světem.
Díky tomu se tak stalo obchodování na burze dostupným naprosto každému, kdo má přístup k počítači a internetu.
Není tomu tak dávno (ještě počátkem 90. let), kdy převažující forma obchodování byla založena na telefonování a zprostředkování obchodu osobou, která byla fyzicky přítomna
na burzovním parketu a vykonávala pro obchodníky jejich příkazy na nákup či prodej. Dnes
dominuje na burzách tzv. elektronické obchodování, kdy z pohodlí domova obchodujeme
v podstatě vše, co si umaneme: komodity, akcie, opce, arbitráže či kalendářní spready. Nejsme tedy limitováni místem, což nám oproti dřívějším dobám přináší skvostnou výhodu.
Překážku v podobě místa máme automaticky překonanou, nicméně je třeba překonat ještě
další možné překážky. Jednou z nich může být například i to, že v dnešní době stále existuje
mnoho zastrašujících článků a příběhů, i obecně zakódovaný negativní společenský postoj,
že obchodování na burze není ničím jiným, než pouhopouhou spekulací. Ve většině případů
to tvrdí buď ti, kdo si obchodování na burze ani nevyzkoušeli, nebo právě ti, kdo tento jedinečný business vyzkoušeli a neuspěli v něm. Proklamují, že se nejedná o nic jiného, než
o obyčejný hazard. Přirovnávají obchodování na burze (neboli trading) k ruletě či hracím
automatům, popřípadě sázení na sportovní utkání. V případě kasina a hracích automatů
se jedná o to, že pravděpodobnost výhry je vždy daleko vyšší na straně majitele kasina či
herních automatů. Znáte snad nějakého hráče, který opakovaně a dlouhodobě vydělával
v kasinu velké jmění (pokud zrovna nejste geniálním autistou, kterého ztvárnil ve filmu Rain
Man herec Dustin Hofman)? Ano, může přijít jednotlivec, který bude mít daný den štěstí
a odnese si z kasina velmi slušnou výhru. Pokud bude natolik inteligentní, že už do kasina
nikdy nevkročí (což u většiny lidí bývá zřídkakdy), stane se jedním z mála, kdo na kasinu vydělá peníze. Bude-li se však pravidelně vracet a sázet periodicky znovu a znovu, o své peníze
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dříve nebo později přijde, neboť pravděpodobnost výhry bude vždy proti němu a majitel
kasina si naplní kapsy. Důkazem budiž nespočet zbytečně zadlužených rodin, kde si tatínek
či maminka skočí v den výplaty zahrát automaty a domů přicházejí s prázdnou.
U obchodování na burze spočívá rozdíl oproti hazardu v kasinu v tom, že pravidla hry
netvoří jeden jediný člověk (majitel kasina), ale každý účastník obchodů na burze. Každý
jednotlivec, který uzavřel na burze obchod, rozhoduje nerovnoměrnou silou o tom, jak se
budou trhy dále vyvíjet. Jde tedy o to stát se v této jedinečné hře tím, jenž si v dlouhodobém horizontu přikloní pravděpodobnosti výhry na svou stranu. Dobrou zprávou je, že je
to možné. Špatnou zprávou však pro mnohé může být to, že tak jako v jakémkoliv jiném
podnikání je i u tradingu potřeba vůle, píle, odhodlanosti, disciplíny a vytrvalosti. Jinými
slovy je zde nutné poctivé studium a sebevzdělávání se, poznávání sebe sama a výdrž. Znáte
snad ze svého okolí jakéhokoliv podnikatele, který legálním způsobem dotáhl svou firmu
do vzkvétajícího businessu, aniž by ho to nestálo pěkný kus práce, času, vlastního vzdělávání
i sebezapření? Za každým úspěchem totiž stojí vždy dlouhý kus cesty, období neúspěchu,
nepřízně i komplikací. Mnoho lidí se vzdá právě těsně před pomyslnou hranicí úspěchu.
Nejinak to funguje i v tradingu.
Nespornou výhodou obchodování na burze je však to, že v tradingu můžete uspět i s mnohem nižším kapitálem, a to v řádu několika tisíců dolarů (záleží na tom, jaký přístup zvolíte),
než u běžného podnikání. V podnikání většinou potřebujete k dosažení úspěchu i spolupráci dalších osob (např. programátory, dělníky, projektanty, účetní, dodavatele, zákazníky
atp.). V tradingu potřebujete čistě jen sami sebe a svou naprostou odhodlanost a ochotu
posouvat se malými krůčky neustále vpřed na své cestě k úspěchu. A naprosto unikátním
faktem je i to, že obchodování na burze můžete zkoušet nanečisto, jak dlouho chcete,
aniž byste ohrozili své těžce vydělané peníze. S reálným obchodováním pak začnete až
v době, kdy budete mít stabilní zisky v simulovaném tradingu. Znáte snad něco podobného
v reálném podnikání?
Říká se, že v podnikání uspěje z dlouhodobého hlediska zhruba 1 firma z 10. Na rovinu si
řekněme, že při obchodování na burze je úspěšnost obchodníků na burze, tzv. traderů, přibližně stejná. Trading je tedy jako jakékoliv jiné podnikání, které znáte. Jedná se přirozeně
o velmi konkurenční prostředí. I v něm tedy existují nejen vítězové, ale i poražení. A tak jak
to v životě bývá, poražených je mnohem více než vítězů. K tomu, abyste se mohli odlišit
od poražených a vystoupit na pomyslný trůn v podobě úspěchu a bohatství, je, jak už jsme
se zmínili, zapotřebí sebedisciplíny, dlouhodobého studia a vytrvalosti. Jenom tak se můžete stát skutečnými odborníky v tradingu. Jak se říká, žádný učený z nebe nespadl. Doktor
se nenarodil doktorem, a trader jakbysmet.
Pokud vytrváte a stanete se v tradingu odborníky, může na vás skutečně čekat značné jmění
a krásný život, neboť budete finančně nezávislí. V něčem se však trading oproti běžnému
způsobu podnikání, kdy obhospodařujete svoji firmu, zaměstnance, aktiva a s nimi související odpovědnosti, liší. Jak jsme se již zmínili, za jednu ze zásadních výhod můžeme považovat
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naprostou nezávislost traderů. Věřte, že není lepšího pocitu, než když bez jakéhokoliv
vyjednávání, zadávání úkolů či řešení problémů způsobených zaměstnanci atp., vyděláte
každý měsíc pěkné stabilní finanční částky. K tomu všemu vám z materiálního hlediska stačí
jen počítač a internet a můžete je obsluhovat z pláže na druhé straně zeměkoule.
Trading je také úžasný ve své naprosté transparentnosti. Nikdy nečekáte na to, až vám
např. zákazník zaplatí (pokud jste někdy podnikali, víte, jakým problémem jsou nezaplacené faktury). Ve chvíli, kdy na burze uzavřete ziskový obchod, peníze se vám ihned připíší
na bankovní účet a nikdo vám je již nevezme.
Výše zmíněné argumenty byly kupříkladu pro nás samotné tak silným motivátorem, že se
pro nás stal trading postupem času téměř vším – životním stylem, vášní i zdrojem příjmů.
A podobně na tom můžete být i vy sami, pokud chcete.
Pokud jste dočetli tyto řádky až sem, můžeme vám v dané chvíli doporučit jen jedno. Přečtěte si celou tuto příručku, kapitolu od kapitoly, klidně i několikrát po sobě, a začněte se
na základě informací, které zde najdete, co nejvíce vzdělávat. Studujte, a až si jednoho dne
v budoucnosti řeknete: „Ano, jsem skutečně připraven“, běžte do toho naplno. A hlavně –
při prvním problému nebo ztrátovém období, které zákonitě musí přijít, jak si zde vysvětlíme v dalších kapitolách, neházejte flintu do žita, zakousněte se a jděte dál! Na konci tunelu
na vás čeká světlo… A může být pěkně tučné.
Pojďme si pro rekapitulaci zhodnotit výhody a nevýhody tradingu:
Tabulka 1: Výhody tradingu
Relativně nízká
Můžete začít s velmi nízkým kapitálem v řádu tisíců dolarů a vydělat si velmi slušné
počáteční investice peníze. Dnes vám k elektronickému obchodování stačí jen klasický počítač (nejlépe
notebook) za pár tisíc korun, připojení k internetu a kvalitní softwarová platforma.
Vysoké %
Možnost zhodnocení svých ﬁnančních prostředků na účtu, které vám nenabídne
zhodnocení
žádná banka. Jedná se v řádu o desítky procent ročně, a klidně i více, pokud patříte
k těm nejlepším.
Nezávislost
Jedná se o naprosto nezávislý business – nejste závislí na další pracovní síle, dodavatelích, zákaznících, výrobních prostředcích, místě aj. – je to čistě váš business a vaše vůle.
Transparentnost
Hovoříme o zcela transparentním, regulovaném a legálním zdroji příjmů. V USA existují úřady (například CFTC), které velmi přísně kontrolují regulérnost a transparentnost obchodování na burze.
Okamžité příjmy
Příjmy z dosaženého zisku jsou okamžité. Nečekáte na proplacení vystavené faktury.
ze zisku
Nemusíte se bát, že zákaznická ﬁrma zkrachuje, tak jak je tomu často v případě běžného podnikání.
Flexibilita
Trading může být časově velmi nenáročný. Můžete jej vykonávat souběžně při svém
současném zaměstnání či jiném podnikání a vytvořit tak z tradingu velmi dobrý zdroj
zhodnocení vašich příjmů. Existují typy obchodování, které vám zaberou jen pár minut vašeho času denně. Skutečně, jen během několika minut denně, kdy zkontrolujete vývoj na trhu a podniknete patřičné kroky, máte pro daný den, co se tradingu
týče, vystaráno.
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Tabulka 2: Nevýhody tradingu
Nekonečná cesta Tak jako každé podnikání, vrcholový sport či cokoliv jiného se i trading musíte naučit.
Cesta k úspěchu bude trnitá. Nemůžete očekávat, že se stanete odborníky ze dne
na den. Tak to v životě bohužel nefunguje (nebo bohudík?). Nejdůležitější je vaše disciplína a odhodlání. Trading musí být vaší vášní, bavit vás a fascinovat. Musíte se mu věnovat a vzdělávat se a nikdy neusnout na vavřínech – malými a jistými krůčky se posouvat
vpřed k vytouženému úspěchu.
Asi nejzapeklitější a nejtěžší z tradingu je naučit se milovat ztráty. Pokud bychom to
Nevyhnutelné
ztráty
měli analogicky přirovnat k podnikání, je to jako kdybyste milovali nezbytné náklady
na zaměstnance, software, administrativu aj. Ale pravdou je, že tyto náklady a ztráty jsou
esencí úspěchu. V tradingu musíte jako nezbytné náklady vnímat ztráty vzniklé z nepodařeného burzovního obchodu. Důležité však je to, aby zmiňované ztráty byly efektivně
vynaloženy – jinými slovy, abyste měli kvalitní a robustní obchodní systém. Úspěchu
dosáhnete tehdy, když z dlouhodobého hlediska (> 1 rok) byl součet ztrát na vašem účtu
menší než součet ziskových obchodů.

Shrnutí
Trading může být velmi efektivním způsobem, jak významně zhodnotit váš kapitál v řádu
desítek i stovek procent ročně. Pokud budete dostatečně odhodlaní a trading se pro vás
stane doslova vášní a budete se poctivě sebevzdělávat a pracovat na sobě, postupně si
vybudujete obchodní strategii, při jejímž striktním dodržování budete moci uspět a pravidelně vydělávat značné množství peněz. Jde jen o to, abyste misku vah pravděpodobnosti
přiklonili na svou stranu. V dalších článcích se v základech dozvíte, které cesty k tomu mohou směrovat.

