Začínáme obchodovat – rozpis lekcí
1. lekce – Úvod na finančních trzích







Co jsou to finanční trhy a jak se rozdělují
Proč obchodovat na finančních trzích
Jak vznikají zisky na finančních trzích a typy obchodů
Seznámení s metodami prognózování, technická a fundamentální analýza
Cíle tradera (obchodníka)
Odborné názvosloví

2. lekce – Základy obchodování






Instalace obchodní platformy MetaTrader
Základní informace o obchodní platformě
Svíčkové grafy
Okamžité realizace
Čekající pokyny

3. lekce – Technická analýza









Co je to technická analýza a jak funguje
Vysvětlení trendu, čar podpory a rezistence
Kritická hodnota
Price Action
Typy pokynů a nastavení příkazů v platformě MetaTrader
Typy šumu aktuální ceny
Pravidla pro obchodování uvnitř cenového kanálu
Obchodní strategie

4. lekce – Fundamentální analýza









Co je to fundamentální analýza a jak funguje
Dělení fundamentálních analýz
Nejdůležitější fundamentální zprávy
Základní pravidla pro obchodování fundamentálních zpráv
Typy ekonomických kalendářů
Vysvětlení ekonomického kalendáře
Praktická ukázka vlivu fundamentu na finančních trhy
Tabulka událostí fundamentálních zpráv

5. + 6. lekce – Vybrané indikátory a oscilátory
Dle druhu výuky. Základní vysvětlení o pomocných instrumentech k hlubší technické analýze.
Poté již detailní představení vybraných instrumentů a jejich obchodování na finančních trzích.
Např. Fibonacci Retracement




Podrobné vysvětlení instrumentu Fibonacci Retracement
Praktické procvičování instrumentu Fibonacci Retracement
Záchranné strategie

Např. RSI (Relative Strenght Index)




Podrobné vysvětlení instrumentu RSI
Praktické procvičování instrumentu RSI
Záchranné strategie

A spoustu dalších -> (Stochastic, Price Action strategie, Bollingerova pásma, klouzavé průměry,
aj.)

7. lekce – Money Management






Úvod do Money Managementu
Vlastní obchodní deník
Správné vedení obchodního deníku
Dodržování Risk Money Managementu
Nastavování T/P, S/L, velikosti obchodních pozic

8. lekce – Psychologie obchodování






Úvod do psychologie obchodování
Zvládnutí psychologie – klíč úspěšného tradera
Reálné zkušenosti a debaty s profesionálními obchodníky
Vliv emocí a porušování obchodní strategie
Individuální sezení s účastníky kurzu o obchodní strategii a vlivu psychiky

9. lekce – Tematické webináře







Evropská centrální banka
FED
Britská centrální banka
Aktuální změny v ekonomikách
Vliv vedlejších trhů – korelace a na co si dávat pozor
…a mnoho dalších ústředních témat

Pozvánky a aktuální webináře dostává každý registrovaný účastník kurzu.

10. lekce – Zakončení, opakování, test





Závěrečná rekapitulace probrané výuky
Závěrečný test složený z otázek probrané výuky
80% správných odpovědí v testu = oficiální certifikát
Nastavení další případné spolupráce (pracovní nabídky, externí spolupráce a další)

