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V TOMTO KURZU SE BUDETE 
UČIT O: 

Matematické analýze
Indikátorech trendu a jejich druzích
Obchodních systémech
Obchodních signálech
Obchodním deníku



Technické indikátory jsou nástroje, které provádějí 
určité výpočty podle vzorců na základě indikátorů 
cenového grafu a objemu obchodování a pak 
automaticky nabídnou výsledek. Tyto indikátory 
používá obchodní platforma InstaTrader.

Indikátory trendu jsou navrženy k určení trendu. 
Jejich účinnost roste, když se vytváří nový tržní 
trend. Zakládají se přímo na grafu a pohybují se 
paralelně s cenou. Indikátory se také mohou s 
cenou pravidelně překrývat a měnit svou pozici.

Zde jsou hlavní indikátory trendu:

MATEMATICKÁ ANALÝZA 
(TECHNICKÉ INDIKÁTORY) 

INDIKÁTORECH TRENDU 
A JEJICH DRUZÍCH 

ÚVOD DO MATEMATICKÉ ANALÝZY (TECHNICKÉ 
INDIKÁTORY) 

Klouzavý průměr (MA);

Index ADX (Average Directional Movement 

Index)

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



KLOUZAVÝ PRŮMĚR

Klouzavý průměr je standardní indikátor trendu, 
který zobrazuje průměrnou cenu v určitém 
časovém období. Ukazuje směr trendu a tendenci 
ceny v budoucnu růst nebo klesat.

Cena obchodního nástroje v daném období se pro 
výpočet tohoto indikátoru zprůměruje. Například 
období 10 ukazuje deset posledních svícnů, které 
se k zakreslení klouzavého průměru použijí. 
V časovém rámci H1 je 10 hodinových svícnů. 
Podrobnější informace o vzorcích uvádí manuál k 
obchodní platformě, který se zobrazí po stisknutí 
klávesy F1.

Tendence je taková: čím delší je období, tím je 
klouzavý průměr vyhlazenější. A naopak, čím 
kratší je období, tím je klouzavý průměr ostřejší.

Na obrázku níže jsou tři klouzavé průměry:  
červený MA – období 10; žlutý MA – období 35; 
modrý MA – období 70.

Pamatujte, že červený MA (nejrychlejší, protože 
období je nejkratší) se pohybuje poblíž cenového 
grafu a kopíruje téměř všechny cenové výkyvy.

Modrý MA (nejpomalejší, protože období je nejdelší) 
se zároveň pohybuje daleko od cenového grafu a 
na korekční pohyby sotva reaguje. Naznačuje pouze 
směr hlavního trendu.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Existuje několik druhů 
klouzavých průměrů:

Principy obchodování jsou u každého klouzavého 
průměru tytéž.  Rozdíl je jen ve způsobu výpočtu 
klouzavého průměru. 

Klouzavý průměr je poměrně důležitý nástroj, který 
je často součástí jiných technických indikátorů.

Pokud linie MA směřuje nahoru, slouží jako buy 
signál; pokud směřuje dolů, jde o sell signál.

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)

Exponenciální klouzavý průměr / EMA

Vyhlazený klouzavý průměr (SMMA)

Lineárně vážený klouzavý průměr (LWMA)

Jak interpretovat signály 
klouzavého průměru?

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Princip obchodování s klouzavým průměrem je 
opravdu jednoduchý: je potřeba zakreslit dva 
klouzavé průměry pro krátké a dlouhé období a 
sledovat, kde se protnou. 

Příklad:

Pokud rychlý MA (období 10, vyobrazen zeleně) 
protne MA v delším období (vyobrazen červeně) 
zespodu nahoru, otevírá se buy pozice.

 Pokud rychlý MA (10) protne MA (30) shora 
dolů, otevírá se sell pozice. Nejlepší období pro 
klouzavý průměr a všestranné účely ve skutečnosti 
neexistuje. Každý obchodník používá období, která 
vyhovují jeho obchodním cílům (10, 20, 30, 40 atd.). 
Existuje jedna široce využívaná metoda: obchodníci 
v grafu použijí dva klouzavé průměry (například pro 
období 5 a 10) a sledují jejich chování. Pokud dávají 
příliš mnoho falešných signálů, pak se periody zvýší 
o 5 jednotek, tj. 10 a 15 místo 5 a 10. Obchodníci se 
tak snaží nastavit nejvhodnější parametry indikátoru.

Klouzavý průměr v grafu 

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Average Directional Index vytvořil Welles Wilder, 
který o něm napsal v knize z roku 1978 Nové pojmy 
v technických obchodních systémech.

ADX měří sílu nebo slabost trendu, ale může pomoci 
i při určení jeho směru. Pomáhá určit, jestli je na trhu 
trend a jak silný je.

Average Directional Index má 3 linie:

Linie ADX měří sílu trendu. Stoupající linie znamená, 
že trend sílí. Klesající linie ukazuje trend, který ztrácí 
momentum nebo se obrací. Vodorovná linie ukazuje 
na konsolidaci.

Je důležité pamatovat, že linie ADX neposkytuje 
informaci o směru trendu. Když stoupá, může 
signalizovat jak býčí, tak medvědí trend.

Další dvě linie umožňují určit směr trendu. Když se 
rozvíjí uptrend, je +DI větší než -DI. U downtrendu je 
-DI větší než +DI.

AVERAGE DIRECTIONAL 
INDEX (ADX)

Linie ADX.

Pozitivní směrový indikátor (+DI), který označuje 
vzestupný trend

Negativní směrový indikátor (-DI), který označuje 
sestupný trend

V níže uvedeném grafu je hlavní linie ADX 
zaznamenána spolu s liniemi +DI a -DI.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Ačkoli bývají hodnoty ADX v rozmezí 0–100 pipsů, 
zřídka dosahují minima nebo maxima. Hodnota ADX 
pod 20 naznačuje slabý trend (konsolidace forexu), 
hodnota nad 40 naznačuje silný, rozvíjející se trend.

Pokud je na trhu zřetelný trend – býčí nebo 
medvědí, vzdálenost mezi liniemi DI i hodnoty ADX 
rostou. A naopak, když je aktivita trhu nízká, zmenší 
se vzdálenost mezi liniemi DI i hodnoty ADX.

ADX podává nejlepší výkon po konsolidačních 
obdobích, ale po obratech trhu ve tvaru V může 
poskytovat falešné signály.

Buy signály se vytvoří, když je linie +DI nad -DI 
a linie ADX stoupá. Stop loss by se měl nastavit 
pod nedávným cenovým minimem. Sell signály 
se vytvoří, když je linie +DI pod -DI a linie ADX 
stoupá. Stop loss by se měl nastavit nad posledním 
maximem.

ADX v grafu 

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Oscilátor dostal název z lat. oscillo, to znamená 
houpat se. Oscilátor je vlastně systém, který v 
určitém intervalu kmitá (nahoru a dolů). Oscilátory 
se vztahují k vedoucím indikátorům. Ty poskytují 
informace o nadcházejícím hospodářském cyklu 
nebo o změně tržního trendu.

V technické analýze jsou oscilátory matematickým 
vyjádřením rychlosti změny ceny v čase. Navenek 
vypadají v technické analýze jako sinusoidy, 
oscilogramy nebo kardiogramy.

Klíčové aspekty, které je třeba při používání 
oscilátorů vzít v úvahu, jsou překoupené 
a přeprodané tržní podmínky. Když je trh 
překoupený, cena se nachází poblíž horní hranice 
a pravděpodobně dále neporoste. Když je trh 
přeprodaný, cena je nejníž a pravděpodobně 
nebude dále klesat. Oscilátory je lepší analyzovat 
a používat, když je trh stabilní, ale mohou také 
ukazovat bod obratu trendu.

OSCILÁTORY

Zde jsou nejoblíbenější oscilátory: 

Podívejme se na některé z nich.

Histogram MACD; 

Momentum; 

Rate-of-Change (ROC); 

Index relativní síly (RSI); 

Stochastický oscilátor (stochastik).

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



MACD znamená Moving Average Convergence 
Divergence (Klouzavý průměr konvergence 
divergence), tj. ukazuje, kdy se klouzavé průměry 
přibližují nebo oddalují. Jde o indikátor trendu, který 
ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry cen.

Indikátor se skládá ze tří složek: linie MACD, signální 
linie, histogramu.

Je důležité, že žádný indikátor nemůže poskytovat 
zřetelné signály pořád, a tak zkušení obchodníci ve 
svých strategiích obvykle kombinují různé technické 
nástroje.

INDIKÁTOR MACD

Linie MACD je rozdíl mezi pomalým 
exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) 
a rychlým EMA. Data v tomto indikátoru jsou 
automaticky nastavena na 12 a 26 (rychlý, resp. 
pomalý EMA). Pro vykreslení linie MACD se 
pomalý EMA (26) odečte od rychlého EMA (12).

Signální linie je linie MACD minus exponenciální 
klouzavý průměr (EMA).

Histogram MACD je zjednodušená vizuální 
interakce linie MACD a signální linie. Histogram 
ukazuje rozdíl mezi linií MACD a signální linií. 
Čím více se linie MACD odchyluje od signální 
čáry směrem nahoru, tím vyšší budou sloupce 
histogramu. A naopak, čím menší bude 
vzdálenost mezi linií MACD a signální linií, tím 
menší budou sloupce.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Primární signály se vytvoří, když histogram protne 
nulovou linii. Pokud histogram MACD protne linii 
pohybu zespoda nahoru, vytvoří se buy signál.

Pokud histogram protne MA shora dolů, vytvoří se 
sell signál.

Síla těchto signálů závisí na předchozích pohybech 
v histogramu. Pokud MACD balancoval nad nulovou 
linií příliš dlouho, ale pak začal klesat a histogram 
protnul nulovou linii shora dolů, považujme to za 
silný sell signál. Buy signál se interpretuje opačně. 
Všimněte si, že všechny indikátory bez ohledu na to, 
jak jsou dobré, občas mohou a budou poskytovat 
falešné signály. Doporučuje se proto důkladně 
kontrolovat přijímané signály pomocí jiných 
indikátorů nebo různých časových rámců.

MACD v grafu

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Index relativní síly (RSI), vyvinutý J. Wellesem 
Wilderem, je momentum oscilátor, který měří 
rychlost a změny cenových pohybů. RSI osciluje 
mezi nulou a 100. Tradičně je RSI považován za 
překoupený, když je nad 70, a přeprodaný, když je 
pod 30. Signály lze vytvářet hledáním divergencí a 
failure swingů. RSI lze využít i k určení obecného 
trendu.

Typická interpretace překoupených a přeprodaných 
úrovní

Běžně jsou oscilátory a jejich překoupené a 
přeprodané oblasti nahlíženy jako signály k 
obchodování v opačném směru. Jak název 
napovídá, když je trh překoupený, nákup byl 
nadměrný a dá se očekávat, že cena provede 
korekci směrem dolů nebo obrat. Přeprodaný trh 
oproti tomu signalizuje možné zvýšení cen.

NDEX RELATIVNÍ SÍLY (RSI) 

RSI v grafu

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Obchodní systém je soubor pravidel a rozhodnutí 
(obchodních i analytických), která jsou založena na 
obchodních signálech i nástrojích analýzy trhu.

Každý obchodní systém by měl zodpovědět 
následující otázky:

Tyto systémy čekají na určitý pohyb cen a pak 
dávají signál k otevření pozice ve stejném směru 
za předpokladu, že trend bude nějakou dobu 
pokračovat.

Široce využívají lineární nástroje, vzory technické 
analýzy, indikátory trendu a oscilátory. Obchody se 
zpravidla provádějí po retracementu na trhu.

OBCHODNÍ TECHNIKY. 
JAK SE VYVAROVAT 
ČASTÝCH CHYB

DRUHY OBCHODNÍCH 
SYSTÉMŮ 

Obchodní systém
Obchodní systémy sledující 
trend.

Co se na trhu právě děje?

Co se může stát v určitém okamžiku?

Co by měl obchodník v tomto konkrétním bodě 
udělat? 

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Velké rozpětí zisku;

Stop loss blízko;

Možnost navýšit objem otevřených pozic.

Pokud nejsou tržní podmínky jasné, mohou tyto 
obchodní systémy generovat mnoho falešných 
signálů.

Výhody:

Nevýhody:

OBCHODOVÁNÍ PRŮLOMU 
HLADINY SUPPORTU NEBO 
REZISTENCE.

Základní princip tohoto systému je prostý. 
Schopnost trhu dosáhnout nového maxima nebo 
minima naznačuje možnost pokračování trendu ve 
směru průlomu.

Výhody: Takový obchodní systém dává jasné 
signály, že se objevil nový trend. Vedle toho 
naznačuje, kdy by mohl trend skončit.

Nevýhody: Hlavní problém těchto obchodních 
systémů jsou falešné průlomy hladiny supportu a 
rezistence, především na vysoce volatilních trzích.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Tato strategie je obchodování na flat trhu, kde 
cena kolísá mezi určitými úrovněmi, tj. v rozpětí. 
Obchodníci využívající tuto strategii najdou pomocí 
technické analýzy klíčové hladiny supportu a 
rezistence. Poté na nižších hladinách supportu 
nakupují a poblíž rezistence prodávají. Takové 
obchodní systémy běžně využívají oscilátory, které 
mají překoupené a přeprodané zóny, například 
stochastický oscilátor.

Většina profesionálních obchodníků se nezaměřuje 
na jedinou obchodní strategii. Kombinuje všechny 
tři obchodní strategie, a vydělává tak za každých 
tržních podmínek.

Jednoduchost je pro hodnocení kvality obchodního 
systému zásadní.

Nezapomeňte, že všechno geniální je a všechno 
prosté je geniální. Váš obchodní systém by se měl 
této zásady bez výjimky držet.

OBCHODNÍ SYSTÉMY, 
PRÁCE V OBCHODNÍM 
ROZPĚTÍ. 

Kombinace obchodních 
strategií

Tento obchodní systém umožňuje obchodníkům 
vydělávat v takových tržních podmínkách, kdy 
většina účastníků trhu prodělává.

Výhody:

Je těžké včas určit, kdy flat trh skončil.

Obchodníkovi chybí velká část strategie price 
action, sledující trend.

Nevýhody:

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Vaše strategie by měla 
zahrnovat:
1. Logický základ. Jde o hlavní myšlenku obchodní 
strategie. Je to základ, na kterém stojí všechno 
ostatní;

2.  Obchodní nástroje;

3. Časový a obchodní rámec (obchodní seance);

4. Pravidla pro vstup (signály k otevření pozice);

5. Pravidla pro opuštění trhu. Jak jsou nastaveny 
stop loss a take profit (například na jaké úrovně 
nastavit stop loss a take profit);

6. Objem obchodování a řízení rizik.

Mnoho obchodníků, kteří na forexu dosahují 
stabilních zisků, vděčí za svůj úspěch technické 
analýze. Je důležité, že technická analýza musí být 
přesná a řádně podložená. Lze ji provádět pomocí 
všech nástrojů dostupných na obchodní platformě. 
Začínající obchodníci ale považují za obtížně 
vybírat a kombinovat vhodné technické nástroje. 
S náležitou péčí a trpělivostí se ale může naučit 
efektivní a komplexní analýzu každý.

Zde je příklad, jak obchodník může využívat 
technické indikátory.

Předpokládejme například, že svícnový graf páru 
GBP/USD zobrazuje korekční pokles v rámci 
převládajícího býčího trendu. Obchodník se musí 
rozhodnout, kde otevřít buy pozici.

Za tímto účelem zakreslí několik hladin supportu a 
rezistence a hledá možné pivotní body. Vidíme, že 
cena pravděpodobně našla pivotní bod na 1,5648. 
Poté obchodník použije další technický nástroj, 
Fibonacciho úrovně, který mu pomůže zjistit, kde se 
cena v dané chvíli drží a zda je tam pivotní bod. 

INDIKÁTORY TECHNICKÉ 
ANALÝZY

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Obchodník vidí, že v danou chvíli Fibo 50,0 
% protíná hladinu supportu a potvrzuje tak 
pravděpodobnost pivotního bodu. Dalším krokem 
je analýza technických indikátorů, zejména 
stochastického oscilátoru, který je

ekvivalentem výše uvedeného RSI. Princip je 
tentýž – určit překoupené a přeprodané zóny. 
Hodnota stochastiku nad 80 signalizuje překoupené 
podmínky, zatímco hodnota pod 20 ukazuje 
na přeprodané podmínky. V našem případě je 
stochastik pod 20. Je to tedy už třetí buy signál. 
Býčí divergence nabízí poslední rozhodující signál. 
Tento svícnový vzor naznačuje možný obrat trendu 
směrem nahoru, pokud aktuální svíčka 100% 
překrývá tělo předchozí svíčky.

Abychom to uzavřeli. Všechny technické nástroje 
použité v tomto příkladu poukazují na tutéž 
obchodní myšlenku, tj. nákup. Představili jsme 
komplexní analýzu. Je na vás, abyste si vybrali 
konkrétní sadu technických nástrojů.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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OBCHODNÍ SIGNÁLY OBCHODNÍ SYSTÉM TRIPLE 
SCREEN 

Jaké konkrétní signály indikátorů nebo jiných nástrojů 
je třeba mít při obchodování na paměti? Záleží na vámi 
vybraných nástrojích, protože ty vytvářejí vlastní signály 
a vzájemně se ovlivňují s jinými technickými indikátory, a 
tak poskytují jasný výsledek.

Jako příklad prozkoumejme oblíbený obchodní systém 
Alexandra Eldera Triple screen. Naším cílem je zjistit, jak 
se generují signály.

Alexander Elder představil v roce 1986 strategii Triple 
screen, která je od té doby populární. Dodnes ji s 
různými obměnami používá mnoho obchodníků.

Základní myšlenka systému Triple screen je 
provedení trojité kontroly transakcí: v jedné z fázi se 
odstraní mnoho možných pozic. Určíme dlouhodobé, 
střednědobé a krátkodobé trendy a vstoupíme na trh 
jen ve směru převládajícího trendu.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Množina využitelných indikátorů není omezena. Jde 
o to, ve velkém časovém rámci pomocí indikátoru 
trendu určit trend a pomocí oscilátoru najít vstupní 
bod. Můžete k tomu využívat libovolné indikátory 
trendu a oscilátory. 

Tento obchodní systém je založen na třech 
obrazovkách nebo třech časových rámcích: 
4hodinovém, 1hodinovém a 15minutovém grafu.

První obrazovka nám umožňuje určit trend. 
Můžeme se tedy rozhodnout, v jakém směru otevřít 
pozici. Za tímto účelem můžeme využít oscilátor 
MACD. Pokud sloupce MACD směřují nahoru, 
ukazují vzestupný trend; sloupce dolů tedy ukazují 
sestupný trend.

INDIKÁTORY

Strategie Triple screen 
využívá kombinaci indikátorů 
trendu a oscilátorů.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Tady hledáme nejvhodnější bod vstupu na trh. 
Mohl by jím být menší retracement nebo korekce. 
V této fázi je naším úkolem posoudit, zda je tam 
retracement nebo korekce. Měli bychom stanovit 
přesný bod. Předpokládejme, že jsme viděli menší 
retracement. Musíme zjistit stupeň korekce a to, zda 
je trh přeprodaný. Tento úkol vyřeší stochastický 
oscilátor. Vidíme, že stochastický oscilátor klesl 
pod přeprodanou úroveň (20 %) a postupuje výš. 
Tento signál znamená, že retracement skončil a byl 
potvrzen předchozí buy signál.

Dalším krokem je druhý graf.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



V tomto grafu umístíme čekající příkaz nebo 
buy stop, který je několik pipsů nad maximem 
aktuálního svícnu (v grafu zvýrazněno).

Důležité je, že pokud se neaktivuje buy stop, když 
se vytvoří následný svícen, musí se tento příkaz 
posunout na maximum následného svícnu s nejnižší 
hodnotou. Toto je ta pravá svíčka, kam umístíme 
buy stop. Pokud se příkaz aktivuje v pořádku, měli 
bychom nastavit stop loss. Měl by se umístit několik 
pipsů pod nejnižší cenou dvou posledních svícnů. 

Nakonec pokračujeme třetí 
obrazovkou, která nám 
poskytne představu o bodu 
vstupu na trh.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Systém Triple screen Alexandra Eldera může sloužit 
jako velmi dobrý základ pro vytvoření vaší vlastní 
obchodní strategie na forexu. Hlavní věcí, kterou si 
z toho můžete vzít, je kontrola transakcí v několika 
fázích sledujících jen dlouhodobý trend.

Základní vlastnosti forexových obchodníků jsou 
sebeovládání a sebekázeň. V náročných tržních 
podmínkách, kdy emoce jedou na plné obrátky, 
se každý začátečník a možná i leckterý zkušený 
obchodník stane obětí vlastních ukvapených 
nerozumných obchodních rozhodnutí. Jak si 
uchovat chladnou hlavu a rozvíjet sebekázeň? 
Výborným řešením je obchodní deník. Můžete 
si zapisovat každý svůj krok na forexu, což vám 
pomůže probrat si své každodenní obchodní 
aktivity. Nezapomeňte do speciální tabulky uvádět 
podrobné informace o každé pozici, a co je 
nejdůležitější, o důvodu pro otevření nebo uzavření 
té či oné pozice. Zde je vzor takové tabulky..

ZÁVĚR OBCHODNÍ DENÍK 

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Každý obchodník si vytvoří vlastní přístup k psaní 
deníku. Kvalita záznamů má ale přímý dopad na 
výsledky obchodování. Pokud je obchodníkův 
cíl zbavit se emocí a obchodních chyb, je třeba 
deník považovat za nedílnou část rutiny.  Když 
se obchodní signály analyzují a jsou písemně 
zaznamenány, pracuje lidská mysl efektivněji, a 
obchodník tak dokáže provádět hlubší analýzy a 
nacházet chyby. 

Kromě pravidelných a přesných záznamů o každém 
obchodu je neméně důležité kontrolovat obchodní 
rozhodnutí v určitém období.  Analýza jednotlivých 
obchodních rozhodnutí pomáhá v první řadě najít 
vlastní chyby, uvědomit si jejich příčiny a doladit 
obchodní techniky.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Když to shrneme, v tomto 
kurzu jste se naučili, že:

1. Technické indikátory jsou nástroje, které 
provádějí určité výpočty podle vzorců na základě 
indikátorů cenového grafu a objemu obchodování a 
pak automaticky nabídnou výsledek. 

2. Oscilátor je systém, který v určitém intervalu 
kmitá (nahoru a dolů).

3. Obchodní systém je soubor pravidel a rozhodnutí 
(obchodních i analytických), která jsou založena na 
obchodních signálech i nástrojích analýzy trhu.

4. Obchodní systém Triple screen využívá 
několik indikátorů coby prostředek k odfiltrování 
protichůdných obchodních signálů.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Disclaimer:
Tyto informace jsou v rámci marketingové komunikace poskytovány retailovým i profesionálním klientům. Neobsahují 
investiční rady a doporučení, nabídky k nebo žádosti o účast na jakékoli transakci nebo strategii spojené s finančními 
nástroji a neměly by tak být chápány. Předchozí výkon není zárukou ani predikcí budoucího výkonu. Instant Trading EU Ltd. 
neručí a nezodpovídá za přesnost nebo úplnost poskytnutých informací, ani za ztrátu vyplývající z jakékoliv investice na 
základě analýzy, předpovědi nebo jiných informací poskytnutých zaměstnancem společnosti nebo jiným způsobem. 

Vydejte se s námi na svou cestu do světa obchodování. 
Instaforex - váš spolehlivý průvodce Forexem.. 

Varování před riziky: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky 
jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73,78% účtů retailových investorů 
došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste 
zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty 
svých finančních prostředků.


