
Shrnutí Webináře: 

„Jak chytat velké trendy a dosáhnout 
potenciálně násobného zhodnocení 

s dlouhodobými opcemi“ 

 

Na tomto webináři jsem ukazoval rozdíly mezi investováním do akcií a investováním 
s dlouhodobými opcemi. 

Ukazoval jsem vám příklad na akcii AMD. Tato akcie se zdvojnásobila ve své hodnotě. 

S nákupem akcie by bylo zhodnocení 100% a pokud bychom ten samý obchod provedli 

s dlouhodobou opcí, tak bylo zhodnocení až x10 (dle vstupu). 

Viz grafy níže: 

 

 

Dál jsem probíral, co to jsou opce. Pokud jste úplně na začátku, tak se můžete podívat také 
na tyto videa, která vám pomohou se připravit na trénink Invest Master. 

S nákupem opce máme výhodu, že máme omezený prodělek a neomezený zisk. Nemusíme 
používat žádné stopy a nemůžeme prodělat více, než do obchodu vložíme, a přitom páka 
působí v náš prospěch.  

 

Pamatujte si, že 1 opce = 100 akciím. 

 

https://www.tradesmart.cz/opcni-sekce-nastenka/


Vysvětloval jsem také časový úpadek, který má negativní vliv na nakoupené opce, ale viděli 
jste, že u dlouhodobých opcí tak velkému časovému úpadku nečelíme. 

 

 

 

V kombinaci s výpisem opcí jsme schopni přivést income mezi tím, co sedíme na dlouhodobé 
pozici. 



 

 

Poté jsem vám představil nový Tréninkový program Invest Master, který začíná už 
23.9.2018. 

A zde je harmonogram 6 týdenního vzdělávacího programu: 

• Úvod do obchodování dlouhodobých opcí – nastavení mysli 
• Volba časového rámce 
• Výběr správných opcí a expirace 
• Jak vystopovat, kam velcí hráči investují 
• Jak najít akcie, které mají potenciál pro další velký pohyb 
• Můj Watch list Growth akcií 
• Podmínky pro hledání akcií s potenciálem na velký pohyb 
• Nastavení scanů v TradeStation a dalších webových scannerech, pokud TS nemáte 
• Jaké akcie hledám a jak najít akcie s vysokým HSI, které mají potenciál na velký 

pohyb 
• Technické setupy a Trend Trading (nastavení grafů pro analýzu a hledání velkých 

trendů) 
• Price action, svíčkové formace a Patterny pro vstupy 
• Squeeze volatility setup + Volume 
• DMI exploze setup 



• Revers setup a divergence – jak chytit velké obraty na trzích 
• Jak určovat cíle pomocí % zhodnocení opcí (na jaké % zhodnocení mířit) 
• Scale in / scale out metoda a řízení obchodu 
• Výstupní signály a trail stopy pomocí ATR 
• Výstupní signály a trail stopy pomocí klouzavých průměrů 
• Výstupní signály pomocí Fibonacciho retracementu 
• Money Management pro malé účty a exponenciální růst 
• Pokročilý Money management pro velké účty 
• Position sizing 
• Jak řídit pozice v období earnings 
• Řízení a sestava celého portfolia 
• Sestavení plánu a vedení investičního deníku 
• Jak backtestovat tyto strategie a práce s backtestovacím programem 
• Diverzifikace rizika 
• Jak přivést pravidelný měsíční income – mezi tím, co čekáme na velkou rybu 
• Hedgování obchodů – způsob, jak se ze ztrátového obchodu dostat na BE nebo i do 

malého zisku 
• Internals „indikátory“ – jak číst tržní podmínky a odhalit velké obraty na trzích 
• Kupování dlouhodobých opcí na ETF s velkým potenciálním zhodnocením (vhodné 

pro malé účty) 
• Psychologie a logika nakupování dlouhodobých opcí – velké peníze se vydělávají 

sezením 
• Závěrečný webinář s Otázkami a odpověďmi 
• Čtvrtletní webináře, kde vám dám můj aktuální watchlist, uvidíte mé obchody a 

uvidíte vše v praxi 

 

Je to rozdílný trénink od Spread Masteru, kde se zabývám spreadovými strategiemi 

v rozmezí od 7-40 dní. Pokud jste ve SpreadMaster tréninku, tak lze tyto kurzy studovat 

společně a následně i společně používat tyto strategie. 

 

Tyto strategie jsou vhodné pro investory s kapitálem od 500 – 1 mil. USD. 

 

Aktuálně dávám dohromady první skupinu investorů, kterou tímto celým tréninkem provedu 
za úvodní cenu 16 700 Kč / 695 EUR (místo 33 900 Kč (1410 EUR).  

 

Pokud vstoupíte do 23.9.2018, tak navíc získáte čtvrtletní živá vysílání na celý rok a přístup 
k celému tréninku navždy. 

 

Do tohoto tréninku se nyní můžete přihlásit kliknutím na odkaz níže: 

https://www.tradesmart.cz/invest-master-prihlaska/ 

 

https://www.tradesmart.cz/invest-master-prihlaska/


Platbu si také můžete rozložit na 3 splátky. Stačí kliknout na tento odkaz: 

https://www.tradesmart.cz/invest-master-na-splatky/ 

 

23.9.2018 v neděli přesně v půlnoci zavíráme přihlášky a začínáme kurz. 

 

Odpovědi na vaše dotazy z webináře najdete zde. 

Záznam z webináře si můžete přehrát tady. 

 

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat na podpora@tradesmart.cz 

Těším se na spolupráci! 

Dominik Kovařík 

 

https://www.tradesmart.cz/invest-master-na-splatky/
https://www.tradesmart.cz/odpovedi-na-otazky-z-investmaster-webinare/
https://www.tradesmart.cz/zaznam-webinar-investmaster/
podpora@tradesmart.cz

