Obchodní plán pro “Shameless
Cloning” strategie
Proč použít tyto strategie?
Jedná se o strategie, které většina běžných retail obchodníků nezná a nepoužívá, protože
není snadné se dostat k ověřeným a testovaným datům, které je na tyto neobvyklé situace
na akciích upozorní.
Většina obchodníků se soustředí na velké známé akcie. Bojují tak na tom nejtěžším poli s
výzbrojí, kterou mají k dispozici všichni.
Čtou stejné zprávy jako všichni a používají technickou analýzu, kterou používají všichni a tak
nejsou schopni dostat žádnou konkurenční výhodu oproti ostatním obchodníkům. Mezi tím
insideři a instituce z Wall Street dále bohatnou a přesouvají peníze od retail obchodníků k
sobě.
Strategie, které jste se naučili na Workshopu od Dominika Kovaříka jsou založené na
otestovaných neobvyklých datech, které nejsou běžným obchodníkům k dispozici.
S těmito strategiemi “klonujete” ty nejziskovější insidery, ty nejlepší analytické instituce z
Wall Street a nejvíce neobvyklé nákupy opcí.
Vozíte se s investory a firmami, které mají ty nejlepší historické výsledky a své obchody
opakují stále dokola.
Pamatujte: Důležité je sledovat pouze ty nejlepší. Na trhu je 62 518 insiderů a stovky
institucí, ale všichni nejsou ziskoví a úspěšní, takže nelze brát každý jejich nákup jako
informovaný. Je potřeba následovat jen ty, o kterých víme, že již spoustu peněz vydělali a
mají skvělou úspěšnost. Ostatní ignorujeme.

1. Klonování těch nejziskovějších insiderů
●

Insideři jsou nejvýše postavení zaměstnanci firmy, včetně vedoucích pracovníků,
ředitelů a manažerů. Tito lidé pracují 24 hodin denně 7 dní v týdnu na strategii a
financích své firmy, a proto znají svou společnost lépe než kdokoli jiný. Mají ty
nejlepší informace o tom, co se ve firmě děje, plánuje a jakou má opravdovou
hodnotu. Říká se jim zasvěcené osoby (vlastní vnitřní informace o firmě), zatímco jiní
se nazývají outsideři.

●

A stejně jako vy a já - insideři mohou nakupovat akcie své společnosti

●

S podmínkou, že dle zákona jsou povinni reportovat své nákupy a prodeje akcií do 2

dnů komisi pro cenné papíry jinak riskují vězení a pokutu až 5 mil. USD
●

V průměru probíhá 28 insider nákupů každý den

●

Nákupy těch nejlepších insiderů jsou tak skvělými informativními signály

Příklad: Elon Musk a Tesla (TSLA)

Jak tuto strategii použít?
1. Nejdříve je potřeba mít neustále aktualizovaný seznam těch nejziskovějších insiderů,
který je testovaný na základě tržních dat (cen, které jsou dostupné nám retail
obchodníkům)
2. Poté hlídat, jakmile ziskový insider provede další informovaný nákup (zde používám
několik podmínek, ale jedna z nich je, jestli výrazně navyšuje svoji pozici, > 50%)
3. Podívat se, zda je cena u silné úrovně a postupně začít kupovat akcie
4. Držet MM na jeden obchod (např. neriskovat více jak 2% z celkového kapitálu, nikdy
nedávat celý účet na jeden obchod)
5. Je dobré kombinovat tyto informace s dalšími - např. jestli i ti nejlepší analytici z Wall
Street vidí tuto firmu jako podhodnocenou a na kolik ji oceňují (jaký vidí potenciál)
6. Bonus - podívat se, jestli nepřišly neobvyklé nákupy opcí a sledovat jaké expirace

2. Klonování těch nejlepších analytiků z Wall Street
●

“Analytici z Wall Street” jsou ty největší banky a finanční instituce na této planetě

●

JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Barclays, Wells Fargo, UBS, Deutsche
Bank…

●

Každá z těchto firem má desítky zaměstnanců, kteří jsou zaměřeny na úzký segment
společností, které analyzují, vypočítávají odhadní ceny a svým klientům dávají
dporučení pro nákup / prodej na jednotlivých akciích

●

Každý den, od rána do večera pracují jen na jediné věci a to je: správně ohodnotit
firmy

●

Mají k tomu ty nejmodernější technologie a zaměstnávají jedny z nejchytřejších lidí

Příklad: Ocenění akcie OCX od instituce, která dosahuje dlouhodobé úspěšnosti
65,79% a průměrného výnosu 31,23% na jedno doporučení ročně

Tento obchod přinesl zhodnocení +201,26% za 6 měsíců.

Jak tuto strategii použít?
1. Nejdříve je potřeba mít neustále aktualizovaný seznam těch nejvýkonnějších
analytiků z Wall Street
2. Poté hlídat, jakmile úspěšný analytik provede nové doporučení (dobré znamení je,
pokud se shodne více skvělých analytiků)
3. Podívat se, zda je cena u silné úrovně a postupně začít kupovat akcie

4. Držet MM na jeden obchod (např. neriskovat více jak 2% z celkového kapitálu, nikdy
nedávat celý účet na jeden obchod)
5. Je dobré kombinovat tyto informace s dalšími - např. jestli i ti nejziskovější insideři v
posledních týdnech kupovali akcie
6. Bonus - podívat se, jestli nepřišly neobvyklé nákupy opcí a sledovat jaké expirace

3. Klonování těch nejvíce neobvyklých nákupů opcí
●

Pro pokročilejší obchodníky (swing, dlouhodobé i intradenní tradery)

●

Opce jsou finanční deriváty, které jsou vázané podkladová aktiva = akcie

●

Pokud nakoupím call opci, tak spekuluji na vzestup akcie

●

Pokud nakoupím put opci, tak spekuluji na pokles akcie

●

1 opce = 100 akcií

●

Každá opce má čas expirace (kdy kontrakt zanikne), toto nám dává skvělý pojem o
tom, co si investor myslí o budoucím vývoji ceny akcie do určitého času

●

Opce používají fondy, instituce a obchodníci s akciemi a neobvyklé objednávky lze
považovat za skvělý vedoucí indikátor pro určité časové období

●

Je to skvělý indikátor pro lepší časování vstupů pro intradenní, swingové i
dlouhodobé spekulace

Příklad intradenního obchodu na SPY

Jak tuto strategii použít?
1. Nejdříve je potřeba projít školením o opcích a vědět, jak fungují, jaká nesou rizika
(jsou to pákové produkty) a jak je použít. Školení je pro Vás dostupné uvnitř aplikace
TradeStreet.
2. Je potřeba mít systém, který prochází v reálném čase všechny opční nákupy a vybírá
dle ověřeného algoritmu pouze ty nejvíce neobvyklé
3. Pro intraday - sledovat neobvyklé nákupy call / put opcí, které začnou přicházet
vícekrát za sebou v krátkém časovém úseku, následně sledovat breakouty na

4.

5.

6.
7.
8.
9.

nízkém časovém rámci a vstoupit do obchodu (rád kupuji pro větší bezpečí tzv. ITM
opce) - strategie je více vysvětlena uvnitř aplikace TradeStreet v Akademii
Pro siwngové obchody - vyfiltrovat opce s požadovanou délkou expirace. Sám rád
filtruji 3 měsíce a pro delší spekulace také expirace 200 - 600 dní, kde sleduji
neobvyklé nákupy call / put opcí, poté toto kombinuji s technickou analýzou, kde chci
kupovat opce nebo klidně akcie u silných support / rezistencí.
Čím jdu na delší čas, tak tím více kladu důraz na fundament, takže rád hledám
neobvyklou aktivitu již na výběr akcií, které jsou fundamentálně silné a dle analytiků
podhodnocené
Lze to kombinovat s doporučením od těch nejlepších analytiků
A také sledovat, jestli nakupují i ti nejziskovější insiders
Tam, kde se sejde vše, tak to bývají ty nejlepší obchody
Držet MM na jeden obchod (např. neriskovat více jak 2% z celkového kapitálu, nikdy
nedávat celý účet na jeden obchod)

Jak Vám může pomoci TradeStreet a pracovat pro Vás 24/7?
●

V reálném čase prochází tisíce akcií, miliony neobvyklých dat a hledá obchodní
příležitosti, dle strategií, které jste se v tomto Workshopu naučili, na které Vás v
reálném čase upozorňuje

●

Sleduje neobvyklá data na akciích a v reálném čase je testuje a reportuje

●

Sleduje, co kupují a prodávají ti nejziskovější insideři

●

Sleduje, co doporučují koupit / prodat ti nejlepší Analytici z Wall Street

●

Obchoduje dle algoritmu založených na doporučení analytiků a zobrazuje zde
všechny nákupy a prodeje v reálném čase

●

Sleduje opční flow a reportuje v reálném čase ty nejvíce neobvyklé nákupy opcí
(vhodné jak pro intradenní signály, tak swingové i dlouhodobé)

●

Sleduje DarkPool transakce od těch největších fondů, které fungují velmi dobře jako
skryté silné supporty / rezistence

●

V TradeStreet můžete analyzovat exkluzivní fundamentální data na akcie v češtině s
plnou historií

●

Můžete si tvořit své watchlisty a sledovat neobvyklou aktivitu pouze na akciích, které
Vás zajímají

●

Zpracovává data pouze z ověřených zdrojů včetně zdrojů od regulátorů amerického
trhu (více jak 47 zdrojů dat)

Nyní můžete využít jednorázové nabídky a získat TradeStreet i s tréninkem za
JEDNORÁZOVOU cenu s přístupem NAVŽDY.
Tato nabídka je časově omezená. Platí pouze 24 hodin.
Klikněte sem a mějte tento skvělý nástroj k ruce pro obchodování i vy >

Klikněte sem a využijte této nabídky nyní >
Investujte jednou a benefitujte navždy.
TradeStreet

