
 

 

 

 

 

7. Forexové obchodování 
 

Lektor: Ondřej Hartman 

 

Anotace modulu: 

Zajímavá Vás obchodování a investování na finančních trzích? Chystáte se vydělávat 

na forexu, chcete pochopit úplné základy obchodování, osvojit si nejpodstatnější 

pravidla úspěšného tradingu a poznat základní principy? Nechcete trávit čas 

studováním neověřených zdrojů a raději byste dali přednost výkladu přímo od 

profesionálů? V tom případě je tento modul uren Vám. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je seznámení se s podstatou fungování a obchodování na 

mezinárodním měnového trhu – forexu, ukázat jeho výhody a nevýhody, možnosti i 

rizika. Dozvíte se, jak na tomto největším finančním trhu světa můžete začít vydělávat 

i vy. Modul vám zodpoví všechny základní otázky, ve kterých třeba ještě nemáte zcela 

jasno. Získáte vhodné informace pro další postup vzdělávání, který vás dovede k 

vytvoření vlastní profitní strategie (absolvování modulu poskytne kompletní základ pro 

samostatné obchodování na forexu). Získáte kompletní přehled o základech 

obchodování na forexu a načerpáte forexové know-how od úspěšného tradera. Modul 

obsahuje témata jako princip a fungování forexu, obchodní platformy, výběr brokera, 

technická analýza, fundamentální analýza, Money-Management, psychologie 

obchodování na finančních trzích, apod.  

 



• Co je to forex, historie, jak funguje  

• FX principy a hl. měnové páry  

• Jak obchodovat a co je k tomu potřeba  

• Jak vypadá graf měnového páru, z čeho se skládá, základní druhy grafů  

• Základy technické analýzy, cenové formace, hladiny supportu a resistence  

• Trend a trendové kanály - praktické příklady  

• Trendové indikátory a oscilátory, 

• Money-Management  

• Obchodování v praxi  

• Druhy obchodních příkazů, Stop-Loss Profit-Target  

• Jak velký účet je potřeba k obchodování, mikro, mini a standardní loty 
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