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Úvod
Předpokladem pro porozumění následujícímu kurzu je znalost studie
„The Law of Charts (Zákon grafů)“. Studujte ji pozorně. Je třeba
dobře znát formace 1-2-3, Leges, Congestions a Ross Hooks.
V tomto kurzu se zaměříme na důkladný rozbor Trader`s Trick Entry
– vstup do pozic pomocí Trader`s Trick (TTE). TTE je jedním
z nejdůležitějších konceptů, které se kdy naučíte, a zároveň jde o
klíčový moment našeho vzdělávání. Začneme se základy TTE a potom
Vám ukážeme několik příkladů jeho použití a vysvětlíme Vám, proč
je tento koncept tak důležitý.
V následujícím kurzu Vám odhalíme:
• Různé způsoby, jak TTE odhalit.
• Kdy TTE použít.
• V čem Vám TTE pomůže.
• Základy používání TTE při tradingu.
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Trader`s Trick Entry
Trader`s Trick byl zkonstruován, aby porážel insidery v jejich vlastní
hře anebo aby alespoň vytvořil takové hrací pole, na kterém můžeme
obchodovat.
Když obchodujeme formace 1-2-3 a
Ross Hook, chceme vstoupit do
obchodu před aktuálním proražením
vrcholu 2 nebo Rh. Je-li tento breakout
opravdový, výsledkem bude značný
zisk. Pokud je ale proražení falešné,
pokryjeme alespoň naše náklady a
vybereme určitý zisk za své úsilí.

Insideři
často
manipulují
cenové pohyby až do bodů, kde
jsou nahromaděny příkazy
velkého množství traderů.
Právě
tato
manipulace
umožňuje použití TTE.
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Aby insider dokázal zastavit naše aktivity při následování jeho
rozhodnutí, musel by sám sebe sabotovat. Za chvíli zjistíte proč.
Pojďme se teď blíže podívat na TTE.
Jakmile se vytvořil vrchol číslo 2,
chceme nakoupit při proražení high
jakékoliv následující korekční
čárky, pokud se vytvoří.

Korekčními čárkami jsou čárky
následující po vrcholu 2 a pro účely
TTE jsou považovány za korekční tak
dlouho, dokud vytvářejí lower highs.

Platí následující pravidlo:
Musí existovat dostatek prostoru mezi
cenovou hladinou při našem vstupu do
obchodu a vrcholem 2, abychom
dokázali pokrýt náklady a vybrat
alespoň nějaký zisk.
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Tím, že budeme trvat na tom, aby existoval
dostatečný prostor pro pokrytí nákladů a
vybrání malého zisku, dosáhneme dvou
věcí:
1. Za obchod dostaneme zaplaceno.
2. Pokud bude breakout nakonec
falešný, bude to pro nás i přesto
ziskový obchod a bude zadarmo.

Prostor mezi první přerušovanou
růžovou čárou a bodem 2 musí
být dostatečně velký na pokrytí
nákladů a vybrání zisku. Pokud
není, můžeme TTE použít na
high
jakékoliv
ze
dvou
následujících čárek.
Dokážeme-li pokrýt náklady a
vybrat zisk před tím, než ceny
opět dosáhnou vrcholu 2,
obchodovali
jsme
zadarmo.
Pokud ceny vzrostou nad tento
vrchol, půjde o velmi ziskový
obchod.
Předpokladem
je
zobchodování alespoň dvou
kontraktů.
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Platí následující pravidla:
1. Formace 1-2-3 musí vzniknout na
konci trendu, nesmí se jednat o
formaci 1-2-3, která vznikla ve fázi
congestion. Takové formace 1-2-3
nemá smysl obchodovat.
2. S jedinou
výjimkou
nesmějí
vzniknout více než 3 korekční čárky
před tím, než se ceny začnou
pohybovat zpět směrem k vrcholu 2.

Proražení high první korekční čárky
představuje procentuálně největší šanci, že
se ceny vrátí až nad vrchol 2, ale málokdy
poskytuje dostatek prostoru k pokrytí
nákladů a výběru zisku.

Proražení high druhé korekční čárky
představuje procentuálně nižší šanci, že se
ceny vrátí až nad vrchol 2, ale je
pravděpodobnější, že zde bude dostatek
prostoru k pokrytí nákladů a výběru zisku.
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Proražení high třetí korekční čárky
představuje procentuálně nejnižší šanci, že
se ceny vrátí až nad vrchol 2, ale je velmi
pravděpodobné, že zde bude dostatek
prostoru k pokrytí nákladů a výběru zisku.

Po třetí korekční čárce začíná převládat
pravděpodobnost vzniku congestion, a
proto již není vhodné pokoušet se o použití
TTE.
Uvedli jsme, že k tomuto pravidlu existuje
výjimka. Popisujeme ji na dalším diagramu.

Výjimkou pravidla o maximálně 3
korekčních čárkách je situace, kdy se
vytvoří dvojité nebo trojité high (nebo
low).
V případě dvojitého high (low) se jeho dvě
čárky počítají jako jedna.
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V případě trojitého high (low) se jeho tři
korekční čárky počítají jako jedna.
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TTE a Ross Hooks
Jakmile se zformuje Ross Hook,
chceme koupit při proražení high
jakékoliv korekční čárky následující
po vrcholu Rh.
Korekčními čárkami jsou všechny
čárky následující po vrcholu Rh,
které vytvářejí lower highs.

Platí následující pravidlo:
Musí existovat dostatečný prostor
mezi naší vstupní cenou a vrcholem
Rh, abychom byli schopni pokrýt
náklady a vybrat určitý zisk.

Trváme-li na podmínce, že musí existovat
dostatek prostoru k pokrytí našich nákladů
a k výběru určitého zisku, dosáhneme
dvou věcí:
1. Obchod se nám zaplatí a bude i
trochu ziskový.
2. Pokud bude breakout
falešný,
přesto
na
vyděláme.

nakonec
obchodu
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Prostor mezi růžovou čárkovanou linií
a vrcholem Rh musí být dostatečně
velký k pokrytí našich nákladů a
výběru zisku. Pokud není, můžeme
TTE použít ještě na následujících dvou
korekčních čárkách, pokud se vytvoří.

Pokud jsme schopni pokrýt náklady a
vybrat určitý zisk ještě před tím, než
ceny znovu dosáhnou vrcholu Rh,
obchodovali jsme v podstatě zadarmo.
Pokud ceny vzrostou dostatečně
vysoko nad Rh, půjde o velmi výnosný
obchod. Předpokladem úspěchu je
zobchodování alespoň 2 kontraktů.

Platí následující pravidlo:
Rh se musí vytvořit po proražení vrcholu 2 formace 1-2-3, po
formacích Congesion nebo Ledge.
Proražení vrcholu 2 formace 1-2-3 low (high) definuje trend.
Následující proražení Rh tento trend potvrzuje.
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Proražení formace Ledge znovu
definuje
trend.
Následné
proražení Rh ho znovu potvrzuje.

Proražení formace Congestion
definuje
trend.
Následné
proražení Rh ho potvrzuje.
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S jedinou výjimkou nesmějí
vzniknout více než 3 korekční
čárky před tím, než se ceny
začnou pohybovat zpět směrem
k vrcholu Rh.

Proražení high první korekční
čárky představuje procentuálně
největší šanci, že se ceny vrátí až
nad vrchol Rh, ale málokdy
poskytuje
dostatek
prostoru
k pokrytí nákladů a výběru zisku.

Proražení high druhé korekční
čárky představuje procentuálně
nižší šanci, že se ceny vrátí až nad
vrchol Rh, ale je pravděpodobnější,
že zde bude dostatek prostoru
k pokrytí nákladů a výběru zisku.
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Proražení high třetí korekční čárky
představuje procentuálně nejnižší
šanci, že se ceny vrátí až nad vrchol
Rh, ale je velmi pravděpodobné, že
zde bude dostatek prostoru k pokrytí
nákladů a výběru zisku.

Po třetí korekční čárce začíná převládat
pravděpodobnost vzniku congestion, a
proto již není vhodné pokoušet se o
použití TTE.
Uvedli jsme, že k tomuto pravidlu
existuje výjimka. Popisujeme ji na dalším
diagramu.

Výjimkou pravidla o maximálně 3
korekčních čárkách je situace, kdy se
vytvoří dvojité nebo trojité high (nebo
low).
V případě dvojitého high (low) se
jeho dvě čárky počítají jako jedna.
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V případě trojitého high (low) se jeho
tři korekční čárky počítají jako jedna.
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Jak obchodovat pomocí TTE
Obchodování pomocí TTE má velmi jednoduchá pravidla:
1. Ujistěte se, že formace 1-2-3
nevznikla v congestion a že Rh
se vytvořil po formacích 1-2-3,
Lege nebo Congestion.
2. Jakmile se na grafu vytvoří
jasný vrchol 2 nebo Rh,
připravte se vstoupit do
obchodu jeden cenový bod nad
(nebo
pod)
extrémem
následující korekční čárky.

3. Jak se ceny pohybují pryč od
vrcholu 2 nebo Rh, posunujte
svůj vstup pomocí TTE vždy
jeden cenový bod nad extrém
následující korekční čárky.
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Ačkoliv jsme Vám většinu příkladů
uváděli pouze na pohybu cen vzhůru
(uptrend), stejná pravidla platí i pro
pohyby dolů (downtrend) z formace
1-2-3 high, či pro breakout formací
Leges a Congestions směrem dolů.
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Závěrečné poznámky k TTE

V první části tohoto kurzu jsme
napsali: „Aby insider dokázal
zastavit naše aktivity při
následování jeho rozhodnutí,
musel by sám sebe sabotovat.“
Pojďme si to vysvětlit.

Ve skutečnosti by totiž tento
velký hráč na trhu musel
zastavit svůj vlastní pohyb,
kterým manipuluje ceny vzhůru
směrem k
nahromaděným
objednávkám ostatních traderů,
které jsou umístěny nad
vrcholem 2 nebo Rh. To ale
samozřejmě neudělá.
Při obchodování pomocí TTE
pracuje v náš prospěch ještě
jeden faktor, a tím je sklon
traderů
podle
Fibonacciho
nakupovat (nebo prodávat) na
zvratových cenových hladinách
18
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0,382, 0,500 a 0,618. Vyděláváme tedy na pohybu cen směrem
k vrcholu 2 nebo Rh, který je manipulován velkým hráčem na trhu, a
tento pohyb je navíc podpořen nákupy Fibonacciho traderů. Ale to
není všechno.
V náš prospěch také pracují obchodníci podle Ganna, kteří mají
tendenci nakupovat 1/3, 1/2 a 2/3-nové cenové zvraty. Gannovi tradeři
tedy vyvíjejí dodatečný tlak na pohyb cen směrem k vrcholu 2 nebo
Rh.
TTE nám tedy umožňuje využít aktivity ostatních traderů k pokrytí
našich nákladů (a tedy obchodování zdarma) a ukořistit určitý zisk.
Vstupy do obchodu před proražením vrcholu 2 formace 1-2-3 nebo
vrcholu Rh mají shodnou pravděpodobnost, že k proražení skutečně
dojde. Nicméně pravděpodobnost, že se zformuje nový trend, je po
proražení vrcholu 2 formace 1-2-3 nižší než po proražení vrcholu Rh.
Třetí korekční čárka po vrcholu
Rh skrývá nebezpečí, že může
dojít ke zvratu trendu. To je
důvod, proč proražení druhé
korekční čárky má největší
pravděpodobnost úspěchu.
Ačkoliv u druhé čárky existuje
o 5% menší pravděpodobnost,
že se ceny vrátí zpět k Rh, než u
první korekční čárky, nabízí
druhá čárka větší předpoklad, že
budeme schopni pokrýt své
náklady a vybrat určitý zisk.
Po třetí korekční čárce se do
značné
míry
zvyšuje
pravděpodobnost vzniku congestion, proto se již dále nepokoušíme o
vstup do obchodu pomocí TTE.
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TTE a Bollinger Bands
Vždy se najdou tradeři, kteří se snaží nalézt indikátory, které by
posilovaly úspěšnost obchodování pomocí TTE. To je naprosto
v pořádku. Cokoliv Vám prokazatelně pomáhá při obchodování, je
třeba to využívat.
Ačkoliv takové metody často vedou k promeškání mnoha dobrých
obchodů, téměř vždy podporují extrémně konzervativní přístup
k používání TTE. Na následujících stránkách popíšeme velmi
konzervativní metodu a je na Vašem uvážení, zda ji budete aplikovat.
Při používání Bollinger Bands je horní hraniční křivka používána jako
trendline, když ceny rostou, a spodní hraniční křivka jako trendline,
když ceny klesají. Jde o opačný přístup oproti klasickému
zakreslování trendlines, kdy uptrendová linie je zakreslena pod
cenami a downtrendová linie nad cenami.
Čekáte-li na proražení směrem vzhůru, abyste mohli použít TTE:
1. Horní hraniční křivka Bollinger Bands (20), která signalizuje
trend na sledovaném trhu, by měla růst pod úhlem 30 stupňů
nebo větším.
2. Zavírací ceny maximálně 3 korekčních čárek po vrcholu Rh, na
které lze TTE uplatnit, by měly zůstávat v horní polovině rozpětí
5 minutového grafu. To značí, že na trhu je více nakupujících
než prodávajících, takže pravděpodobnost cenového růstu je
vysoká.
3. Na jedné z korekčních čárek se může objevit (i když to není
pravidlem) zavírací cena na low čárky. V tom případě jsou ceny
připraveny vyrazit vzhůru, prorazit high této korekční čárky a
také vrchol Rh.
Pojďme se podívat na příklad této techniky.
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Čekáte-li na proražení směrem dolů, abyste mohli použít TTE:
1. Dolní hraniční křivka Bollinger Bands (20), která signalizuje
trend na sledovaném trhu, by měla klesat pod úhlem 30 stupňů
nebo větším.
2. Zavírací ceny maximálně 3 korekčních čárek po vrcholu Rh, na
které lze TTE uplatnit, by měly zůstávat v dolní polovině rozpětí
5 minutového grafu. To značí, že na trhu je více prodávajících
než nakupujících, takže pravděpodobnost cenového poklesu je
vysoká.
3. Na jedné z korekčních čárek se může objevit (i když to není
pravidlem) zavírací cena na high čárky. V tom případě jsou ceny
připraveny vyrazit dolů, prorazit low této korekční čárky a také
vrchol Rh.
I tento případ si to pojďme ukázat na následujícím diagramu:
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Přehled doporučené literatury
Podrobnosti na http://www.tradingeducators.com/bookds.htm
Day Trading (Joe Ross)
Tato kniha je velmi vhodná pro denní obchodníky. Joe Ross v ní
odhaluje své hlavní, vedlejší a pomocné intradenní obchodní signály.
Přesně je definuje a vysvětluje, proč jsou důležité. Zdůrazňuje proč,
kdy a jak umisťovat ochranné stop lossy.
Trading Is a Business (Joe Ross)
Tato kniha velmi ovlivnila životy mnoha ctižádostivých hobby i
profesionálních traderů v oblasti komodit a futures. Naučí Vás, jak se
chovat jako profesionální manažer Vaše businessu. Správný money
management je pro úspěšné obchodování zásadní. Tato kniha
upozorňuje na omyly, kterých se dopouští mnoho traderů.
Trading the Ross Hook (Joe Ross)
Koncepty uvedené v této knize jsou aplikovatelné na jakýkoliv trh a
mohou být použity pro denní i poziční obchodování. Dozvíte se, co
přesně jsou formace Ross Hooks, jaký je jejich původ a co je formuje.
Naučíte se, jak je identifikovat a filtrovat tak, abyste obchodovali
pouze ty nejlepší z nich. Zjistíte, jak řídit obchody pomocí Ross Hook,
jak spravovat riziko a své peníze při obchodování těchto lukrativních
formací.
Trading by the Book (Joe Ross)
Tato kniha obsahuje 376 stran informací o obchodování komoditních
futures. Zahrnuje diskuse na téma, jak a kdy používat Fibonacciho
techniky, jak rozpoznat formace Congestions, jak používat trailing
stopy, jak se dostat do souladu s trhem, jak vybírat obchody a jak řídit
svůj tading business. V této knize mistr obchodník Joe Ross poprvé
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odhaluje svou „obchodní obálku“ (trading envelope). Naučí Vás, jak
definovat trading range a jak obchodovat jeho proražení.
Trading Spreads and Seasonals (Joe Ross)
Kniha se zabývá realitou tradingu a prezentuje desítky jednoduchých
grafů a příkladů, které zlepší Vaše obchodní dovednosti. Snaží se o
posouzení základních principů sezónního tradingu, sezónních spreadů
a otevřených sezónních future obchodů. Protože málokdo ví, že
obchodování spreadů a sezónní obchodování jsou základem pro
trading komodit, tato kniha obsahuje mnoho dalších informací, které
Vám pomohou stát se lepším obchodníkem. Kniha má více než 300
stran.
Trading Optures and Futions (Joe Ross)
Tato kniha pro obchodníky opcí a futures představuje kompletní kurs
o vydělávání peněz na kombinaci futures a opcí. Poskytuje detailní
informace o vzrušujícím a neobvyklém způsobu úspěšného tradingu.
Trading Order Power Strategies (knihy a kazety)
Tyto materiály pro obchodníky futures tvoří interaktivní kurz, který
Vám krok za krokem detailně ukáže, jak zajistit, aby Vaše objednávky
byly téměř vždy realizovány ve Váš prospěch. Tento program uvítali
brokeři, lektoři i tradeři jako „chybějící článek“ ve vzdělání v oblasti
tradingu. Kurz obsahuje speciální přílohu pro elektronické
obchodování a elektronické zpracování objednávek.
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Knihy pro akciové tradery:
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