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Pro zájemce o investiční obchodování existuje celá řada možností. Jak si ale vybrat ten
nejvhodnější nástroj?

      

Díky široce dostupnému připojení k internetu a nabídce brokerů si může obchodní účet otevřít
téměř každý. Různé nástroje jsou však spojené s různými požadavky.

  

  Binární opce
  

Obchodování s binárními opcemi  je v současnosti zřejmě nejpopulárnější mezi retailovými
obchodníky, a to díky jednoduchosti tohoto nástroje. Úkolem obchodníka je pouze správně
předpovědět, zda se během určitého časového intervalu pohne cena podkladového aktiva
nahoru nebo dolů.

  

Navíc demo účty  jsou dostupné zadarmo, takže je možné si obchodování vyzkoušet bez rizika.
Binární opce jsou jednoduché na pochopení, ale sestrojení ziskové strategie je samozřejmě už
o něco těžší.

  

Minimální vklady na skutečné účty začínají už na 10 dolarech a minimální obchody na jednom
dolaru, takže je obchodování celkově velmi dostupné.

  Forex
  

Do nedávna nejpopulárnější bylo obchodování s měnami na spot Forexu . Dnes se toto
obchodování musí dělit o přední pozice s binárními opcemi. Popularita je dána dostupností, kdy
lze testovací účet získat bezplatně a reálné účty vyžadují minimální vklad jen několik stokorun.
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http://opcebinarni.cz/co-jsou-binarni-opce
http://opcebinarni.cz/binari-opce-demo
https://a1finance.cz/investice/forex
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Samotné obchodování je však o něco komplikovanější, protože na rozdíl od binárních opcí musí
obchodník uvažovat i výstupy z obchodů, a to jak v případné ztrátě, tak v případném zisku. To
otevírá mnohem širší možnosti pro strategie, ale zároveň to také znamená více proměnných, se
kterými musí obchodník počítat.

  Futures
  

Na rozdíl od výše uvedených nástrojů se komodity, futures a burzovní indexy dají obchodovat
na centralizovaných burzách, které podléhají regulačnímu dozoru. A to jejich obchodování činí
transparentnějším.

  

Komplikovaností je lze přirovnat k Forexu, ovšem nároky na otevření účtu jsou vyšší a
minimální obchody také. S ohledem na rozumný money management je třeba zde počítat s
počátečním kapitálem ve výši několika tisíc dolarů. Brokerů je sice méně, ale vzhledem k
celkové regulaci to nepředstavuje větší problém.

  Opce
  

Dalším investičním nástrojem, který je dostupný téměř všem zájemcům, jsou vanilla opce.
Nároky na počáteční kapitál se dají srovnat s futures, ovšem jsou nejkomplikovanější na
pochopení. Jejich obchodování je proto zřejmě nejméně vhodné pro začátečníky.

  

Naopak pokročilí uživatelé můžou využít širokou škálu strategií, případně kombinovat opce s
jinými investičními nástroji.

  Závěr
  

Na závěr připomeňme, že je investiční obchodování rizikovou činností, která může přinést nejen
zisky, ale také ztráty. To by měla být první věc, kterou si každý zájemce uvědomí ještě dřív, než
začne s volbou svého nástroje.

  

Začátečníci obvykle volí mezi Forexem a binárními opcemi. V každém případě je třeba začínat
na cvičném účtu s virtuálními penězi, kde je třeba si vybudovat ziskovou strategii, než přejdeme
k investování vlastních peněz.
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