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PŘEDMLUVA

Není to krása žít, kdekoliv chcete, nemít žádného šéfa, žádné zákazníky, podřízené, úřady, nehonit se za kariérou od rána do večera, nemít všední starosti většiny lidí a užívat si tak naplno života? Znáte ve svém okolí
někoho, kdo toho dosáhl, a zajímalo by Vás, jak se Vám to bez podvodů a lží může také podařit? u nás i ve
světě je mnoho velmi úspěšných burzovních obchodníků a po přečtení této knihy si sami budete moct udělat
obrázek, co je nutné k tomu, abyste se jimi mohli stát také.
Obchodování na burze Vám může pomoci k cestě k finanční nezávislosti nebo k lepšímu zhodnocení kapitálu
než v bance a nikdo o tom nemusí vědět. Je to lehké? Jak se to vezme, ale ze začátku určitě ne. Kdyby to bylo
tak jednoduché, asi by to dělalo více lidí. Burza je byznys a pokud ji hned od začátku takto pojmete, máte
šanci, že si jejím prostřednictvím můžete vydělávat nebo se velmi dobře živit. Nicméně pokud k burze přistoupíte, jako k ní přistupují všichni (včetně začátků mých a mnoha úspěšných obchodníků, které znám u nás
i po celém světě), tak to budete mít ze začátku „neplánovaně“ velmi krušné a často bohužel také drahé.
Problémem je, že lidem mnohdy chybí kvalitní informace jak, kde, kdy, s kým a za co začít. Většinou pak
začnou s investicemi do fondů, odvážnější s makléři, hazardéři bez informací s internetovými makléři u nás
nebo v zahraničí. Řekněme si to na rovinu – většina fondů prodělává, akcioví makléři vydělávají pouze tehdy,
když ceny všeho rostou (což může být část roku), a zbytek prodělávají a hazardéři chtějí z ničeho udělat milion přes noc. Hazardéři se o peníze připraví sami, zbývající dvě skupiny vydělají nezávisle na tom, zda Vy
vyděláte nebo proděláte, protože jejich starostí jsou spíše než zhodnocení Vašeho účtu Vaše poplatky.
Jak se tedy nestát obětním beránkem, ale začít dráhu úspěšného obchodníka na burze? Právě proto jsem napsal tuto knihu, která Vás provede všemi důležitými kroky, jak na burze může začít vydělávat kdokoliv. Tedy
lépe řečeno kdokoliv, kdo se podřídí realitě tohoto byznysu a kdo začne postupně budovat znalosti nutné
k odvádění peněz z burzy na vlastní účet. Úspěšným obchodníkem se člověk nerodí, úspěšným obchodníkem
se člověk stává tehdy, až přijme za své, o čem tento byznys je. a ne, nepotřebujete k tomu akademické vzdělání,
jak se mnoho lidí mylně domnívá. Samozřejmě vzdělání a praxe jsou důležité, ale zaměřené na soukromé
obchodování – a to se ve škole nenaučíte.
Cílem této knihy je otevřít lidem bránu do světa vzrušujících zisků a také jim ukázat realitu burzovního byznysu, kde se pohybují spousty žraloků čekajících na zbytečné chyby davu. Vyvarujte se těchto chyb a oceníte,
že jste si tuto knihu přečetli.
Přeji Vám vše nejlepší k cestě za ziskovým obchodováním na burze a pevně věřím, že i má publikace přispěje
k tomu, aby u nás počet úspěšných obchodníků stále jen přibýval.
Hodně štěstí,
Ludvík Turek, MAA
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