
Obchodník

Váš!primární!pro>il!ve!zkratce

Klíč!k!budování!bohatství:!Výhodně)koupit,)výhodně)prodat

Silné! stránky:! Vyrovnaný,! pozorný,! uzemněný,! s! jasným! smyslem! pro!
spravedlnost!a!fér!hru,!věnuje!druhým!svůj!čas,!je!věcný,!často!si!všímá!věcí,!

které!druhým!unikají.

Slabé! stránky:! Aby! dosáhl! výsledků,! potřebuje! nasměrovat,! preferuje!
vyzkoušenou! rutinu! před! novými! věcmi,! neuvěří,! dokud! si! sám! neověří,!

často!ztrácí!směr!či!jasnou!vizi.

Úspěchy:!Obchodníkům!se!nejlépe!daří!ve!víru!dění.!Svědčí!jim!praktické!a!
aktivní! nasazení.! Nejlepších! výsledků! dosahují,! mají]li! na! starosti!

každodenní!operativní!rozhodování.!Jsou! také!nejlepšími!vůdci!v!krizových!

situacích.

Neúspěchy:! Obchodníkům!nesvědčí,! pokud!mají! vytvářet! nové! věci! nebo!
řídit!situace! bez! jakékoli!předchozí! zkušenosti.!Také! si! toho!na! sebe! často!

berou!příliš!nebo!zapomínají! práci! efektivně! delegovat.! Pokud!mají! udělat!

nějaké!rozhodnutí!a!cítit!se!s!ním!spokojeni,!potřebují!mít!k!dispozici!velké!

množství!informací.

Nejlepší!role! v! týmu:! Udržování!soudržnosti! týmu,! dozor!nad! fér!hrou,!
monitorování! činností,! dodržování! termínů,! vedení! zaměřené! na! činnosti,!

učení! se! prostřednictvím! praktických! zkušeností! a! pozorování,! osobní!

komunikace!s!druhými.

Nejhorší! role! v! týmu:! Vystupování! na! veřejnosti,! vymýšlení! nových!
nápadů! a! plánů,! tvorba! změn,! vedení! se! zaměřením! na! úkoly,! učení! se!

pomocí! vizuálních! pomůcek,! komunikace! prostřednictvím! vizuálních!

pomůcek!a!prezentací.

Nejlepší!role!v!životě:! Péče!o! zákazníky,!krizové! a! pohotovostní! služby,!
obchodování! na! trhu,! průzkumy! trhu,! dodržování! termínů,! lidské! zdroje,!

zajišťování!harmonie!v!týmu.

Nejhorší!role!v!životě:!Kreativní! tvorba,!strategické!vedení,!vystupování!
na!veřejnosti,!marketing,!Ninanční!účetnictví,!tvorba!systémů.

Obchodníci,! od! kterých!se!můžete! učit:! George! Soros! (Quantum!Fund),!
Peter! Lynch! (Fidelity),! John! Templeton! (Templeton! Growth! Fund),! Jim!

Rogers! (Rogers! International! Commodities),! Nelson! Mandela,! Mahátma!

Gándhí
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OBCHODNÍK
Dominantní!frekvence!bohatství Dynamika!jednání Dynamika!myšlení

TEMPO INTROVERTNÍ / EXTROVERTNÍ SMYSLOVÝ



Obchodník

Popis!vašeho!primárního!pro>ilu
V!Dynamice! bohatství! existuje! pro! každého! vždy! jeden! hlavní! ]! primární! proNil,! který! je!

klíčový! pro! budování! vašeho! bohatství,! a! dva! vedlejší! proNily.! Vedlejší! proNily! jsou!

doplňkové! a!slouží!jako!„stabilizační!křídla“,!o!která! se!v!některých!situacích!můžete!opřít.!

Vaše!bohatství,!naplnění!vašeho!životního!potenciálu!a!skutečný!úspěch! v!podnikání!však!

budou! vždy!záviset! na! tom,! kolik!času! a! pozornosti!budete! věnovat! vašemu! primárnímu!

proNilu!a!cestě! s!ním!spojené.!Vaším!primárním! proNilem! bohatství! je!proNil!Obchodníka! a!

vaše!vedlejší!proNily!jsou!Spojovatel!a!Akumulátor.

Shrnutí
Obchodníci! bývají! nejlepšími! vyjednavači,! protože! jim! jde! o!
dosažení! rovnováhy! a! spravedlnosti. ! Ať! už! kupujete! nebo!
prodáváte,! vždy! vám! zařídí! tu! nejlepší! cenu.! Vždy! také! pozorně!
sledují!dění!na!trhu!a!v!týmu.!V!týmu!se!snaží! se!udržovat!harmonii!
a!rovnost.

Obchodníci!se! spoléhají!na!své!smysly,! a!proto!nejlépe!fungují! ve! sféře!péče!o!zákazníky!a!

při! průzkumech! trhu,! neboť! díky! své! schopnosti! vnímat! obě! strany! dokážou! nalézat!

rovnováhu.! Jsou! také! skvělí! při! řízení! dlouhodobých! projektů,! kde! zajišťují! požadované!

výsledky!vhodným!propojováním!lidí!a! systémů.!Milují!nakupování!a!prodávání!věcí,!ať!už!

jde! o! výhodnou! koupi! na! bleším! trhu! nebo! o! uzavírání! milionových! obchodů! na! trhu! s!

nemovitostmi.

Obchodníci!si!udržují!přirozený!odstup,!což!jim!umožňuje!zůstat!nestrannými!i!v!situacích,!

kdy!druzí! ztrácejí! hlavu.! Jejich!hodnota! pramení! z! jejich!schopnosti!počkat!a! naskočit! na!

správnou!vlnu!ve!chvíli,!kdy!se!ostatní!nechávají!strhnout!proudem.!Světoznámý!Ninančník!

George! Soros! odpovídá! na! otázku,! zda! jde! s! davem!nebo!proti! němu,! takto:! „Jsem! velmi!

opatrný,! když!přijde!na! to! jít!proti!davu!–!mohli! by!mě! ušlapat.! Trend! je! většinou!vaším!

přítelem.“

Úspěšní!obchodníci! vždy!bedlivě!sledují,!co!se! děje!kolem! a! kde!mohou! rozhovorem!nebo!

činem!rychle!zvýšit!hodnotu.!Nejlepších!výsledků!dosahují,!když!jsou!přímo!v!centru!dění!a!

v! akci,! než! když! pracují! o! samotě.! Ke! známým! Obchodníkům! na! Ninančních! trzích! patří!

George!Soros,!Peter!Lynch,! John!Templeton!a! Jim!Rogers.!Mezi!Obchodníky!však!patří!také!

vůdci!jako!Nelson!Mandela! a!Mahátma!Gándhí,! kteří! spatřovali!svou!roli! v!boji!za! rovnost!

druhých!lidí.

Výhodně!koupit,!výhodně!prodat
Ve! čtverci! Dynamiky! bohatství! je! místo! Obchodníků! dole! na!
základně.!Podobně!jako!Tvůrci!mohou!být! i!Obchodníci! introvertně!
nebo! extrovertně! zaměření.! Introvertní! Obchodníci! si! nejlépe!
rozumí! s! daty! a! průzkumy! a! dokážou! realizovat! obchody! od!
obrazovky!počítače.!Extrovertní!Obchodníci!obchodují!v!kontaktu!s!
lidmi.! Z! komunikace! s! nimi! dokážou! vyčíst! výhody! a! nevýhody!
uzavíraného! obchodu! a! vycítí,! co! je! třeba! udělat! –! a! podle! toho!
jednají.

Obchodníci!jsou!smyslově!založení,!a!proto!jednají!v!souladu!s!tím,!co!se!právě!děje.!Budou!

se! řídit! spíše! krátkodobou,! denně! aktualizovanou! strategií! než! tříletým! plánem.! Rovněž!

jejich!další!kroky!budou!velmi!pravděpodobně!vycházet!spíše!z!toho,! jak!se!cítí!a!co!si!myslí!

lidé!okolo!a!co!je!nejvíce!potřeba,!než!aby!vykonávali!jednotlivé!akce!podle!už!neaktuálního!

plánu.
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Obchodník

Co!byste!měli!vědět!o!svém!primárním!pro>ilu

Ucho!při!zemi
Zatímco!Tvůrci! se! vznášejí! v!oblacích,! Obchodníci! pozorně! sledují,! co! se!děje! kolem! nich.!

Jejich!zemská!energie! je!drží!při!zemi.!Díky!tomu,!že!pozorují!věci!z!této!„přízemní“!úrovně,!

všímají! si! vzorců!a! změn,! které! druzí! –!zaujatí! globálním! pohledem! –!nevidí.! Obchodníci!

míří!na!blízko,!což!je!jejich!silou!i!slabinou!zároveň:!málokdy!totiž!plánují!dopředu.

V!podání!úspěšných!Obchodníků!to!vypadá! jednoduše:!na!každém!trhu!–!ať!už!s!luxusním!

nebo!levnějším! zbožím! –!se! vždy!najdou! Obchodníci,! kteří! vydělávají,!zatímco!druzí! tratí.!

Zatímco! Spojovatelé! nezřídka! uzavřou! jen! jeden! velký!kontrakt! za! rok,!Obchodníci! za! tu!

dobu! uskuteční! celou! řadu! obchodů.! Díky! této! neustálé! aktivitě! získávají! náskok.! Jejich!

schopnost! vytvořit!si! odstup! a! usměrňovat! svoje! kroky!s! ohledem! na! situaci! na! trhu! jim!

umožňuje!opakovaně!skórovat!–!a!tím!navyšovat!jejich!už!tak!úctyhodný!gólový!průměr.

Kdy!jsou!Obchodníci!nejlepšími!vůdci
Předložíte]li!Obchodníkovi!prázdný!list!papíru,! aby!ho!zaplnil,!nebude!si!

s! ním! vědět! rady,! s! obrázkovou! skládankou! si! však! poradí! okamžitě.!

Obchodníci! se! dostávají! do! svého! přirozeného! proudu,! když! rozvíjejí!

spojení! se! svým! trhem! a! se! svým! týmem.! Pokud! je! toho! spojení!

přerušeno,! trvá! Obchodníkům! nějaký! čas,! než! se! opět! vyladí! a! znovu!

naleznou! svůj! rytmus.! Jako! vůdci! fungují! Obchodníci! mnohem! lépe!

v! rámci! každodenních! činností! než! na! cestě! za! dlouhodobými! cíli.!

Důležitý! je! pro! ně! také! neustálý! přísun! informací,! aby! mohli! činit!

kvaliNikovaná! rozhodnutí.! Všichni! úspěšní! vůdci! z! řad! Obchodníků! řídí!

věci! ze! středu! dění! –! na! rozdíl! od! Tvůrců,! kteří! dosahují! nejlepších!

výsledků!daleko!od!vřavy!tržiště.

Kdy!Obchodníci!komunikují!nejlépe
Obchodníkům!podobně!jako!Spojovatelům!vyhovuje!více!práce!v!menších!

skupinkách! a! bývá! pro! ně! obtížné! vystupovat!na! veřejnosti.!Nedělá! jim!

dobře,! když! je! na! ně! upřena! pozornost!–!většinou! ji! okamžitě! odvádějí!

jinam! nebo! na! někoho! jiného.! Z! tohoto! důvodu! si!do! týmu! často!berou!

mluvčího,!kterému! pak!připravují! potřebné! informace,! aby!mohl!zazářit!

místo!nich.!Při!komunikaci!potřebují!čas!a!preferují,!aby!to,!co!říkají,!bylo!

podloženo! výzkumem! a! příklady.! Jsou! vždy! nejspokojenější,! mají]li!

k! dispozici! zaručené! informace! –! stavění! vzdušných! zámků! není! jejich!

koníčkem.

Jak!se!Obchodníci!dostávají!do!svého!přirozeného!proudu
Mnoho! Obchodníků! pracuje! ve! zdravotnictví,! protože! chtějí! pomáhat!

druhým! a! nevadí! jim! pracovat! pod! tlakem.! Atmosféra! na! lékařské!

pohotovosti,!to!je!přesně!energie!Obchodníků!–!každý!dělá,!co!je!třeba,!ve!

chvíli,!kdy!to!je! třeba.!Funguje]li! jejich!tým!právě! takto,! jsou!Obchodníci!

ve!svém!přirozeném!proudu.!Svůj!den!považují!za!dobrý,!pokud!byl!perný!

a!na!dosaženém!výsledku!měl!zásluhu!celý!tým.
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Obchodník
!

Případová!studie

George!Soros
„Muž,'který'pokořil'Britskou'centrální'banku“

Zatímco!Tvůrci!neustále!usilují!o!jistotu!a!dokonalost!ve!svých!výtvorech,!Obchodníci!
naopak! hledají! na! svých! trzích! mezery! a! nerovnováhu.! Jeden! z! pravděpodobně!
nejznámějších! Obchodníků!na! světě,! George! Soros,! řekl:! „V! každé! investiční! teorii!
hledám!díru.!Když!ji!najdu,!uklidním!se.!Dokud!vidím!jen!kladné!stránky,!dělám!mi!to!
starosti.“
Kdybyste! v! roce! 1969! vložili! tisíc! dolarů! do! Sorosova! investičního! fondu! Quantum,! po!

třiceti! letech! by! se! vaše! investice! rozrostla! na! dva! miliony,! což! odpovídá! meziročnímu!

kumulovanému! výnosu! ve! výši! více! než! 30! %.! Sorosova! obchodní! strategie! vycházela!

z! NilozoNických!názorů!Karla! Poppera,! který!rozvíjel! pro!moderní! dobu! základní! principy!

taoismu! popsané! v! knize! Tao! te! ťing.! Soros! studoval! u! Poppera! na! Londýnské! škole!

ekonomie! a! politických! věd! (LSE)! před! svým! přestěhováním! do!Spojených! států.! Jedním!

z! jeho! klíčových! konceptů! je! „reNlexivita“,! která! pracuje! s! teorií,! že! vědomí! sebe! sama!

ovlivňuje! realitu:!tedy!že!interpretace! trhů! způsobuje!neadekvátní! reakce!v!rámci! pohybů!

na!trhu!a!má!za!následek!raketové!růsty,!ale!i!propady.

George!Soros! se! narodil! v!Maďarsku!a!

svou! kariéru! obchodníka! na! burze!

zahájil! ve! svých! šestadvaceti,! když! po!

svém! příchodu! do! USA! pracoval! jako!

arbitrážní!makléř.! Nejprve! se!deset!let!

zabýval! burzovním! obchodem! a!

investicemi,! než! se! mu! v! roce! 1967!

podařilo! přimět! svou! společnost!

k!založení!fondu!First!Eagle,!který!pak!

Soros!řídil.! O! dva! roky!později! založil!

investiční! fond! Double! Eagle! a! v! roce!

1970! (to! mu! bylo! čtyřicet)! spolu!

s! Jimem! Rogersem! založil! investiční!

fond! Quantum,! v! němž! mohl! využít!

sedmnáct! let! obchodních! zkušeností,!

stejně! jako! své! kontakty! s! investory.!

Investiční! fond! Quantum! získal! na!

začátku! od! investorů! dvanáct!milionů!

dolarů.! Řídili! jej! Soros! s! Rogersem,!

jejichž!podíl!činil!20!%!ze!zisku,!který!reinvestovali!zpět!do!fondu.

Soros!vybudoval!Quantum!tak,!aby!zůstával!plně!angažován!v!jeho!řízení!a!v!obchodování,!a!

díky!tomu!byl!také! schopen!vždy!vycítit!klíčové!momenty!a! udělat!ta!správná! rozhodnutí.!

Jeho!přístup!je!na!hony!vzdálen!Nixnímu!systému!obchodování!–!je!postaven!na!jeho!vlastní!

NilozoNii! i! jeho! vlastních! pocitech.! Soros! říká:! ! „Když! jsem! aktivně! řídil! fond,! trpěl! jsem!

bolestmi! zad.! Využíval! jsem! nástupu! akutní! bolesti! jako! signálu,! že! něco! není! v! pořádku!

s!mým!portfoliem.!Bolest!v!zádech!mi!sice!neřekla,!co!konkrétně!je!špatně!–!ve!smyslu,!že!by!

píchání! v! kříži! znamenalo! nekryté! pozice! nebo! bolest! v! levém! rameni! upozornění! na!

měnový!trh!–! ale! nutila! mě!podívat!se! na! to,! kde! je! problém,! což!bych! jinak!možná! jinak!

neudělal.“!A!dodává:!„Ano,!není!to!právě!nejvědečtější!způsob,!jak!řídit!investiční!portfolio.“

~ 7 ~



V! 70.! letech! minulého! století! Soros! také! zahájil! své! dobročinné! aktivity! –! podporoval!

například! během! apartheidu! jihoafrické! aktivisty! a! propagoval! šíření! demokracie! ve!

východní! Evropě.! Sorosova! nadace! Open! Society! Institute! byla! pojmenována! podle! díla!

Karla! Poppera! Otevřená! společnost! a! její! nepřátelé! a! název!investičního! fondu!Quantum!

souvisí!s!principem!neurčitosti!v!kvantové!mechanice.!V!roce!1980!činila!hodnota!fondu!sto!

milionů!dolarů!a!hodnota!Sorosova!majetku!dvacet!pět!milionů!dolarů.

V!roce!1987!napsal!Soros!knihu!Alchymie!Ninancí.!Šlo!o!„experiment!v!reálném!čase“,!během!

nějž! Soros! zaznamenával! své! obchodní! metody! a! postupy.! Byl! to! „nikoli! vědecký!

experiment,!ale!alchymistický!experiment,!neboť!jsem!očekával,!že!skutečnost,!že!provádím!

experiment,!ovlivní!jeho!výsledky.“!A!jak!se!často!stává!skutečným!mistrům!různých!umění,!

proces,! v! němž! vysvětlil! svůj! úspěch,! mu! přinesl! ještě! větší! úspěch.! Soros! k! tomu!

poznamenává:!„Můj!,experiment!v!reálném!čase‘!se!ukázal!jako!velmi!dobrý!nápad,!protože!

stimuloval!moje!myšlení.!Když!musíte!vysvětlovat!důvody!vašich!rozhodnutí,!nutí!vás!to!být!

více!konzistentní!v!myšlení!i!v!konání.“

Investiční! fond!Quantum!rostl!během!„experimentu!v!reálném!čase“!rychleji!než!v!období,!

které! k! experimentu! vedlo.! Soros! stal! celosvětově! známým!díky! takzvané! „černé! středě“!

v! září! 1992,! kdy! spekuloval! s! britskými! librami! v! hodnotě! přes! deset! miliard! dolarů! a!

vydělal! tak! přes! jednu! miliardu! dolarů! za! jediný!den.! Tlak! na! prodej,! který! takto! Soros!

v! roce! 1992! vyvinul! na! libru,! přinutil! Britskou! centrální! banku,! aby! si! vypůjčila! téměř!

patnáct!miliard!dolarů!ke!zpětnému!odkupu! liber!ve! snaze!posílit!měnu.!Když!tento!pokus!

selhal,! Anglie! byla! nucena! vystoupit! z! evropského! mechanismu! směnných! kurzů! a!

devalvovat! libru.! Od! té! doby!byl! Soros! znám! jako! „muž,! který!pokořil!Britskou! centrální!

banku“.

Princip! pákového! efektu! v! případě! úspěšných! Obchodníků! funguje! tak,! že! si! na! základě!

svých!obchodních!výsledků!dokážou!přitáhnout!pro!své! obchodování! tým! jiných!skvělých!

obchodníků!a! rovněž!získat! vnější!Ninanční! zdroje! –! tedy!čas!a!peníze! druhých! lidí.! Tímto!

způsobem!se!jim!uvolní!vlastní!čas!a!peníze,!které!pak!mohou!volně!přesměrovávat!na!jiné!

účely.!Příkladem!může!být!právě!investiční!fond!Quantum!v!90.!letech!minulého!století,!kdy!

ho! spravoval! tým! špičkových! obchodníků,! zatímco! Soros! se! věnoval! svým! dobročinným!

aktivitám!a!pokračoval!v!budování!svého!celosvětového!vlivu!–!stal!se!součástí!mezinárodní!

skupiny!soukromých!investorů!vlastnících!aktiva!odhadovaná!na!sto!miliard!dolarů.

V! roce! 2000! rezignoval! Stanley! Druckenmiller,! ředitel! pro! strategické! investice! fondu!

Quantum,! když! fond! po!krachu! internetové! bubliny!přišel! o!více! než! pět!miliard! dolarů.!

Soros!se! v! té! době! již!plně! věnoval! svým! dobročinným! aktivitám! a! po!Druckenmillerově!

rezignaci!oznámil:!„Investiční! fond!Quantum! je!příliš!velký!a! jeho!aktivity! jsou!příliš!ostře!

sledované! trhem,! aby! v! takovém! prostředí! mohl! úspěšně! fungovat.! Já! sám! potřebuji!

spolehlivější! zdroj! příjmů! pro! Ninancování! mých! charitativních! aktivit.! Abych! těmto!

potřebám!dostál,!proměníme!Quantum!v!méně!rizikový!fond!s!nižšími!zisky.“

Navzdory! ztrátám! přesahuje! hodnota! aktiv! investičního! fondu! Quantum! čtrnáct!miliard!

dolarů,! a! přestože! Soros!sám! již!rozdal! čtyři!miliardy!dolarů,! činila! v! roce! 2006! hodnota!

jeho!majetku!7,2!miliardy!dolarů.!V!roce!2006!se!Soros!vydal!na!celosvětové!turné,!na!němž!

šířil! koncepci! „otevřených! společností“,! která! poukazuje! na! společenské! nejistoty! a!

nerovnováhu! na! globální! úrovni.! Témata,! která! Soros! propaguje,! vycházejí! z! jeho!

přirozeného! přístupu! k! budování!bohatství,! a! zároveň! –!podle! jeho! vlastních! slov!–!jeho!

bohatství! vychází! z! témat,! která! propaguje:! „Když! jsem! v! roce! 1979! zakládal! svou! první!

nadaci,! neměl! jsem! žádné! veřejné! image.! V! té! době! jsem! byl! na! trhu! jen! malou! rybou,!

spravoval! jsem! fond! s! kapitálem! ve! výši! sto! milionů! dolarů.! Dnes! máme! víc! než! deset!

miliard!dolarů.“

Zatímco! Bill! Gates! využívá! svůj! proNil! Tvůrce! k! nalézání! inovativních! způsobů,! jak!

rozdělovat! své! bohatství,! Soros! využívá! svůj! proNil! Obchodníka! k! obhajobě! společenské!

spravedlnosti!a! tolerance!v!rámci!propagace!otevřených!společností.!Váš!proNil!totiž!určuje!

nejen!způsob,! jakým!vyděláváte! své!peníze,!ale! také! nejefektivnější!způsob,! jak! je!můžete!

odevzdávat!dále!druhým.
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Obchodník

Vaše!strategie!vytváření!bohatství
Abyste!pochopili!skutečnou!sílu!této!šestibodové!strategie,!pokuste!se!představit!budování!

bohatství! jako!budování!hory!s!následným!hloubením! koryta! řeky.!Jakmile!máte! základnu!

bohatství!hotovou!a!začnete!investovat!do!udržení!kontaktu!se!svým!přirozeným!proudem!

tím,! že!budete!maximálně!využívat!svůj!moment!vytváření!bohatství,!začíná! vznikat!řeka.!

Dále! je! klíčové,! abyste! předtím,! než! začnete! využívat! pákového! efektu,! byli! vlastníky!

hodnoty,! kterou! vytváříte.!Neméně! klíčovým!bodem! je! zajištění! toku! peněz! –!to! je! Ninální!

krok,!na!nějž!se!často!zapomíná!

1. Budování!základny!bohatství
Jako! Obchodník! potřebujete!zdokonalit! své!obchodní!dovednosti,! k! čemuž!je!zapotřebí,!

abyste!si!zvolili!trh,! na!který! se!chcete!zaměřit! a! vytvořili!síť!kontaktů,!která!vás!bude!

podporovat!a!umožní!vám!maximálně!využít!váš! čas!a!vaše!odborné!znalosti.!Ty!nejlepší!

Obchodníky! naleznete! na! každém! trhu,! který! je! konkurenční.! Každý! trh! má! své! sítě!

znalostí,! strategií!a!systémů.!Napojte!se!na!takový!trh,!se!kterým!souzníte,!a!svůj!proces!

učení!urychlete!stínovým!obchodováním,!než!začnete!riskovat!vlastní!peníze.

2. Moment!vytváření!bohatství
Maximum! svého! času! věnujte! analýze!příležitostí,! trendů!a! rozdílů! v! hodnotě! aktiv,! s!

nimiž!obchodujete,!a!také!správnému!načasování!obchodů!a!navazování!kontaktů!s!lidmi,!

s!nimiž!hodláte!obchodovat.!Měřit! obchodní!výsledky!je!snadné,!a!proto!si!vždy!udržujte!

záznamy.

3. Vytváření!hodnoty
Vámi! vytvářené!hodnoty!zahrnují! váš! přístup!k! informacím,!míru! vaši!znalosti!daného!

trhu!(a!to!trhu!nejen!jako!celku,!ale!i!jednotlivých!kupců,!prodejců!a!produktů)!a!také!váš!

smysl! pro! načasování,! který! se! bude! zlepšovat! s! prohlubováním! vašich! zkušeností! a!

znalostí.

4. Vlastnění!hodnoty
Je! nutné,! abyste! při! obchodování! měli! volnou! ruku!při! načasování! nákupu! i! prodeje.!

Pokud!obchodujete!na!akciovém! trhu,! je! tato!podmínka!automaticky!splněna.!Pokud!se!

však! rozhodnete!založit! importní! Nirmu!a!pak!najednou!zjistíte,!že!u!vás! někdo!poptává!

zboží,!které!vy!v!dané!chvíli!nemůžete!zabezpečit,!může!pro!vás!tato!ztráta!kontroly!nad!

načasováním!znamenat!ztrátu!pro!celé!vaše!podnikání.

5. Pákový!efekt
Všichni! úspěšní! Obchodníci! dosahují! pákového! efektu! tím,! že! nejprve! zvýší! počet!

prováděných!obchodů!a!posléze!zvětší!velikost!jednotlivých!obchodů!a!použitých!zdrojů.

6. Zajištění!toku!peněz
Příjmy!Obchodníků!vždy! pocházejí! z! rozdílu!mezi! kupní! a! prodejní! cenou.!Obchodníci!

obvykle!provádějí!obchody!se!zálohami!placenými!předem!a!s!nízkými!maržemi.!Proto!je!

pro! ně! řízení! toku! peněz! klíčové.! Zajistěte! si! kontrolu! nad! nákupy! a! prodeji! a! poté!

získejte!více! kapitálu!a! Ninančních!prostředků!potřebných!k!uzavření!těch!obchodů,! jež!

vám!vydělají!peníze.
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