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WEBINÁŘE LYNX SLOUŽÍ POUZE K INFORMAČNÍM A 
VZDĚLÁVACÍM ÚČELŮM. INFORMACE UVEDENÉ V PREZENTACI, 
A KTERÉ ZAZNĚJÍ BĚHEM WEBINÁŘE, NEJSOU INVESTIČNÍM
DOPORUČENÍM NA NÁKUP ANI PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ, 
DERIVÁTŮ NEBO JINÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ.



BONUSOVÉ OTÁZKY

• Platnost trading creditu 20$ je 1 měsíc, platí jen na opce

• Pro klienty s NLV nad 50.000 CZK, nebo pro nové klienty s minimálním vkladem 



IRON CONDOR

Kreditní opční strategie –
dostanete zaplaceno za 

obchod

Typicky chcete toto premium 
zinkasovat – tedy aby všechny 

opce vypršely bezcenné

Market neutral strategie
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VÝHODY STRATEGIE IRON 

CONDOR

• Předem známé a omezené riziko

• Vysoká pravděpodobnosti ziskového 

obchodu

• Rozmanité možnosti řízení pozice

NEVÝHODY IRON CONDOR

• Vyšší transakční náklady

• Riziko vyšší potenciální ztráty



DALŠÍ 
MOŽNOSTI 
POUŽITÍ IC

• Earnings

• Směrové strategie

• Doplněk pro buy‘n‘hold investory – zajistí výsledky, 

pokud jdou trhy do strany, případně lze více nastavit i 

na korekci a pokles, kombinovat s PUT opcí apod.





BALANCE RISK REWARD

Pokud budete zvyšovat pravděpodobnost zisku („roztažením“ 
kondora, vypisujete a nakupujete více OTM) dojde i ke snížení 

maximálního možného profitu

Pokud budete zvyšovat maximální 
možný zisk, klesne Vám 

pravděpodobnost jeho dosažení

Nalézt si komfortní zónu (poměr mezi 
pravděpodobností a RRR) je klíčové 

pro úspěšné obchodování této strategie

Držte se sektorů, indexů nebo akcií, 
které znáte a kterým rozumíte



POROVNÁNÍ ŠÍŘKY SPREADŮ PRO RRR A 
PRAVDĚPODOBNOST







VYPISOVAT OBA 
SPREADY
NAJEDNOU, 
NEBO 
POSTUPNĚ?

• Záleží na schopnosti diskréčně číst trh

• Z hlediska dosažení většího profitu je tato možnost 

lepší, protože pokud vypisujete postupně, zpravidla 

vypíšete horní spread při pohybu trhu vzhůru (větší 

premia) a pak počkáte na pokles, který způsobí nabití 

premií i na PUT straně -

• Pro tento koncept se dá rovněž využívat kombinace PA, 

TA, FA, MP apod. 

• Vypisování obou nohou najednou se používá, pokud 

volíte přístup na základě statistiky – tedy standardní 

deviace, nebo ATR apod. 

• Vypisování obou spreadů zároveň se rovněž používá 

když např. obchodujete vyhlašování výsledků



MĚSÍČNÍ VS 
TÝDENNÍ 
OPCE

• Hlediska:

• Likvidita

• Hodnota thety

• Gamma risk

• Časová náročnost



MONEY MANAGEMENT

Risk nemusí být to samé co maržové 
požadavky

Risk na obchod někdo vnímá jako 
maržové požadavky, ale lze vnímat i jako 
mentální stoploss – pokud víte, že tam 

trade uzavřete. Maržové požadavky jsou 
jedna věc, ale nemusí se shodovat 

s riskem – obchodovat s riskem 1 – 2% 
z účtu tedy nemusí znamenat mít 

maržový požadavek totožný 



JAK VYPOČÍTAT PRAVDĚPODOBNÉ ROČNÍ 
ZHODNOCENÍ

Klíčové pro obchodování 
podobných strategií je 

umět pracovat s pozicí –
rolovat a upravovat 

pozici

Velký edge je, pokud se 
naučíte vnímat a 

upravovat jednotlivé 
nohy a pak s nimi 

zacházet jako se spready



KALKULACE ZHODNOCENÍ A 
PRAVDĚPODOBNOSTI

52 týdnů Účet 10.000$
Obchodujeme 

podle SD

V dlouhodobém 
horizontu 68% 

pravděpodobnost 
maximálního 

zisku

Budeme 
nakupovat jen IC 

s RRR 3:2 a 
lepším

Výpočet s riskem 
na obchod 300$ 

(3% z účtu)

52*0,68=35 * 200 
= 7.000$

52*0,32=17 * 300 
= 5.100$

7000-5100 = 
1900$ = 19% p.a.

Tohle je výsledek 
obchodování „á la 
robot“, pokud se 
naučíte pracovat s 
pozicí, ekvity +++

Lze vylepšit 
vybírání tradů 

podle vysoké IV, 
návrat k POC, 
test VAH-VAL, 
umisťovat striky 

podle VA, apod. –
to je na Vás



800 877 877 (ZDARMA)

INFO@LYNXBROKER.CZ


