08.30 - 08.50

Registrace a odbavení

08.50 - 09.00

Zahájení 2. ročníku Prague Live Trading 2015
Těšte se na unikátní tradingový zážitek, živé obchodování a reálné peníze...

(Daniela Písařovicová)
09.00 - 09.15

Kde dnes mohou být příležitosti k zisku
Živý komentář k zahájení evropské seance Davide a Tomáš sdílí své dojmy z aktuální
situace na burze. Jaký vliv má zahájení evropské seance na FOREX? Objeví se nějaký
signál, pattern nebo příležitost?

(Davide Biocchi a Tomáš Kadeřávek)
09.15 - 09.30

Jak porozumět burze? Hlavně se nespálit.
Detailní rozbor plánů na dnešní trading ústy obou profesionálů

(Davide Biocchi a Tomáš Kadeřávek)

09.30 -10.20

Burza LMAX: Revoluce v FX a CFD trhu je v plném proudu!
Informace z první ruky, o kterých v tuto chvíli jiní jen polemizují.
LMAX svou působnost rozvíjí po celém světě. Proč je vlastně tak populární?

(řečník burzy LMAX)
10.20 - 10.35

LIVE TRADING: Vstupy a rozbor situací na trzích
Jak se dnes obchoduje, jak tradeři uvažují a jaké pozice mají otevřeny?
Nezapomeňme na podstatnou část tradingu - psychologii.

(Tomáš Kadeřávek a Davide Biocchi)
10.35 - 10.50

Představení nástroje Directa Ch@t: LIVE vstup zahraničního tradera
Přesuňme se společně tisíc kilometrů v místě a porovnejme náhled dalšího experta.

(exkluzivní host v éteru)

10.50 - 11.10

Přestávka na kávu

11.10 - 12.10

Jak můžete najít lepší vstupy do obchodů s tradingovými setupy,
které vítězí po celém světě a fungují právě teď
V současnosti nejlepší trader světa. Nedávný vítěz Live trading soutěže
na Traders Expo v Las Vegas. Vřele doporučujeme si nenechat toto know-how uniknout.

(Rob Hoffman)
12.10 - 12.40

Jak si zbytečně nesnižovat své šance na burze
Burzovní vs. mimoburzovní obchodování. Kde je háček, který začátečníci mnohdy
přehlédnou a jak vlastně funguje opravdová burza a skutečný broker?
Co od nich očekávat a na co si dát pozor?

(David Velvéthy)

12.40 - 13.40

Oběd

13.40 - 14.40

Přetavme zkušenost z trhů futures a akcií do obchodování FOREX
Detailní vysvětlení vlastní tradingové metody. Jeden z nejúspěšnějších obchodníků světa.
V Praze zazářil již několikrát obchodováním evropských akcií a DAXu. Jak dnes obchodoval FX trh?

(Davide Biocchi)

14.40 - 15.30

Se swingem jde všechno líp
Detailní rozbor metody českého swingového obchodníka, experta na největší finanční trh světa.
Kdy se raději vyhnout tradingu a jak dlouhodobě, konzistentně vydělávat? Jak najít supporty
a kdo mu je v tradingu inspirací?

(Tomáš Kadeřávek)

15.30 - 16.00

Přestávka na kávu

16.00 - 16.50

FOREX z pohledu institucí: Velcí hráči jak je určitě neznáte
Instituce využívají informace, které jsou malým traderům zapovězeny. Že nevíte, jak vypadá
a funguje terminál Bloomberg? Paolo vám to ukáže v reálném čase. Vyhodnotí informační
podněty a vysvětlí, co vlastně znamenají a jak je číst. Jak to ale pomůže ve vašem
každodenním tradingu? Prosíme o trpělivost. Vše se na místě dozvíte.

(Paolo Belvederesi)

16.50 - 17.20

Zkušenosti jsou holt k nezaplacení
Mezinárodní soutěž univerzit v reálném obchodování. Reálných 5000€ a studenti VŠ
pod vedením profesorů Jak si vedou čeští zástupci v evropské konkurenci? Máme nějaké
prvenství? Jaká univerzita si v tradingu vede nejlíp?

(Organizační tým UTC)
17.20 - 17.50

Jak mít tradery z letošního ročníku na dosah ruky
Jak vlastně sdílí své know-how a kde je možné se na ně napojit?
Moderní pomůcky a nástroje v tradingu, které propojují tradery mezi sebou.

(David Velvethy)
17.50 - 18.00

Ukončení 2. ročníku Prague Live Trading 2015
(Daniela Písařovicová)

