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Základné informácie



Roboty sú nastavené vždy iba na zisk
základné info

Obchodovanie prebieha prostredníctvom robotov, ktoré nakupujú a predávajú menové páry.

Roboty vždy ukončia cyklus jedine so ziskovým predajom. Ten môže trvať od pár sekúnd do niekoľkých 
týždňov, v prípade extrémneho pádu kurzu až niekoľko mesiacov.


Obchod vždy končí ziskom, jediné výnimky sú na písomnú žiadosť klienta (elektronicky):  

A/ Predčasné ukončenie otvorených pozícií bez predaja (v klientovej peňaženke ostávajú kryptomeny)

B/ Predčasné ukončenie otvorených pozícií s predajom (v klientovej peňaženke budú BUSD)

C/ Ak konkrétna kryptomena skrachovala, skončila alebo neexistuje je možná strata  
 
V prípade neočakávaných hlbokých prepadov cez 20% je možné, že sa bude na zisk čakať dlhšie obdobie 

dni, týždne alebo dokým trh začne rásť. Pokles do 20% je to v poriadku, pretože máte dostatočný kapitál  na 
bežné konsolidácie. 



Kompletný servis
váš pasívny príjem

Výber obchodovaných párov, spúšťanie, počet a výška nákupov, čas realizovania je 
v plnej kompetencii a réžii obchodníka. 

Nastavovanie je realizované priamo mnou (Braňo M.), nezabezpečuje to žiadna 
tretia strana, ani nikto iný okrem obchodníka nemá k ničomu prístup.

Garancia osobného know-how, prepracovaný systém optimalizácie ziskov.

Objem jedného obchodu sa denne mení, optimalizuje a pohybuje sa medzi 0,1% 
až 3% z kapitálu.

Je využitý Trailing Take Profit, prémiová funkcia na zvyšovanie ziskov pri 
kontinuálnom raste.

Výber párov obchodník sleduje na dennej báze podľa viacerých indikátorov.



Automat pracuje bez emócii
1-50 nakupov a následný predaj so ziskom

• príklad robot BTC-BUSD:

• 1. nákup automaticky 20$

• 2.-50. nákup pri poklese -0,9% (2: 20$, 3:20$, 4:20$…49:20$, 50:20$)

• predaj pri zisku +0,6%

• naraz z priemeru všetkých 2-50. nákupov

• Trailing Take Profit, prémiové zvýšenie zisku +0,1%, +0,2% …


• robot čaká na presné %, nikdy nepredá so stratou

• robot nepodlieha stresu a emóciam



Výhody
investícia s výhodami

• Čistý pasívny príjem 

• Všetko riešim ja osobne = tvoje pasívne zhodnocovanie kapitálu 

• Neplatíš Aplikácie (ušetríš 60€ mesačne za robot licencie) 

• Prémiové služby zdarmo, ktoré zvýšia tvoj zisk 

• Osobné optimalizovanie nastavení zdarma 


Braňo má spustené všetky roboty a klientom sa spúšťajú podľa reálnej výkonnosti, a nie na 
základe odhadov. To čo teraz najviac generuje, to obchodník zapína, aby klient získal najviac. 

Prax: online zapnutých 20 párov na Braňovom účte, a pre klienta je vybraných TOP 3-5 
párov.



Maximálna bezpečnosť
peniaze máš nonstop vo svojej peňaženke

•Peniaze sú na účte klienta, ku ktorým má heslá výlučne klient.

•Klient môže všetky obchody riadiť cez svoje konto.

•Zrušiť a zastaviť obchodovanie.

•Nakúpiť, predať a vymeniť kryptomeny. 


Braňo Cez API môže výlučne obchodovať (nakupovať a predávať 
kryptomeny). Nie je možné vyberať či presmerovať coiny na inú peňaženku. 




Zisky
seriózna odmena

• Delenie zisku je 70/30

• 70% si necháva klient a 30% posiela klient Braňovi. 

• Provízia sa vypláca 1x mesačne (z pravidla k 1. dňu mesiaca)

• buď v eurách (sepa platba) alebo vo forme kryptomien. Podľa 

preferencií klienta. 

• Zisk sa vypočíta z ukončených a uzavretých obchodov.




Vklad

• Minimálny vklad je 1 000 EUR v BUSD na Binance (so založením účtu 
pomôžem)

• Tip: s 5000€ a 10.000€ kapitálom sa dájú najlepšie optimalizovať zisky


• Služba nie je časovo viazaná, kedykoľvek ju môže klient ukončiť, ale aj 
ja. 


• Poplatky z obchodovania sú iba 0,075% účtuje ich automaticky burza


• Dôležitá informácia: za všetky straty nesie plnú zodpovednosť klient!



Predpokladané zhodnotenie



Ukážka ziskov



Stratégia pri poklese



Ak dôjde ku korekcii, poklesu kurzu
Ako budeme postupovať?

Modelová situácia: v 19. týždni nastal výrazný pád Bitcoinu o -29%. Previazané kryptomeny tiež zaznamenali 
pokles. Najviac CAKE o -40% a VET o -37%. Vtedyna Vašom účte evidujete otvorené obchody s otvorenou 
dočasnou stratou. Sú to korekcie, ktoré sa dejú a budú diať. Riešime to nasledovne:


1/ Nič nemeníte, keď sa kurz otočí smerom nahor, robot predá nakúpené kryptomeny so ziskom. 
2/ Na Váš písomný príkaz robotov zastavíme a predáme kryptomeny so stratou. Budete mať doláre, avšak menej! 

3/ Na Váš písomný príkaz robotov zastavíme bez predaja, ostanú Vám kryptomeny. S tými už pracujete na svojom 
účte ako uznáte. Napríklad predáte, zameníte za iné kryptomeny, či holdujete, stakujete... 

4/ To isté čo v bode 3, plus naviac do BUSD peňaženky pridáte ďalšie doláre. Sputíme ďalších robotov, ktorí budú 
obchodovať na nižších hladinách a tak tvoriť zisky. 
5/ Pozastavíme robotov bez predaja. Držíme kryptomeny, zapneme ich až v momente keď dokážu predať - kurz 
stúpne. Zároveň do BUSD pridáte doláre a otvorime nové roboty, ktoré budú generovať zisky. 

6/ Do BUSD peňaženky doplníte ďalšie doláre, roboty dokúpia ďalšie nákupy do existujúcich otvorených pozícii, a 
tak znížia hladinu kde roboty predajú so ziskom. 



Mesačný report



Obdobie: 26.4.2021 až 01.06.2021 

Uzavretý realizovaný zisk: +395,41$ z toho: 

Klient: 70% = 276,787$

Obchodník: 30% = 118,623$ 

Otvorené obchody v procese: -274,0$ tj, 

nakúpené a čakajúce na zvýšenie kurzu Ukážka

ste informovaný


