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Vydělávejte na mikrotransakcích, které za Vás dělá KryptoBOT každou minutu
24h/denně!** Vše můžete kontrolovat online ve svém mobilu nebo na PC.
Jak to funguje?
Volatilita - tedy prudká změna ceny na trhu, je základní stavební kámen
KryptoBOTa. V rámci Vámi definovaného rozsahu KryptoBOT investuje peníze po
malých částech, například do kryptoměny Bitcoin (BTC) a následně jej
automaticky prodává s 0,5% ziskem. Jedná se o stovky příkazů denně, které byste
bez KryptoBOTa nastavovali ručně.
Rizika
Jediná rizika jsou, že KryptoBOT nebude obchodovat, protože aktuální cena BTC
bude mimo Vámi stanovený rámec. První riziko je, že cena BTC spadne pod Váš
rámec. V takovém případě vlastníte BTC ve výši Vaší investice a čekáte, až cena
znovu poroste. Druhé riziko je, že BTC vyroste nad Váš rámec a tím pádem Vaše
peníze nic nedělají a jen leží na účtu. V tomto případě je třeba zvážit změnu
rozsahu nebo vyčkat na pád BTC. Je možné obchodovat jakékoliv páry!
Výnos
Denně bot v průměru provede, dle výše rozpočtu a stanoveného vzorku, desítky
obchodů. Čím větší volatilita, tím více obchodů. Níže jsou denní statistiky za
posledního půl roku. Dle tabulky níže byste při investici 750$ (16 086 Kč) v
červenci 2021 vydělali denně v průměru 0,05$ x 165,84 = 8,292$. Výnos by tak byl
248,76$ cca 5335 Kč za měsíc!
Cena
Výše investice je zcela na Vás. Níže naleznete modelaci, ve které je již odečtena
zákonná 15% daň ze zisku, jejíž placení je na Vás. V modelaci je rovněž odečtena
cena pronájmu KryptoBOTa. Měsíční pronájem KryptoBOTa je 500 Kč za každý pár
s investicí do 20 000 Kč.
**Dostupnost je závislá na hostingu, na kterém KryptoBOT běží. Náš hosting avizuje dostupnost 99,99%. Zároveň je
dostupnost ovlivněná funkčností API - dostupnost u burzy není uvedena.

K Vašim financím nebude mít nikdo přístup ani k loginům či heslům! KryptoBOT má možnost pouze obchodovat,
ne transferovat. To nastavujete Vy sami při vytváření přístupu. Kdykoliv můžete jedním kliknutím KryptoBOTovi
zamezit možnost obchodovat. ProvozKryptoBOTa se řídí VOP, které naleznete na odkazu: ondrejbaar.cz/kryptobot
Z bezpečnostních důvodů je nutné jednou za 90 dní znovu povolit KryptoBOTovi přístup přes API.

Pro obchodování se používá největší krypto burza BINANCE

https://accounts.binance.com/cs/register?ref=Y8MQADW9
Registrací přes tento odkaz získáte výraznou slevu na poplatky (FEE).

Grafy pohybu BTC/BUSD 06/2021

Graf rozložení pohybu ceny páru v
daném měsíci.

Graf počtu transakcí při prodeji o 0,5%
výše v dané cenové hladině páru.

Na základě grafů výše se snažím optimalizovat rozložení investice tak, aby byla co
nejvýnosnější vzhledem k Vašemu rozpočtu a očekávané situaci na trhu. Můžete
například investovat 500$ od 31 000 do 39 500. O třetinu nižší investicí tak dosáhnete
podobného zhodnocení. Ušetřený rozpočet následně můžete investovat do dalšího páru.

Napište mi Vaši představu investice. Obratem Vám zašlu modelaci na míru.
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