
 

Krok k nesmrteľnosti CASTLE 

Pár tipov a trikov pre AOS CASTLE pre skúsených obchodníkov 

Napriek rozsiahlemu manuálu existuje zopár možností s pomocou ktorých 

môže užívateľ reagovať na konkrétnu situáciu na trhu. Platí základné pravidlo 

pre všetkých užívateľov: Pokiaľ si nie ste istý  a nerozumiete všetkým funkciám 

a premenným, ktoré sú popísané v manuály neskúšajte zasahovať ručne do 

činnosti CASTLE. V opačnom prípade existuje pár maličkostí, ktoré vám pomôžu 

dopracovať sa k lepším výsledkom. 

 V rizikovom režime nie je potrebné do CASTLE zasahovať!!!!!! 

 V bezpečnom režime sa otvárajú SR a k nim Hedge pozície a systém tak 

reaguje na meniaci sa trend a znižuje objem pozícií v pôvodnom trende. 

Základom je aby hedge pozície neostali nezaistené. V testoch vychádza 

najlepšie zaistenie troch hedgov/rozumej tri a viac/ a nastavenie 3-0-0. 

Hedge by nikdy nemali dosiahnúť zápornú hodnotu -stratu. 

 Pri vstupe trhu do nového trendu nastávajú často korekcie, ktoré zatvárajú 

hedge zatrailované na 0. Pri návrate potom ich objem chýba. Ak nechceme 

hedge zavrieť lebo sa ukazuje že nový trend bude pokračovať  pomôžeme si 

tým že z niektorého hedgu zavrieme malú časť napr. 0.01 lotu. Broker dá 

takémuto obchodu iné návestie aké používajú pozície CASTLE, ale zároveň 

mu ponechá Magic number, ktoré používa CASTLE. Výsledkom je že zvyšná 

pozícia nebude započítavaná do hedge, ale stav pozícií sa zmení nepatrne 

len o uzatvorené 0,01L. Takto sa dajú zmeniť aj C, alebo SR pozície.  

Pozor: Ak zmeníme napr. návestie  poslednej SR pozície už nebude považovaná 

za SR pozíciu a pre tvorbu hedgov bude slúžiť predposledná SR pozícia. 

 Ak otvoríme manuálne SR pozíciu nasledujúca Hedge pozícia sa otvorí vo 

vzdialenosti MinSR. 

Pozor: ak je súčet existujúcich  aspoň dvoch pozícií Hedge náhodou záporný 

okamžite po otvorení tretej sa z dôvodu trailingu na 0 uzavrú všetky Hedge 

spolu so ziskovými SR pozíciami a potom sa otvorí jedna nová Hedge pozícia. 

 Ak sa vytvorí vysoký ziskový objem Hedgov je potrebné zvážiť ich 

uzavretie ak sa trh nachádza pri supporte či rezistencii a zisk použiť na 

prvé otvorené stratové pozície. Ak po uzatvorení Hedgov ostane silná 
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otvorená pozícia v jednom smere môžeme ju korigovať manuálnym 

otvorením Hedge pozícii. 

 Ďalšie riešenie je uzatvorenie poslednej SR alebo aj predposlednej SR 

pozície tak aby sa otvorila okamžite aj Hedge pozícia. Týmto sa skoriguje 

celková pozícia tak ako tomu bolo pred uzavretím Hedgov. 

Uvedené možnosti používajte iba výnimočne a iba v prípade že rozumiete práci 

CASTLE. 

 


