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Finančním trhem jsem se začal aktivně zabývat již během

AWARD WINNING BROKER

vysoké školy. Inženýrské studium jsem absolvoval na Eko-

Společnost je STP broker. STP (Straight Through Pro-

nomické univerzitě v Bratislavě a zároveň postgraduální stu-

cessing) znamená elektronický proces, kde se příkazy kli-

dium na Nottingham trent university v Nottinghamu. Při stu-

enta zasílají přímo na reálný trh. Naši klienti jsou pro nás

diu jsem zastával post člena investičního výboru a analytika

prvořadí, a proto zajišťujeme pro ně lokální podporu v rod-

u obchodníka s cennými papíry. V současnosti pracuji jako

ném jazyce.

analytik a zároveň pracovník na oddělení dealingu ProfitLe-

Klienti ProfitLevel získávají přístup na množství trhů. U nás

vel. Studium makro a mikroekonomického dění aplikuji na

můžete obchodovat více než 60 měnových párů, různé dru-

investování na finančních trzích. O těchto tématech píšu i na

hy komodit a ty nejznámější akcie a indexy.

svých blozích.

Prioritou společnosti je bezpečnost a ochrana našich kli-

NAŠI ANALYTICI SE V MÉDIÍCH VYJADŘUJÍ
K ZÁSADNÍM OTÁZKÁM FINANČNÍCH
TRHŮ

entů. Právě z tohoto důvodu se společnost rozhodla dodržovat ustanovení MiFID (Markets in Financial Instruments
Directive), schválené Evropským parlamentem a Radou.
Přijetí této směrnice nás zavazuje dodržovat nejvyšší stupeň ochrany finančních prostředků klientů.

Hospodárske noviny, 8. 10. 2020: Superboháčom cinkali
doláre napriek kríze

HODNOCENÍ V NEZÁVISLÝCH RECENZÍCH

„Keďže väčšina obyvateľstva sa na finančných trhoch
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rast bohatstva zaznamenáva horných 10 percent,“ doplnil

nezúčastňuje alebo sa zúčastňuje iba okrajovo, výrazný
hlavný analytik spoločnosti ProfitLevel Lukáš Baloga.
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