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Abstrakt 

V této diplomové práci analyzuji společnost Apple a její konkurenty, které vyberu podle 

daných specifik. Na základě teoretických poznatků provedu technickou analýzu na 

jejich akciích. Stanovím doporučení pro investory a porovnám je s reálnými výsledky. 

V Miscrosoft Visual Basicu vytvořím program s technickými indikátory, které budu 

pouţívat. 

 

Abstract 

 

My thesis is focused on analyzation of Apple inc. and its competitors, that I am going to 

choose according to predetermined specificities. On the basic of theoretical knowledge I 

am going to make a technical analysis of stocks. Based on the results I am going to 

determine recommendations to investors and I am going to compare them with the real 

results. In Miscrosoft Visual basic I am going to create a program with technical 

indicators that I will use. 
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Úvod 

V současné rozvojové době plné inovativních změn v informační technologii i ve vývoji 

softwaru, se obchodování s cennými papíry posunulo z určených burzovních míst i do 

našich domovů. 

Kaţdý z nás si dokáţe vybavit vzpomínku na obchodování na burzách, kdy burzu 

zaplnily kvanta energicky naladěných lidí, kteří v chaotickém prostředí dokázali 

uzavírat obchody. Tito lidé soupeřili s časem a psychologickými aspekty, které 

vycházely z trhu.  

Zpočátku lidé nedokázali najít vzorce, či vytvořit nějakou vazbu, která by souvisela 

s tímto obchodováním. Burza bylo místo, kde se scházeli lidé za účelem prodeje plodin, 

cenných kovů a dalšího sortimentu. Z minulosti to byly různé destinace například kolem 

trţišť, hospod, kam lidé přijíţděli, dokonce přebývali, aby uzavřeli obchod. 

S rozvojem finančnictví se začalo obchodovat i s cennými papíry, těmto burzám se dal 

řád, dala se jím pravidla a burzy se rozrostly na mezinárodní. Postupně se vytvořil 

fungující systém a začalo se řešit, kam posunout obchodování na burze. Vţdy při 

uzavírání obchodů byl rozhodujícím faktorem čas. 

S rozvojem výpočetní techniky se čas uzavřených obchodů zrychlil, vznikaly 

produktivní počítačové programy, které dokázaly uzavírat několik stovek obchodů 

v sekundách či mikrosekundách. Tyto počítačové programy se opíraly o různé technické 

indikátory a analýzy. 

Při této souvislosti jsem si vybral analyzovat systém, jehoţ citlivost je dána spektrem 

faktorů, které výrazně ovlivňují ziskovost či ztrátovost obchodníků, kteří obchodují na 

burze. Kaţdý obchodník by rád věděl, jak se bude vyvíjet kurz jednotlivých cenných 

papírů, tak aby při zrealizování obchodu, měl co největší zisk. Nástrojem pro 

rozhodování napomáhá technická analýza, která slouţí k předvídání budoucího vývoje 

ceny.  

V této práci se budu zabývat technickou analýzou aplikovanou na akciích společnosti 

Apple inc. a jejich konkurentech. Tuto firmu jsem si vybral z důvodu, ţe ji povaţuji za 

inovativní aţ futuristickou, která svými produkty posouvá trh dopředu.  Přínosem této 



- 11 - 

 

práce bude získání podrobných informací o společnosti Apple, které se hodí při 

fundamentální a technické analýze spolu s doporučením pro investory.  

 

1. Vymezení problému a cíle práce 

1.1. Systémové vymezení práce 

Reálným systém tohoto tématu je finanční trh, jenţ se skládá z  podsystémů a prvků. 

Finanční trh povaţuji za imaginární místo, kde dochází ke zprostředkování obchodu 

mezi nabídkou a poptávkou za dodrţování určitých pravidel. Typickým podsystémem 

jsou jednotlivé trhy, které se zde střetávají. Za okolí systému povaţuji dílčí společnosti, 

které se budou prezentovat na finančním trhu. 

 

1.2. Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat společnost Apple inc. U společnosti Apple 

provedu analýzu společnosti, představím její produktové portfolio, zmíním se krátce o 

historii a vyberu její konkurenty podle stanovených specifik. Ve stěţejní části této práce 

aplikuji technickou analýzu na akcie společnosti Apple a na akcie konkurentů. Na 

základě dosaţených výsledků predikuji jejich pravděpodobný vývoj a stanovím 

doporučení pro investory. Správnost doporučení ověřím porovnáním s reálnými 

výsledky, které získám sledováním akcie. Ve Visual Basicu vytvořím program, který 

bude obsahovat technické indikátory a bude slouţit jako analytický nástroj obchodníka. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Technická analýza 

Technická analýza patří k nejpouţívanějším metodám analýzy jednotlivých kurzu akcie 

či sledování komodit.  Zejména se jedná o sledování trţních dat krátkého časového 

období, která mají historický charakter.  

Technickou analýzou se rozumí sled indikátorů, které zachycují vývoj, sílu a trend 

zmíněných dat. Technická analýza vyuţívá k analyzování dat i grafickou analýzu, která 

je tvořena zejména z různých grafů, formací a trendových čar. 

Technickou analýzu lze pouţít i na indexy, futures, měny, v zásadě na kaţdý finanční 

instrument, který se odvíjí od poptávky a nabídky. 

Technická analýza je zaloţena na předpokladu, ţe všechno, co potřebuje investor vědět, 

je obsaţeno v trţních cenách. Z toho vychází doporučení, zda provést obchod či nikoliv. 

Výhodou technické analýzy je, ţe vychází z matematických a statistických metod ve 

srovnání s fundamentální či psychologickou analýzou. 

Techničtí analytici vychází z předpokladu, ţe lidské chování na finančním trhu je 

opakující se děj. Historie cenových změn se v časovém intervalu periodicky opakuje, 

tudíž pomocí časových řad se identifikují zdánlivé vývojové trendy. Od těchto 

trendů se odvíjí budoucí vývoj kurzů akcií, neboli akciových (burzovních) indexů.(1)(3) 

2.1.1. Cíl technické analýzy 

„Cílem technických analytiků je tedy jednak analyzovat vývoj kurzů akcií (resp. 

Akciových indexů) a následně predikovat směry jejich budoucích kurzových změn (resp. 

Vývoje celého akciového trhu), jednak určovat co nejvhodnější okamžiky k provádění 

obchodů (neboli provádět jejich tzv. časování/timing).“(3) 

 

Charakteristika technické analýzy: 

 týká se trţních dat, 

 zabývá se vnitřními daty, 
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 analyzuje data krátkého období, 

 vyvozuje závěry. 

Základní pravidla pro tvorbu technické analýzy: 

 vývoj trhu, 

 pohyb kurzů, 

 historie. 

Vývoj trhu 

Vývoje trhu je zaloţen na informacích, týkající se finančního instrumentu a její vývoj je 

zachycen v odpovídajícím kurzu. Posun kurzu ukazuje trend, jakým se bude trh vyvíjet. 

Techničtí analytici se zabývají chováním akcie sami o sobě.(2)(3) 

Pohyb kurzů 

Podrobným zkoumáním pohybu těchto kurzů a včasným zjištěním můţeme zároveň 

odhadnout trend akcie a uskutečnit výhodný prodej či nevýhodný. Vţdy je to zaloţeno 

na tom, jak kvalitní bude analýza.(2) 

Historie 

Za klíčový aspekt v technické analýze je brána historie, neboť z průzkumů je statisticky 

dokázáno, ţe vzory jednotlivých akcií se v čase opakují. 

Tyto tři aspekty je nutno zohledňovat při sestavování technické analýzy a je potřeba, 

aby je finanční analytik zohledňoval. Tyto hlediska hrají roli při sestavování doporučení 

či nedoporučení obchodovat. 

Mezi nástroje, které pouţívají techničtí analytici, můţeme zařadit nepřeberné mnoţství 

technických indikátorů (Moving Average, Stochastic Oscilator, Alligator atd.), různé 

grafické obrazce (hlava a ramena, dvojité vrcholy, vlajky, trojúhelníky) a také další 

teorie (Elliotovi vlny), Dowova teorie.(3) 

2.2. Dowova teorie 
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2.2.1. Charles Dow 

Narodil se 6.listopadu 1851 ve státě Connecticut a celý ţivot pracoval jako reportér. 

Kolem roku 1879 navštívil město Leadville, kde bylo objeveno velké naleziště 

diamantů.  

V té době bylo město označeno jako nejznámější hornické město v zemi. Při této 

příleţitosti se Dow seznámil s vysoce představenými finančníky a začal se zajímat o 

zprávy ze světa financí, především se zajímal o finanční aspekty kolem rozvoje 

těţby.(31) 

„Roku 1880 se přestěhoval do New Yorku, kde si na Wall Street našel práci jako 

zpravodaj zabývající se důlními akciemi. Brzy se stal známým reportérem schopným 

odborných finančních analýz. Byly mu také svěřovány tajné informace. 

Okolo roku 1880 Dow pracoval pro zpravodajskou agenturu “The Kiernan News 

Agency”, kde se setkal s Edwardem D. Jonesem, spolupracovníkem už z Providence. 

V roce 1882 spolu založili společnost Dow Jones & Company. Jones zůstal ve 

společnosti do 9. listopadu 1899. Společnost se zabývala shromažďováním a 

zpracováváním finančních zpráv a doručováním těchto zpráv finančním institucím. Oba, 

Dow i Jones, sbírali novinky a večer zpracovávali zprávy na příští den. Jejich první 

kancelář byla umístěna vedle nynější NYSE. V roce 1884 se společnost rozrostla - Dow 

a Jones již nesbírali nové zprávy sami, ale zaměstnávali poslíčky a pracovníky pro 

shromažďování nových zpráv. Každý zaměstnanec společnosti se snažil získávat nové 

předplatitele zpravodajství a dostával za to provizi.“(31) (12) 

Od prosince 1885 do 1891 byl Dow stávajícím členem New York Stock Exchange a stal 

se společníkem ve dvou dalších společnostech, které mu vynesly výhodnou spolupráci. 

Později byl vydavatelem The Wall Street Journal, kde uveřejňoval své studie o finaních 

a investicích. Zemřel v roce 1902 ve věku 51 let.(31) 
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2.2.2. Dowova teorie 

Dowova teorie předpokládá, ţe vývoj kurzů akcií se pohybuje stejným směrem, jakým 

se vyvíjí celý akciový trh. To znamená, že s rostoucím trhem, rostou kurzy akcií, 

s klesajícím trhem, klesají kurzy akcií. 

Předpokladem úspěšného investování je určení co nejpřesnějšího vývoje akciového 

trhu.(3) 

Předpoklad dowovy teorie: 

 vývoj akciových indexů se odráţí od dění na akciových trzích, 

 budoucí vývoj akciových burzovních indexů lze odvodit z minulého vývoje. 

K tomu aby mohl zkoumat vývoj celého akciového trhu a určit změny v pohybech 

vytvořil Charles Dow dva burzovní indexy: 

 Dow Jones Industrial Avarage (DJIA), 

 Dow Jones Transportation Avarage (DJTA).(3)(12)(31) 

 

Dow Jones Industrial Avarage (DJIA) 

Je povaţován za nejstarší akciový ukazatel. Vznikl zhruba 26. května 1896 a na jeho 

tvorbě se podílel Charles Dow. V té době zahrnoval tento index 12 akcií průmyslových 

podniků. 

Dow Jones Transportation Avarage (DJTA) 

Tento index byl předchůdcem DJIA a vznikl 3. července 1884. Zahranoval 11 akcií 

spolčeností z oboru dopravy, 9 akcií tvořily ţelezniční společnosti a 2 akci 

průmyslových podniků. (31)(3)(12) 

Podle Dowa se veškeré dění na trhu odráţí od těchto dvou indexů. 

Trendy budoucího vývoje lze hodnotit ze dvou hledisek: 

 z hlediska délky trvání, 

 podle vývoje akciového trhu. 

Z hlediska délky trvání 
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Rozdělení: 

 primární trend, 

 sekundární trend, 

 terciální trend. 

Z hlediska vývoje akciového trhu 

Rozdělení: 

 rostoucí býčí trh, 

 klesající medvědí trh, 

 postranní trh.(3)(21) 

 

Primární trend 

Lze charakterizovat jako dlouhodobé vzestupy či sestupy od jednoho roku do několika 

let. Tyto býčí a medvědí trendy odvíjí od investorských postojů, které zahrnují globální, 

odvětvové i podnikové faktory. 

 

Obr.1: Primární trend  

Zdroj:(21)  

Specifický poznatek u primárního trendu je vzrůstající tendence křivky. Připomíná to 

horolezecký výšlap na nějakou horu. 

Sekundární trend 
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Sekundární trend klasifikujeme jako střednědobý trend s dobou trvání od několika týdnů 

do pár měsíců. Časový interval můţe být i delší. Sekundární trend bývá povaţován za 

korekci od primárního trendu.(3)(31)(21) 

„Vždy si představuji plavce, který se musí vynořit z vody a nadechnout se, aby se znovu 

mohl ponořit pod hladinu a udělat další tempo při svém závodě. Stejně jako sekundární 

trend - je takovým nádechem trhu pro to, aby mohl dále pokračovat v původním směru. 

Důležitý poznatek je, že korekce jsou přirozenou a žádoucí součástí každého 

trendu.“(21)  

 

Obr.2: Sekundární trh 

Zdroj:(21)  

 

Terciální trend 

 

Jedná se o krátkodobé výkyvy akciových indexů, doba trvání můţe být jen několik dní. 

Z důvodu, ţe akciové trhy jsou náchylné k manipulaci a podléhají různým 

psychologickým vlivům, je pouţitelnost těchto trendů k určení vývoje trhu značně 

omezená. Díky tomuto se Charles Dow dále tomuto trendu nezabýval. 

Z hlediska vývoje trhu 

 

Býčí trh 

Jakýkoliv trh, kde komodity či akcie mají dlouhodobě rostoucí tendenci. 

Medvědí trh 
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Jakýkoliv trh, kde komodity či akcie mají dlouhodobě klesající tendenci. 

Z těchto dvou trhů lze predikovat vývoj budoucího trendu. Podle Dowovy teorie 

s rostoucím objemem obchodů se stávající trend zachovává.(3)(21) 

Tab.1:Trendy trhu  

Stávající trend Objemy obchodů Předpokládaný budoucí trend 

Vzestupný Rostoucí Vzestupný 

Vzestupný Klesající Sestupný 

Sestupný Rostoucí Sestupný 

Sestupný Klesající Vzestupný 
Zdroj: (3) 

2.3. Elliotovy vlny 

Základní předpoklad elliotových vln je opakující se rytmus tzv. pěti vln, kde po páté 

vlně přichází korektivní vlna. Vlny jsou jednotlivě číslovány a označovány číslicemi 

nebo písmeny. Elliotovy vlny se značí číslicemi 1-2-3-4-5, korektivní vlny písmeny a-b-

c. 

Elliotovy vlny klasifikujeme podle délky cyklu, buď v hodinnovém intervalu či ročním 

intervalu.(23) 

 

Obr.3:Elliotvy vlny 

Zdroj: (10) 

2.4. Technické indikátory 

Technické indikátory jsou inteligentní matematické funkce, které pomocí vzorců 

zobrazují chování dílčího trhu. Technické indikátory jsou nedílnou pomůckou kaţdého 
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obchodníka. Obchodník si sám zvolí, který technický indikátor z toho mnoţství bude 

pouţívat. Slouţí k analýze akciových kurzů a predikování vývoje. 

Základní technické indikátory: 

 Klouzavé průměry, 

 Oscilátory, 

 Objemové indikátory, 

 Pásmové indikátory.(3)(7)(8) 

2.4.1. Klouzavé průměry 

Klouzavé průměry (Moving avarages) patří k základním strategiím obchodníkům. Jedná 

se o průměry poslední dnů uzavíracích cen jednotlivé komodity či akcie. Klouzavé 

průměry se člení na: 

 jednoduchý klouzavý průměr, 

 váţený klouzavý průměr, 

 exponencionální klouzavý průměr, 

 triangulární klouzavý průměr, 

 variabilní klouzavý průměr, 

 klouzavá regrese.(3)(7)(23) 

2.4.1.1. Jednoduchý klouzavý průměr 

Jednoduchý klouzavý průměr (simple moving average) je tvořen výpočtem uzavíracích 

cen daného aktiva za určité období. Můţe se pouţít otevírací, nejvyšší, nejniţší cena 

daného aktiva, ale převáţně se pouţívá cena uzavírací. Při aplikování různých cen 

vzniká různé kombinace křivek. 

Deklarace výpočtu 

𝑀𝐴 = (
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3+. .𝑃𝑛

𝑛
) 

P1 -  je uzavírací cena daného aktiva, 
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n je počet  časových úseků. 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 15 : 5 = 3 

Jednotlivá čísla nesou uzavírací cenu za posledních 5 dní, tyto ceny se sečtou a podělí 

počtem dnů. Výsledek jednoduchého klouzavého průměru je číslo 3. Pokud bychom 

chtěli vypočítat klouzavý průměr za 10 dní, aplikuje se stejný postup výpočtu, ale počet 

uzavíracích cen by byl roven číslu 10. 

Pozitivem pro tento indikátor je včasné zachycení trendu. Při zjištění jakým směrem se 

bude trend vyvíjet, klouzavý průměr se přizpůsobí a tento trend následuje. V případě 

změny trendu reaguje klouzavý průměr taktéţ změnou. Dává signály buď k prodeji 

pokud cena daného aktiva protne klouzavý průměr shora, v případě kdy cena 

daného aktiva protne klouzavý průměr zespod směrem nahoru, je to signál ke 

koupi. 

 

Obr.4: Klouzavý průměr  

Zdroj: (27) 

Charakteristiky klouzavého průměru: 

 Všechny kurzy mají stejnou váhu, 

 V případě výpočtu klouzavého průměru u ceny aktiva za 5 dní, získáme 

klouzavý průměr aţ po 5 dnech, neboť chybí data. 

Při pouţívání klouzavého průměru v praxi není přesná definice, jak manipulovat s tímto 

indikátorem. Někteří obchodníci pouţívají 10, 20, 30-denní klouzavé průměry, 
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někteří zase 100 až 200-denní klouzavé průměry, vţdy se tato skutečnost odráţí od 

charakterových vlastností obchodníka. Kaţdý obchodník si musí zvolit takové klouzavé 

průměry, které nejlépe odpovídají jeho strategii.  

Typickým příkladem je i pouţití dvou klouzavých průměrů a sledování jejich chování, 

včetně hledání vstupních a výstupních signálů.(3)(7)(23)(27) 

 

Obr.5:Křížení klouzavých průměrů  

Zdroj: (7) 

2.4.1.2. Vážený klouzavý průměr 

Váţený klouzavý průměr (weighted swing avarage) na rozdíl od jednoduchého 

klouzavého průměru přiděluje akciovým kurzům váhu, která odpovídají jejich stářím. 

Nejstarší hodnotu označí váhou „jedna“, následující hodnotou číslo „dva“ a podle 

posloupnosti čísluje data aţ po číslo, které vychází z časového intervalu, za který 

chceme spočítat váţený klouzavý průměr.  

V případě, ţe provedeme výpočet klouzavého průměru za 10 dní, budeme data číslovat 

aţ do 10. Potom se cena jednotlivého aktiva vydělí váhou, kterou jsme mu přidělili, 

provedeme součet a tento součet podělíme součtem vah. (3)(7)(10)(23)(27)  

2.4.1.3. Exponencionální klouzavý průměr 

Exponencionální klouzavý průměr (exponential moving average) je průměr, kde jsou 

váhy k jednotlivým cenám daného aktiva přiděleny exponencionálně. Největší váhu 

dostávají současná data a historicky starší data naopak mají nejmenší váhu.  
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Výpočet exponencionálního klouzavého průměry je sloţitější neţ v předešlých dvou 

případů. (3)(7)(10)(23)(27) 

2.4.1.4. Triangulární klouzavý průměr  

Triangulární klouzavý průměr (Triangular Moving Average) je průměr, kde váha 

jednotlivých dat je různá. Největší váha se přiklání k datům, které jsou uprostřed 

periody a váhy od středu ke krajům lineárně klesají. (3)(7)(10)(23)(27) 

2.4.1.5. Variabilní klouzavý průměr  

 

Variabilní klouzavý průměr (Variable Moving Average) je průměr odráţející se od 

exponencionálního průměru. Velkou roli zde hrají dvě vyrovnávací konstanty. V období 

vysoké volality citlivěji a rychleji reaguje, dává přesnější signály. (3)(7)(10)(23)(27) 

2.4.1.6. Klouzavá regrese 

Tato metoda se vytváří odlišně od klouzavých průměrů, pouze vyuţívá klouzavého 

prokládání přímkou a pozorování metodou nejmenších čtverců.(3) 

 

2.4.2. Oscilátory 

Oscilátory jsou technickými indikátory, které pouţívá trader při měření změny kurzu za 

určité časové období. Ukazují nám, kdy je trh překoupený či přeprodaný. Pro správný 

výpočet oscilátorů je důleţité mít dlouhé časové řady vstupních dat, jejichţ posloupnost 

nebyla přerušovaná. 

Oscilátory napomáhají k nalezení vstupu do obchodu, pokud je jiţ znám trend, lze je 

aplikovat na býčí i medvědí trh. Tyto indikátory oscilují mezi dvěma stavy či body, 

zobrazují rychlost změny, jakou se cena pohybuje. 

V případě zvolení krátkého časového období přináší tyto indikátory velký počet signálů, 

z nichţ můţe být nepřeberné mnoţství falešných signálů.(3)(10) 
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V praxi velmi pouţívané: 

 RSI – Relative Strength Index, 

 Stochastic, 

 Williams Percent Range %R, 

 Momentum, 

 MACD.(3) 

2.4.2.1. Relative strength index (RSI) 

Relative strength index česky řečeno index relativní síly, jehoţ stvořitelem se stal 

obchodník J.W.Wilder. Tento indikátor poukazuje, kdy je trh překoupený či 

přeprodaný. Není sám o sobě strategií, ale pouţívá se jako doplněk k obchodní strategii. 

Doporučené období pro nastavení bylo 14 dnů, dále 9 či 25 dnů. RSI nabývá hodnot od 

0 do 100, přičemţ prodejní signál je pod hranicí 70 a kupní signál je nad 30. Často 

hodnoty nabývají i vyšší hodnot.(3)(10)(11) 

 

Obr.6: RSI 

Zdroj: (8) 

 

Z oscilátoru RSI lze vypozorovat: 

 extrémní hodnoty, 

 grafické formace, 
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 hladiny odporu a podpory, 

 středové linie, 

 vývoj akciového kurzu. (3)(10)(11) 

2.4.2.2. Stochastic  

Stochastický indikátor vychází z teorie, kdy v medvědím trhu mají zavírací ceny 

tendenci oscilovat blíţe ke dnu cenového rozpětí během časového období (timeframu), 

v býčím trhu zavírací ceny oscilují blíţe k vrcholu daného časového období. Velmi 

jednoduše řečeno stochastic nám ukazuje, kdy má trh tendenci k obratu. 

Tento indikátor je tvoře dvěma křivkami, které se pohybují v rozpětí od 0 do 100. 

Hlavní křivka se nazývá „%K“ a vedlejší křivka je „%D“.  

Vyuţívá se k zjištění: 

 překoupenosti, přeprodanosti, 

 divergence s cenou, 

 protnutí křivek. (3)(10)(11) 

 

 
Obr.7: Stochastic indikátor  

Zdroj: (8) 

Překoupenost, přeprodanost 
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Signál k nákupu dochází, kdyţ oscilátor klesne pod hladinu předprodanosti (např.20) a 

pak nad tuto úroveň ihned vzroste. Signál k prodeji dochází, kdyţ oscilátor vzroste nad 

hladinu překoupenosti (např.80) a pak pod tuto úroveň ihned klesne. Pouţívá se u 

netrendového trhu, neboť v trendovém vykazuje spoustu falešných signálů.  

Protnutí křivek 

Signál k nákupu vznikne kdyţ křivka %K se dostane nad křivku %D a signál 

k prodeji vznikne, když křivka %K se dostane pod křivku %D. (3)(8)(11)(28) 

 

2.4.2.3. Williams Percent Range (%R) 

Williams percent range (%R) deklaruje kdy je trh překoupený a kdy nepropadaný. 

Pohybuje se v rozmezí 0 až -100. 

Tento indikátor vykresluje křivka a v případě kdy se nachází v rozmezí -80 až -100 je 

trh přeprodaný a v případě kdy je křivka v rozmezí 0 – 20 je trh překoupený. Jde o 

obchodní signály, které jsou předvojem před reakcí samotné ceny. Důleţité je vţdy 

setrvat a vyčkat, zda cena jde očekávaným směrem.(3)(10)(8) 

2.4.2.4. Momentum 

Patří mezi nejjednodušší typ oscilátorů, měří, o kolik se změnila cena aktiva za určité 

časové období. Momentum dokáţe určit zrychlení či zpomalení trendu. Identifikuje kdy 

je trh překoupený, přeprodaný, identifikuje cyklické změny. 

Momentum se dělí na : 

 absolutní momentum, 

 relativní momentum. 

Je-li hodnota oscilátoru „Momentum“ kladná pak se předpokládá vzestupný trend, 

jeli hodnota záporná předpokládá se sestupný trend.(3)(8)(28) 
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Obr.8:Momentum  

Zdroj: (8) 

K nákupu dochází při vytvoření pomyslného dna, naopak k prodeji dochází v případě 

vytvoření vrcholu. 

2.4.2.5. MACD 

MACD neboli Moving avarage konvergence divergence. Bývá povaţován za jeden 

z nejspolehlivějších indikátorů. Je tvořen pomocí krátkodobého exponenciálního 

klouzavého průměr a dlouhodobého. 

MACD osciluje kolem nulové linie. Rostoucí trend je určován hodnotami vyšší neţ 0, 

klesající trend niţšími neţ 0. Oscilátor MACD se skládá ze spouštěcí linie a ukazatele 

MACD. Nákupní signál vznikne, kdy ukazatel MACD vzroste nad spouštěcí linie. Čím 

je průsečík vzdálenější od nulové linie, tím je silnější signál silnější. Prodejní signál 

vznikne v opačném případě. Protnutím nulové linie dochází k potvrzení 

trendu.(3)(8)(10)(28) 

2.4.3. Objemové indikátory 

Mezi objemové indikátory lze zahrnout objemové a cenové indikátory, kde objemové 

indikátory pracují s cenovými tak i objemovými daty, kdeţto objemové indikátory 

uvaţují pouze zobchodované objemy. 

Členění nejvýznamějších objemových indikátorů: 
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 Bilince objemu, 

 Money flow index, 

 Volume Rate of change.(3) 

2.4.3.1. Bilance objemu 

Je nejpouţívanější indikátor objemových ukazatelů. OBV měří, zda peníze jdou do 

cenných papírů či plynou z nich.  

Pokud peníze plynou do cenných papírů, platí, ţe OBV0 = OBV-1 + V0; pokud naopak 

peníze plynou z cenných papírů, platí, ţe OBV0 = OBV-1 – V0; a je li P0 = P-1, pak 

také OBV0 = OBV-1. 

 Zdali se trend OBV mění na trend rostoucí, měl by akciový kurz růst, to značí 

nákupní signál. Pokud se trend OBV mění na trend klesající, měl by akciový kurz 

klesat, to značí prodejní signál.(3)(14) 

 

Obr.9: OBV  

Zdroj: (14) 

2.4.3.2. Money flow index 

Tento indikátor svým sloţením je podobný indexi RSI, ale MFI zachycuje i velikost 

objejmů (volume).  Tento index poukazuje na blíţící se změnu trendu. Přesáhnutím 

hodnot 80%-tní hranice vypovídá o překoupenosti trhu a niţším neţ 30%-tné hranice na 

přeprodanosti trhu.  
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Dosaţením těchto hodnot není okamţitým signálem ke změně trendu, pouze poukazuje 

na blíţící se změnu. 

Nákupní signál deklaruje protnutím 50%-tní hranice zdola, prodejní signál shora.(3)(10) 

2.4.4. Pásmové indikátory 

Tyto indikátory vyuţívají metody klouzavých průměrů. Skládají se ze tří křivek, 

z klouzavého průměru akciového kurzu, dolní a horní hranice, které obklopují křivku 

klouzavého průměru. 

Do pásmových indikátorů patří: 

 procentní pásma, 

 bollingerova pásma, 

 pásy klouzavých průměrů.(3)(10) 

2.4.4.1. Bollingerova pásma 

Tento indikátor se mění v závislosti na volatilitě kurzu. Kooperuje s jednoduchým 

klouzavým průměrem a horní, dolní hranice tvoří směrodatné odchylky od klouzavého 

průměru. 

Důleţité při sledování bollingerových pásem: 

 sledovat zúţená místa, 

 překročení dolní a horní hranice. 

Sledovat zúžená místa 

Zúţená místa u bollingerových pásem indikují náhlou změnu kurzu. 

Překročení dolní, horní hranice  

Nákupní signály vznikají proraţením dolní hranice směrem dolů a návrat zpět do 

pásma, kde můţe kurz chvíli oscilovat. Potvrzením signálu dojde protnutím středové 

linie. Prodejní signály vzniknou proraţením horní hranice směrem nahoru a návrat zpět 

do pásma. Potvrzením signálu dojde protnutím středové linie směrem shora dolů. 

(3)(10) 
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3. Analýza problému a současné situace 

Na základě získaných vědomostí z teoretické části, vyuţiji tyto znalosti k aplikování na 

vybranou firmu. Pro zpracování diplomové práce jsem si vybral firmu, která řadu let se 

vyskytuje na trhu informačních technologií. Jedná se o světoznámou firmu Apple. 

V dalších stránkách se zaměřím na představení firmy, zanalyzuji její produktové 

portfolio, zmíním se o historii a vývoji firmy od jejího vzniku. Provedu analýzu 

vnitřního a vnějšího okolí, kde získám poznatky, které souvisí s vývojem kurzu. 

 

3.1. Charakteristika firmy Apple 

Tab.2: Informace o firmě  

Obchodní jméno Apple inc. 

Sídlo 
1 Infinite Loop,MS 301-4IR,Cupertino, CA 95014 

USA 

Telefon/fax (408) 974-3123 

Sídlo 
Computershare Investor Services,250 Royall 

Street,Canton, MA 02021 

Telefon/fax  (877) 360-5390 

E-mail web.queries@computershare.com 

Zdroj:Vlastní  

3.2. Vize, mise a strategie 

Vize společnosti 

Postavili společnost na inovacích, poskytování produktů, které byly nové a ţádané. 

Akceptují riziko spojené s vizí a pracují na vývoji vedoucích produktů, které přinášejí 

zisk, o který usilují. (25) 

Mise společnosti 

Apple je tvůrcem nejlepších osobních počítačů na světě, spolu s operačním systémem 

OS X, iLife, iWork a profesionálním softwarem. Apple vede revoluci v digitální hudbě 

se svými přehrávači iPod a internetovým obchodem iTunes. Apple znovuobjevil 

mobilní telefon s revolučním přístrojem iPhone. (25) 

Strategie společnosti 

mailto:web.queries@computershare.com
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Společnost je odhodlána dávat nejlepší uţivatelskou zkušenost svým zákazníkům 

prostřednictvím inovativního HW, SW, periferií a sluţeb. 

Obchodní strategie společnosti vyuţívá jedinečnou schopnost navrhnout a vyvinout 

vlastní operační systémy, hardware, softwarové aplikace a sluţby, které poskytuje svým 

zákazníkům spolu s novými produkty s vynikajícím, snadným pouţitím, 

bezproblémovou integraci a inovativním designem. Společnost věří v neustálé investice 

do výzkumu a vývoje.  

Marketing a reklama je rozhodující pro vývoj a prodej inovativních produktů a 

technologií. V rámci své strategie, společnost pokračuje v rozšiřování platformy pro 

vyhledávání a doručení digitálního obsahu a aplikací třetích stran přes iTunes Store. V 

rámci iTunes Store, App Store a iBookstore umoţňují zákazníkům vyhledávat a 

stahovat aplikace. 

Společnost podporuje komunitu pro rozvoj jiných softwarových a hardwarových 

produktů a tvorbu digitálního obsahu, které doplňují nabídku společnosti. 

Firemní strategie zahrnuje i rozšiřování své distribuční sítě k efektivnímu získání více 

zákazníků. 

Apple má definované zásady obchodního chování. Úspěch Applu je zaloţen na 

vytváření inovativních, vysoce kvalitních produktech, sluţbách a na prokazující 

bezúhonnosti ve všech obchodních interakcích. Zásady obchodního chování Applu 

definují způsob jejich podnikání po celém světě. Tyto principy jsou: 

 Poctivost. Prokázat poctivost a vysoké etické standardy ve všech obchodních 

jednáních. 

 Respekt. Zacházet s klienty, dodavateli, zaměstnanci a ostatními s úctou a 

zdvořilostí. 

 Důvěrnost. Chránit důvěrné informace o zákaznících, dodavatelích a 

zaměstnancích Applu. 

 Dodržování. Ujištění, ţe obchodní rozhodnutí je v souladu se všemi platnými 

zákony a předpisy.(25) 
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3.3. Organizační struktura firmy 

Členové představenstva rady společnosti Apple inc. se skládá z : 

 Arthur D. Levinson, Ph.D., 

 William V. Campbell, 

 Tim Cook, 

 Millard Drexler S., 

 Albert Gore, Jr., 

 Robert A. Iger, 

 Andrea Jung, 

 Ronald D. Sugar, Ph.D. 

Arthur D. Levinson, Ph.D - předseda představenstva a generální ředitel 

 Genentech, Inc. 

William V. Campbell - předseda představenstva a bývalý výkonný ředitel 

 Intuit, Inc. 

Tim Cook- současný generální ředitel společnosti Apple inc. 

Millard Drexler S.- předseda představenstva a generální ředitel 

 J. Crew. 

Albert Gore, Jr.- bývalý viceprezident Spojených států. 

Robert A. Iger- prezident a generální ředitel Walt Disney Company. 

Andrea Jung- předseda představenstva a generální ředitel Avon Products, Inc. 

Ronald D. Sugar, Ph.D. - bývalý předseda představenstva a generální ředitel 

 Northrop Grumman Corporation. 

Organizační struktura firmy Apple: 

Organizační struktura firmy Apple je štábně-liniová. Kde pro kaţdou divizi je určen 

jeden zodpovědný pracovník. Ve společnosti se nachází 8 divizí. 
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Obr.10:Organizační struktura  

Zdroj:Vlastní  
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3.4. Milníky v historii Applu 

Tab.3: Milníky společnosti  

Důležité milníky společnosti Apple 
Rok Význam 

1976 Jobs a Wozniak založili firmu Apple computer, prodej pc Apple I 

1977 Investice Mika Markkuly, prodej pc Apple II  

1980 Vstup Apple computer na burzu 

1981 Vstup IBM na trh s modelem Big blue 

1983 Prezident společnosti Sculley, prodej modelu Lisa 

1984 Zahájení prodeje modelu Macintosh 

1985 Jobs odchází z firmy, zakládá firmu NeXT 

1987 Uveden Macintosh II 

1991 Spojení IBM s Apple Comupter, uveden Power book 

1993 Rezignace ředitele Sculleyho 

1996 Apple computer kupuje firmu NeXT,  Jobs působí jako poradce v Apple 

1997 Uveden Mac OS 8, Investice microsoft 150 mil do akcií applu,vývoj office  

1998 Představení IMac a Power book G3 

2000 Jobs CEO společnosti Apple 

2001 Uvedení operačního systému Mac Os X, představení Itunes, Prodej IPod 

2003 Spuštění ITunes 

2004 Propuknutí rakoviny u Steva Jobse 

2005 Pc budou osazeny procesory Intel 

2007 Uvedení na trh Iphone 

2010 Uvedení na trh Ipad 

2011 5.10. Steve Jobs umírá na rakovinu slinivky 
Zdroj: Vlastní 

3.5. Produkty společnosti Apple inc. 

Firma Apple inc. není uţ společností, jeţ disponuje pouze informační technologií, ale 

svým produktovým zázemím jiţ řady let proniká i do oblastí elektroniky. Apple 

povaţuje kaţdý svůj výrobek jako samostatnou obchodní jednotku.  

Dobrým příkladem úspěšné SBU Applu je freeware software iTunes, který není pouze 

aplikace na přehrávání hudby, ale i jako vstupní brána do iTunes store, kde uţivatele 

mohou odebírat tzv. podcasty  Vzhledem k tomu běţí i na platformě Windows, takţe 

není potřeba vlastní zařízení Apple. Ačkoliv je iTunes zdarma, generuje ročně miliardy 

dolarů. 

 

Mezi další SBU patří: 
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 Mac, 

 iPod, 

 iPhone, 

 iPad, 

 Apple TV, 

 Software. 

3.5.1. Mac 

Mezi výrobky této samostatné divize patří stolní počítače a notebooky.  

Mac stolní a přenosné systémy obsahují zařízení mikroprocesorů Intel. Mac OS X Lion 

operační systém a Sada iLife disponuje balíkem programů pro vytváření a řízení 

digitální fotografie, hudby, filmu, DVD a webových stránek. 

Skupinu stolních počítačů Mac tvoří včetně iMac, Mac Pro a Mac mini. iMac je stolní 

počítač, který v základní sestavě obsahuje, display, procesor, grafickou kartu, paměť a 

další komponenty situované uvnitř jednoho krytu. 

Mac Pro stolní počítač je zaměřen na obchodní a profesionální zákazníky a je navrţen 

tak, aby poţadavky na výkon odpovídali potřebám svých uţivatelů.  

Mac mini je stolní počítač v kompaktním krytu. 

Skupinu přenosných zařízení jsou notebooky MacBook Pro a MacBook Air. 
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Obr.11: Mac pc  

Zdroj: (6) 

3.5.1.1. Apple iMac 

iMac jsou stolní počítače pro domácí pouţití. Komponenty uvnitř tohoto zařízení se 

upgradují obvykle kaţdý půlrok. Nabízí se ve dvou provedeních 21 palcové a 27 

palcové. Je to prototyp vestavěného počítače uvnitř LCD monitoru. 

 
Obr.12: iMac  

Zdroj: (6) 
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Tento typ je hardwarově i softwarově kompaktní, neboť celé hardwarové a softwarové 

řešení si firma diktuje sama a nemusí řešit kompatibilitu, jak to bývá o ostatních 

stolních počítačů, které jsou poskládány z různých komponentů od různých výrobců. 

Cena tohoto výrobku se pohybuje mezi 45 000 Kč a 55 000 Kč podle typu procesoru. 

3.5.1.2. Mac Pro 

Je jedna z nejvýkonnější pracovních stanic, která je určena pro práci s grafikou a střih 

videa, popřípadě v serverové konfiguraci jako server. 

3.5.1.3. Mac Mini 

Tvar modelu Mac mini se podobá malé krychli. Mac mini je dostatečně výkonný, přesto 

úsporný a velmi malý, jeho design oplývá bezchybným tvarem, jenţ je zbaven jakýkoliv 

zbytečností. Jeho vyuţití najdeme v domácnostech pro klasické pouţití. Lze jej pouţít i 

na hraní her či vyuţití jako multimediální úloţiště pro domácí kino. 

 

Obr.13:Mac mini  

Zdroj: (6) 

3.5.1.4. MacBook Air a McBook Pro 

Macbooky jsou navrţeny pro spolehlivé a dlouhodobé fungování. Disponují snadno 

ovladatelným a skvělým softwarem. Výhodou je absence virů, neboť viry na této 

platformě nejsou prozatím vyvinuty.  
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Mac Os X Lion obsahuje víc neţ 250 novinek. Patří mezi nejpozoruhodnější operační 

systémy. Jsou konstruovány tak, aby měly minimální dopad na ţivotní prostředí. 

Významnou periférií je ultra tenký design  s konstrukčním prvkem v podobě uceleného 

hliníkového odlitku, do kterého je notebook vměstnán.  

MacBooky se vyrábí v různých velikostech od 11“ aţ po 17“. Modely obsahují procesor 

core i7 a kde pro kaţdý typ notebooku se volí taktovací frekvence a velikost operační 

paměti. 

 

Obr.14: MacBooky  

Zdroj: (6) 

 

 

3.5.2. iPod 

iPod je speciální přehrávač hudebních a mediálních souborů. Všechny iPody umí 

spolupracovat s iTunes a jsou kompatibilní s příslušenstvím. Jednotlivé varianty iPodů 

se liší parametrově a vţdy při výběru pro uţivatele jsou brány v potaz poţadavky, které 

má na jednotlivé zařízení. 
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Obr.15: iPod  

Zdroj: (6) 

 

První verze iPodu spatřil svět 23.10.2001. iPod měl kapacitu 10 GB a komunikoval 

pouze s počítačem Mac. Následující rok vyšla další verze, která jiţ byla kompatibilní 

s Microsoftem Windows. iPod druhé generace jiţ měl kapacitu 20 GB a doba výdrţe 

byla kolem 10 hodin. V té době působil iPod převratně aţ futuristicky.  

Kaţdý rok od uvedení iPodu na trh došlo k inovaci a představení nové verze. Při vydání 

třetí generace iPodu jiţ kapacita byla 40 GB ale pohotovostní doba se sníţila na 8 

hodin. Tento typ byl zbaven portu FireWire a byl vybaven dock connectorem a 

dotekovým kolečkem na ovládání. 

V roce 2004 došlo uvedení iPodu s barevným displejem, kapacita byla stále kolem 40 

GB a pohotovostní reţim vzrostl na 12 hodin. Byl uveden iPod mini s menšími 

parametry neţ jeho bratři. 

V roce 2005 byly vydány tři verze iPodu, iPod Video, iPod nano a iPod schuffle. 

V rámci toho čtvrtletí bylo prodáno 1,8 milonů iPodu schuffle z 5,8 milonů prodaných 

iPodů. 

V roce 2007 byla představená zcela nová verze iPodu touch s dotekovým displejem a 

kapacitou 16 GB a pohotovostní dobou 22 hodin. Revoluce iPodů stále pokračuje a je 

otázkou, s čím Apple na trh opět vyrukuje. Do této chvíle bylo prodáno 269 490 000 

kusů, coţ se tento produkt dělá nejúspěšnějším produktem od společnosti Apple v počtu 

prodaných kusů. 
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Tab.4:Specifikace iPod  

Výdrž baterie od 7- 40 hodin 

Cena 1190 Kč-9490 Kč 

Kapacita 2 GB - 160 GB 

Hmotnost 12,5 g - 140 g 

Ovládání Od tlačítek ,přes pohyblivé kolečku k dotekovýmu displeji 

Displej Od barevného displeje až po dotekový displej 
Zdroj: (6) 

3.5.3. iPhone 

iPhone je kombinace chytrého mobilního telefonu a iPodu, který se ztvárnil do podoby 

jednoho ručního výrobku. iPhone nabízí širokou škálu aplikací od prohlíţení 

internetových stránek po vyhledávání map. iPhone je kompatibilní s počítači Mac a 

systémem Windows. Dochází u něj k synchronizaci s obsahem na iTunes, dokáţe 

synchronizovat kontakty, záloţka a e-mailové účty. 

Umoţňuje přístup k iTunes Store, kde je moţnost stahovat audio a video soubory včetně 

různých aplikací. 

 

 

 
Obr.16: iPhone 

Zdroj: (6) 

Nejnovější iPhone 4S stále disponuje stejným vzhledem, pouze se liší hardwarovým 

vybavením. Novinkou je nový procesor A5, který je 2x krát rychlejší neţ u iPhone 4. 
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Úchvatnou novinkou je 8 megapixelový fotoaparát, jeţ má kvalitní čočku pro 

fotografování v temném prostředí. Umoţňuje nahrávat videa ve full HD. Do iPhone se 

vměstnal i nový operační systém iOS 5 a aplikace SIRI. 

3.5.4. iPad 

iPad je víceúčelové přenosné zařízení pro prohlíţení webových stránek, čtení, příjímání 

a odesílání e-mailů, prohlíţení fotografií, sledování videa, poslechu hudby, hraní her, 

čtení e-knih a vyuţívání dalších aplikací. 

iPad umoţňuje přístup k iTunes store, stahovat audio a video soubory, tak i další 

digitální obsah a aplikace. 

 

 

 
Obr.17: iPad  

Zdroj: (6) 

 

Od uvedení iPadu první generace v roce 2010, je iPad druhé generace o jednu třetinu 

lehčí a 15 procent tenčí. Design se odvíjí od současných moderních trendů. Uţivatel se 

spokojí s dvěma vystavěnými fotoaparáty a moţností vytvářet videa v HD kvalitě. 

Ovládání iPadu 2 je velice snadné aţ laické. Je kompatibilní s předchozím iPadem i s 

mobilními telefony typu iPhone.  

Nový iPad jehoţ cena se pohybuje kolem 12 990 Kč. Je vybaven retina displejem a 5-ti 

megapixelovým fotoaparátem s ultra rychlým připojením.  
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3.5.5. Apple TV 

V současné době je jiţ k dostání i v České republice. Jedná se o multimediální zařízení, 

které se připojuje k televizoru a slouţí ke stremování videí, audia a digitálních souborů. 

Lze vyuţít i ke hraní her přes iOS přímo na obrazovce televizoru. 

K pouţití Apple Tv je zapotřebí vlastnit HDMI kabel, který je nutný pro připojení 

k televizoru. Apple Tv disponuje velmi příjemným, minimalistickým vzhledem 

s připojením na youtube, MLB, Vimeo, Flickr. 

Apple Tv nabízí připojení k iTunes store, kde je moţnost stahovat filmové novinky. 

Apple Tv nedisponuje úloţištěm, tudíţ si lze filmy za stanovenou cenu na krátké časové 

období vypůjčit. Částka za filmy se pohybuje od 100 Kč za nový film a 75 Kč za starý 

film. Filmy na iTunes store jsou v anglickém jazyce.  

3.5.6. iTunes 

iTunes je aplikace, která podporuje nákup, stahování, organizování a přehrávání audio a 

video souborů, jeţ jsou k dispozici pro Mac počítače s Windows. Umoţňuje bezdrátové 

připojení k přehrávání hudby. Je synchronní se zařízením, které má iOS. iTunes vznikl 

jako nástroj pro podporu iPodů, které slouţí k přehrávání digitálních souborů, jako jsou 

mp3 či videa. 

Je nutno také rozlišovat iTunes na iPadech a iTunes na počítačích. Zatímco iTunes na 

iPadech je zaměřen na stahování a nakupování hudby, iTunes na počítačích spojuje 

iTunes a iTunes store. Na iTunes store je moţné zakoupit a sdílet veškerý obsah, který 

se na tomto store vyskytuje od hudby aţ po aplikace.  

Přes iTunes je moţné dostávat obsah do iPadu, neboť klasické USB připojení či webové 

rozhraní typu e-mail mají omezené moţnosti. Apple chce mít pod kontrolou obsah, 

který se bude prezentovat na iPadech. 

iTunes na počítači slouţí jako záloha iPadu včetně jeho obsahu a aplikací. Vše, co se 

zakoupí na iTunes, je moţné distribuovat na veškerém zařízení, které uţivatel vlastní, ať 

se jedná o iPhone, iPad, iPod či Mac. Ovládání v iTunes je velice snadné, je potřeba si 

zvyknout na ovládací prvky. Pro přihlášení na iTunes je potřeba mít Apple ID, které je 

stejné jako pro přihlášení na zařízení od Applu. 
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Na iTunes je moţné si pořídit i podcast. Jedná se o zvukový či obrazový záznam pro 

přehrávání na iPodu, iPadu, iPhonu ale i na jiné zařízení. Zkrátka je to veškerý obsah, 

který je umístněný na internetu.   

Apple disponuje řadou softwarových vybavení od mobilního operačního systému iOS, 

počítačového operačního systému Mac OS X Lion, iCloud, iLife a další. K Applu lze 

také přiřadit špičkové hardwarové vybavení, jako jsou retina displeje, výstupní porty 

thunderbolt a řada dalších periferií, které Apple vkládá do svých produktů. 

3.6. Analýza vnějších faktorů 

3.6.1. SLEPT 

3.6.1.1. Sociální faktory 

Od roku 1976 se společnost nachází v  Cupertino v Silicon Valley, která byla zaloţena 

Stevem Jobsem a Stephanem Wozniakem pod názvem Apple Computer. V roce 1993 

došlo k zmodernizování budovy a k růstu o dalších 5 budov. Budova se nechala 

přejmenovat na Campus. Sídlo firmy se rozprostírá na 79 000 metrů čtverečních, kolem 

sídla jsou vysázeny stromy a zeleň. Ve společnosti pracuje 13 tisíc lidí. Od roku 1995 

do roku 2010 Apple pod záštitou realitní kanceláře Hines Interests, nechal zkupovat 

pozemky, aby mohl vybudovat sídlo s názvem Campus II pro své zaměstnance. Byla to 

další z mnoha vizí Steva Jobse.  

Městečko má kolem 58 tisíc obyvatel, leţí v nadmořské výšce 72 metrů. Město je 

situováno 12 km západně od San Jose a 45 km jihovýchodně od San Franciska. Leţí ve 

státě California. 

V Cupertino se traduje vinařství a hlavním odvětvím zde bylo zemědělství. Po rozšíření 

věhlasu společnosti Apple, městečko těţí z turismu, rozvoje informačních technologií, 

biotechnologie, farmacie, telekomunikace, elektroniky a další.  

Cupertino se rozprostírá v údolí Sillicon Valley, kde ţije zhruba 2,9 milionů lidí. Sídlí 

zde 3000 firem, které vytváří 1,322 milionů pracovních míst. 

 Entické rozloţení: 40% běloši, 28% asiaté, 25% hispánci, 3% černoši, 1% indiáni a 3% 

ostatní rasy.  



- 43 - 

 

Z celkového počtu obyvatel Silicon Valley tvoří 36 % přistěhovalci, z nichţ 58 % 

pochází z Asie, 31 % z obou amerických kontinentů mimo USA, 9 % z Evropy, 1 % z 

Afriky, 1 % z Oceánie. 

Průměrný roční příjem na osobu 75 390 USD. 44% tamějších obyvatel má bakalářské a 

vyšší vzdělání. V USA je 8%-tní míra nezaměstnanosti. 

Víc neţ 40% nezaměstnaných je bez práce déle neţ půl roku. USA se nedaří vytvářet 

pracovní místa, tak jak by od světové finanční krize v roce 2008 chtěli. Celkový počet 

nezaměstnaných se pohybuje kolem 13 milionů osob. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je 

u afro-američanů a hispánců kolem 16,7%. Nejvíce nezaměstnaných je v Nevadě, 

Floridě, Californii a Arizoně. Nejniţší nezaměstnanost vykazuje Jiţní a Severní Dakota, 

tedy oblast se silným zemědělstvím a inovacemi. Do těchto regionů se přestěhovala řada 

obyvatel, firem a investorů. 

3.6.1.2. Legislativní faktory 

V USA spadá podnikání pod jednotný obchodní zákon, ale pro určité typy oborů mohou 

platit zvláštní federální nebo státní předpisy. Těchto předpisů se můţe dotknout i 

antimonopolní úřad. 

Při výběru pracovníků můţe hrát roli imigrační či komerční právo. USA jiţ řadu let řeší 

otázky kolem imigrantů, kteří přijíţdí do USA za nelegální prací. Je důleţité mít 

potřebná povolení, která zaručují beztrestný postih. V USA je 50 států a kaţdý má svá 

obchodní pravidla, které jsou platné pouze na území tohoto státu. 

USA má s Českou republikou bilaterální smlouvu, která zahrnuje události od 

poštovních poukázek po právní pomoc v trestních věcech. 

Daňové zákony jsou v USA rozděleny podobně jak v ČR na nepřímé daně a přímé daně. 

Většina nepřímých daní má sloţku federální a státní, to znamená, ţe část daní je 

odváděna příslušnému státu a část odvodu plyne do federální pokladny. Federální vláda 

také určuje některé poloţky daně z příjmu. Většina daní je v kompetenci státních 

orgánů. Míra zdanění je v různých oblastech USA odlišná. 
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Federální daň ze zisku firem má v USA 8 daňových pásem od 15% do 35%, který se liší 

podle velikosti zisku. Federální daň z příjmu osob má 6 daňových pásem od 10% do 

35% daně z příjmu podle velikosti příjmu. 

Spotřební daň je kolem 5-8% z ceny zboţí či sluţby. 

Americké zákony zajišťují stejné podmínky pro místní i zahraniční investory. V USA 

existuje ze zákona informační povinnost pro zahraniční investory. 

I kdyţ jsou USA poměrně liberální vůči zahraničním investorům, i zde existují některá 

omezení na federální i státních úrovních. Federální omezení se vztahují na následující 

oblasti: 

 domácí letecká doprava, 

 doprava lodní, 

 telekomunikace, 

 bankovnictví pojišťovnictví, 

 energetické zdroje, 

 národní bezpečnost, 

 jaderné materiály, 

 vlastnictví zemědělské půdy. 

V USA neexistuje federální systém investičních pobídek, jednotlivé státy upravují svůj 

vztah k investorům a investičním pobídkám prostřednictvím státních rozvojových 

agentur. Cílem investičních pobídek je stimulovat ekonomický růst, vytvářet nová 

pracovní místa a podpořit rozvoj firemních aktivit především v oblastech s vysokou 

nezaměstnaností, či odlivem populace. Investiční pobídky a přilákání investorů do 

určitého teritoria se stávají předmětem konkurence mezi jednotlivými státy unie a 

potenciální investor má moţnost porovnat výhody umístění své investice do příslušného 

státu. 

3.6.1.3. Ekonomické faktory 

Stav ekonomické oblasti ve Spojených státech americký nelze definovat za stabilní. Tak 

jak Evropu zejména jiţní státy zuţují finanční problémy, tak i USA vykazují deficit ve 
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státním rozpočtu. V Americe je stanovený limit od roku 1917 o výši státního dluhu, 

tento limit však neplní svou roli, neboť bývá pravidelně navyšován podle potřeb 

politických dohod. Amerika je specifickou zemí dvou tváří, na jedné straně mají dluhy, 

na druhé straně šetří na různé výdajové poloţky, jako jsou zdravotní pojištění, 

zabezpečení na stáří a další. Přesto patří Amerika k nejbohatším zemím na světě.  

Největší dluh byl prolomen za vlády prezidenta Bushe mladšího, který se zvýšil na 56% 

HDP a současný prezident Obama tento trend nezastavil. Podle prognóz by měl 

dosáhnout 100% HDP. Rozpočtový schodek byl 10% v roce 2011 a v roce 2012 by se 

měl sníţit na 8,5%. Deficit se navyšoval v období války v Afgánistánu a Iráku, neboť 

velká část rozpočtu byla věnována zbrojnímu průmyslu. V současné chvíli je deficit 198 

miliard USD, coţ odpovídá 3,8 bilionů Kč. 

Daňové zákony pro domácnosti a firmy můţou čekat reformy v podobě sníţení daní, ale 

rodiny, jejíţ roční příjem je 1 milion by měli platit 30% daň.  

Ekonomika v USA vyprodukovala růst 1,8 procent. Inflace se zpomalila v březnu 2012. 

Americké banky drţí úrokové sazby při historicky nejniţších hodnotách, aby podpořili 

domácí ekonomiku. Tento krok budou praktikovat aţ do roku 2014. 

Spojené státy americké jsou největší ekonomikou světa, její hrubý domácí produkt byl 

přes 15 bil. amerických dolarů za rok 2011. USA náleţí mezi nejsilnější ekonomiky 

vykazující kupní sílu a země s nejvíce inovacemi, průmyslovými patenty zejména 

v Sillicon Valley. Z hlediska zahraničního obchodu se USA v roce 2011 stalo třetím 

největším vývozcem zboţí na světě po Číně a SRN a současně největším dovozcem 

zboţí na světě před SRN a Čínou.  

Přírůstek průmyslové výroby byl v roce 2011 3,8 %, řada firem převáděla výrobní linky 

z Asie především z Číny zpět do USA. USA vyprodukovalo v roce 2011 nárůst 

zahájených staveb o 10% oproti předchozímu roku, coţ bylo zapříčiněno přírůstkem 

vydaných stavebních povolení. 
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Tab.5: Makro. ukazatele  

Makroekonomické ukazatele za 5 let 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Nominální HDP (mld. $) 

14 

028,7 

14 

291,5 

13 

939,0 

14 

526,5 

15 

094,4 

Růst reálného HDP (%) 1,9 -0,3 -3,5 3,0 1,7 

Běžný účet (mld. $) -710,3 -677,1 -376,6 -470,9 -473,4 

Roční inflace (%) 2,8 3,8 -0,4 1,6 3,2 

Nezaměstnanost (%) 4,6 5,8 -0,4 9,6 8,9 

Stát. rozpočet (mld. $) -161,0 -459,0 -1 413,0 -1 294,0 -1 299,0 

Deficit / HDP (%) 1,1 3,2 10,1 8,9 8,6 

Státní dluh (mld. $) 9 229,2 

10 

699,8 

12 

311,4 

14 

025,2 

15 

222,9 

Dluh / HDP (%) 65,8 74,9 88,3 96,5 100,3 
Zdroj: (20) 

3.6.1.4. Politické faktory 

V současné době ţije Amerika předvolebními kampaněmi a primárkami, které vyvrcholí 

v listopadu 2012 zvolením prezidenta. Nyní je prezidentem demokrat Barack Obama. 

V USA se dělí moc na výkonnou, soudní a zákonodárnou. Moc výkonnou má prezident 

a jeho výkonný výbor, kteří jsou zároveň velitelem ozbrojených sil. Moc zákonodárnou, 

která je delegována na kongres, který se skládá ze dvou komor, poslanecké sněmovny a 

senátu.  V poslanecké sněmovně máji většinové zastoupení republikáni, v senátu zase 

demokraté. Soudní moc mají soudy, které můţou vstoupit do politických okruhů a 

interpretovat zákon či jej také vetovat. 

Úřad Amerického obchodního zmocněnce je klíčový úřad, který sjednává dvoustranné, 

regionální a mnohostranné obchodní a investiční obchody. USA má se 17 zeměmi 

dohodu o volném obchodu a další dohody pro podporu obchodu v oblastech: 

 sluţby (např. telekomunikace, finanční sluţby, energetika, doprava, 

stavebnictví, turistika, ţivotní prostředí, reklama, atd.), 

 větší ochrana práv duševního vlastnictví, 

 nový přístup k veřejným zakázkám, 

 ochrana a podpora práv zaměstnanců, 

 závazek chránit ţivotní prostředí, 
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 řešení sporů. 

3.6.1.5. Technologické faktory 

USA patří mezi země, které zvyšují výdaje na výzkum a vývoj ve svých odvětvích, 

zejména Obamova vláda tkví na vývoj nových technologií v oblasti bio paliv, 

informačních technologií, zbrojním průmyslu, telekomunikací, automobilovém 

průmyslu a dalších odvětví. Na tyto aktivity vyčleňuje nemalé prostředky.  Zejména 

jednotlivé firmy působící na americkém trhu do těchto periférií investují několik miliard 

ročně. Typickým příkladem je firma Apple, která kaţdoročně investuje do svého vývoje 

finanční prostředky. V současnosti má v  hotovosti 100 milard USD  a je bohatší neţ 

zadluţené Řecko či má více peněţních prostředku neţ vláda spojených států 

amerických. 

Morální zastarání dnešních výrobků je zakořeněno v rychlosti čínských výrobců, kteří 

kopírují veškeré zboţí či produkty, které se jim dostaly do ruky. Kaţdá investice do 

vývoje představuje běh na dlouhou trať. Na začátku kaţdého vývoje je myšlenka, kterou 

chce firma proměnit v zisk společnosti. Cílem společnosti je vytvořit projekt na jeho 

dosaţení, který je ovlivňován řadou faktorů od náročnosti vyrobeného produktu aţ po 

kvalitu produktu. 

3.7. Porterův model konkurenčních sil 

3.7.1. Riziko vstupu konkurenta 

Výrobky společnosti Apple inc. působí na trhu s informační technologií, tak i na trhu 

s elektronikou. Pro vstup na tento trh se nekladou ţádné speciální nároky, neexistují zde 

bariéry vstupu i výstupu. Z důvodu, ţe společnost nabízí několik diferencovaných 

produktů, zvyšuje se automaticky počet nových konkurentů. Pojem riziko vstupu 

konkurenta je velice relevantní pojem. Těţko říci, zda v 80-tých letech, kdy tato éra 

byla povaţována za průkopnická v informačních technologií bylo riziko větší, či menší 

neţ v době plné penetrací nových inovací v elektronice a IT. Vţdy záleţí na momentu 

překvapení, s čím přijde konkurence. 

Určité legislativní normy můţou svým způsobem ovlivnit účinkování na trhu. 

Příkladem můţe být vstup Apple online store na český trh, kde hlavní příčinou 
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problému je záruka. Apple na svých stránkách prezentuje jedno roční záruku a v České 

republice platí dvouletá záruka.  

3.7.2. Konkurenční boj 

Společnost Apple inc. vede konkurenční boj se svými podnikatelskými rivaly jiţ 36 let.  

Návod, jak tento boj či tlak ustát bez sebemenších problémů, je zakořeněn ve firemní 

strategii společnosti. Díky rozsáhlému nabízenému produktovému portfoliu společnost 

vede boj s řadou firem, ať uţ na poli mobilních telefonů, kam spadá iPhone či na trhu 

s informační technologií, kde expandují iPady či Macbooky a další. Na obou těchto 

trzích naráţí na společnost Samsung. 

Největší konkurenční boj vede se společností Samsung. Firma se zabývá výrobou 

elektroniky a jejich součástí. Pro Apple je největším dodavatelem a zároveň 

konkurentem. Obě společnosti jsou na sobě vysoce ekonomicky závislé. Samsung 

dodává Applu retina displeje, jeţ jsou nedílnou součásti iPhonů a iPadů. 

Apple zaţaloval Samsung za kopírování designu u svých výrobků, typickým příkladem 

je iPad a Samsung galaxy Tab, kde je evidentně vidět porušení ochranného vzoru. 

Apple částečně uspěl, kdyţ na území Německa došlo k zákazu prodeje modelu Samsung 

Galaxy Tab 10.1. Upravené verze Galaxy Tab však prodávat můţe. 

3.7.3. Smluvní síla odběratele 

Odběratel neboli uţivatel určitého produktu má vţdy velkou sílu. Svým postojem 

rozhoduje o budoucnosti výrobku ne-li celé firmy. Vše záleţí na potřebách uţivatele a 

do jaké míry ho uspokojí výrobce. 

U Applu mluví za vše čísla, neustále se zvyšující trţní podíl, dává firmě neotřesitelnou 

pozici. V případě, kdyby došlo k paktu mezi odběrateli a jejím společným cílem by bylo 

nenásilnou formu zlikvidovat společnost Apple inc., museli by docílit, aby ţádný 

uţivatel ze 7 miliard si nekoupil jejich produkt. Tato utopická myšlenka je velice 

nereálná. Důvod je velice prostý, Apple disponuje precizním a inovativním přístupem 

ke všem svým dílům a jejich průkopnické nápady a skvěle zvládnutý marketing vţdy 

zaručí miliony uţivatelů.  
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3.7.4. Smluvní síla dodavatele 

Největším dodavatelem společnosti Apple inc. je Samsung, který je zároveň i 

konkurent. Soudní pře, které se vedou, jsou v této fázi procesu v pozadí. Samsung je 

ekonomicky závislý na odběru, který má Apple od firmy, tudíţ si nemůţe dovolit ztratit 

tak významného odběratele, ale v případě, kdyby firma Samsung přestala dodávat 

některé součástky, znamenalo by to jisté problémy pro firmu Apple. Kaţdopádně si 

myslím, ţe Apple má své dodavatele legislativně ošetřeny, aby předešly těmto krizovým 

situacím. 

3.7.5. Hrozba substitutu 

Typickým příkladem jak snadno můţe vzniknout substitut je aféra mezi Samsungem a 

Applem, která se řeší jiţ několik let.  V době, kdy informační technologie si uţívají 

svého rozmachu je velká pravděpodobnost vzniku substitutu, které můţou nahradit 

produkty společnosti Apple. Zarytý uţivatel či fanoušek Applu při této fázi neřeší 

finance, pouze řeší, kdy ten výrobek dostane do svých rukou. 

3.8. Analýza vnitřních faktorů 

3.8.1. 7S 

Tento model slouţí k analyzování vnitřního prostředí firmy. Skládá se ze sedmi 

klíčových „S“: 

Strategie 

Společnost je odhodlána dávat nejlepší uţivatelskou zkušenost svým zákazníkům 

prostřednictvím inovativního HW, SW, periferií a sluţeb. 

Obchodní strategie společnosti vyuţívá jedinečnou schopnost navrhnout a vyvinout 

vlastní operační systémy, hardware, softwarové aplikace a sluţby, které poskytuje svým 

zákazníkům spolu s novými produkty s vynikajícím, snadným pouţitím, 

bezproblémovou integraci a inovativním designem. Společnost věří v neustálé investice 

do výzkumu a vývoje.  

Struktura 
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Organizační struktura firmy Apple je štábně-liniová. Kde pro kaţdou divizi je určen 

jeden zodpovědný pracovník. Ve společnosti se nachází 8 divizí. 

Systém 

Marketing a reklama je rozhodující pro vývoj a prodej inovativních produktů a 

technologií. V rámci své strategie, společnost pokračuje v rozšiřování platformy pro 

vyhledávání a doručení digitálního obsahu a aplikací třetích stran přes iTunes Store. V 

rámci iTunes Store, App Store a iBookstore umoţňují zákazníkům vyhledávat a 

stahovat aplikace. 

Společnost podporuje komunitu pro rozvoj jiných softwarových a hardwarových 

produktů a tvorbu digitálního obsahu, které doplňují nabídku společnosti. 

Firemní strategie zahrnuje i rozšiřování své distribuční sítě k efektivnímu získání více 

zákazníků. 

 

Styl řízení 

Apple má definované zásady obchodního chování. Úspěch Applu je zaloţen na 

vytváření inovativních, vysoce kvalitních produktech, sluţbách a na prokazující 

bezúhonnosti ve všech obchodních interakcích. Zásady obchodního chování Applu 

definují způsob jejich podnikání po celém světě. Tyto principy jsou: 

 Poctivost. Prokázat poctivost a vysoké etické standardy ve všech obchodních 

jednáních. 

 Respekt. Zacházet s klienty, dodavateli, zaměstnanci a ostatními s úctou a 

zdvořilostí. 

 Důvěrnost. Chránit důvěrné informace o zákaznících, dodavatelích a 

zaměstnancích Applu. 

 Dodržování. Ujištění, ţe obchodní rozhodnutí je v souladu se všemi platnými 

zákony a předpisy.(25) 

Spolupracovníci 

Společným cílem zaměstnanců je vytvářet inovativní prvky v oboru informačních 

technologií a posouvat společnost Apple stále více k vrcholu. 
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Schopnosti 

Apple se stará o své zaměstnance tím nejlepším způsobem, ví, ţe úspěch není zásluha 

jednotlivce ale kolektivu. Pro podporu výkonnosti a motivace jim poskytuje školení, 

nejnovější technologie, různé zábavné programy na odreagování, benefity. 

Sdílené hodnoty 

Vize společnosti 

Postavili společnost na inovacích, poskytování produktů, které byly nové a ţádané. 

Akceptují riziko spojené s vizí a pracují na vývoji vedoucích produktů, které přinášejí 

zisk, o který usilují.  

Mise společnosti 

Apple je tvůrcem nejlepších osobních počítačů na světě, spolu s operačním systémem 

OS X, iLife, iWork a profesionálním softwarem. Apple vede revoluci v digitální hudbě 

se svými přehrávači iPod a internetovým obchodem iTunes. Apple znovuobjevil 

mobilní telefon s revolučním přístrojem iPhone.  
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3.9. Swot analýza 

Tab.6: Swot analýza  

Swot analýza  
S-Silné stránky W-Slabé stránky 

Inovativní přístup pří vývoji Cena 

Preciznost Servis 

Kvalitní zázemí   

Silné postavení na trhu   

Široké portfolio aplikací, výrobků   

iTunes    

Design   

Image   

Kvalitní management   

Marketing   

Finanční síla,stabilita   

    

    

O-Příležitostí T-Hrozby 

Vybudovat základny po evropě Snadno kopírovatelný 

Koupit svého konkurenta,dodavatele Ztráta zákazníků kvůli ceně produktů 

Inovace svých produktů Legislativní problémy 

Investice do nanotechnologií   

Zabudovat do svých produktů nanotechnologie   
Zdroj: Vlastní 

Tab.7: Vyvození závěru 1 

Swot analýza Interní analýza 

Ex
te

rn
í a

n
al

ýz
a 

  S-Silné stránky W-Slabé stránky 

O-Příležitosti 

Na základě silného postavení na 
trhu, finanční síly, marketingu 
vybudovat nové základny po 

Evropě 

Na základě marketingu a inovaci 
produktů zainvestovat do zlepšení 

servisu, rozšířit působiště 
dodovatelů 

T-Hrozby 
Na základě patentu využít 

právo na ochranu vzoru v boji 
proti kopírování produktů 

Snížením ceny jednotlivých výrobků 
se sníží pravděpodobnost ztráty 

zákazníka 

Zdroj: Vlastní 
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3.9.1. Závěr analýzy 

Na základě analýzy vnitřního a vnějšího okolí firmy, jsem získal předpoklady o 

stabilním ekonomickém působení firmy na americkém a celosvětovém trhu. Firma není 

ve finanční tísni a ani jí nehrozí ţádné finanční problémy.  

V době, kdy Evropu a Ameriku zuţují finanční problémy, kdy zadluţenost jednotlivých 

zemí roste, se stále více mluví o řízeném bankrotu, se najde firma, která svým precizním 

aţ dokonalým přístupem při vývoji nových výrobků, získává stále více zákazníků.  

Je paradoxem, ţe společnost Apple inc. měla na svých účtech více finančních 

prostředků neţ americká vláda. Za tím vším stojí kvalitní management a roky tvrdé 

práce, které vychází z firemní strategie a dokonalosti výrobků Apple. 

Miliardové investice do inovací produktového portfolia a vývoje nových technologií se 

vyplácí. Dnešní doba si ţádá převratné novinky a šokující technologie, které osloví 

zákazníky svými futuristickými přednostmi, jsou pro člověka stimulem ke koupi.  

Díky této politice, rostoucím trţbám a poznatků zjištěných pomocí předchozích analýz, 

lze předpokládat pozitivní dopad na akcie společnosti Apple. Apple trhá rekordy 

v počtu prodaných kusů u svých výrobků či staţených aplikací na Apple store.  

V následující kapitole se blíţe zaměřím na akcie této firmu a provedu na ní technickou 

analýzu, výsledky zhodnotím a stanovím doporučení. 
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4. Technická analýza 

V této kapitole se zaměřím na zhodnocení akcií Applu a jejich konkurentů pomocí 

technických indikátorů. Stanovím předpokládanou predikci jednotlivých akcií podle 

získaných poznatků vycházející z technické analýzy. 

Pro zpracování technické analýzy jsem vyuţil webový server patria.cz, kde jsem se 

zaregistroval, abych mohl uskutečnit analýzy na vybraných akciích a zhodnotit jejich 

vývoj.  

Tento server nabízí vytvoření profilu ve dvou verzích Patri plus a Investor plus, které se 

od sebe liší mnoţstvím poskytovaných sluţeb a cenou pořízení. Vytvořil jsem si 14-ti 

denní demo účet, jehoţ platforma je kompletně stejná jako placená verze s tím rozdílem, 

ţe přijímaná data jsou se zpoţděním. Nastínění obchodování si zde můţe kaţdý uţivatel 

vyzkoušet, ale s tím rozdílem, ţe obchoduje s fiktivními prostředky, který si sám vkládá 

na svůj fiktivní účet vytvořený v demoverzi. 

Tento server poskytuje exkluzivní zpravodajství, data z akciových trhů, fundamentální a 

technické analýzy, on-line konzultace a další potřebné informace pro obchodování na 

finančních a akciových trzích. 

Vybral jsem akcie Applu a její tři konkurenty. Firma Apple inc. je strukturální firma a 

její produkty jsou diverzifikovány na několik trhů. Výrobek iPhone figuruje na trhu 

mobilních aparátů, iPad na trhu s tablety a iMac či Mackbooky jsou na trhu 

informačních technologií. Z kaţdého trhu, kde se prosadily výrobky společnosti Apple 

inc., jsem vybral konkurenta, který má vysoký trţní podíl či vysoký odbyt výrobků.  

Mezi největší konkurenty či mezi nejčastější konkurenty, jejichţ produkty se střetávají 

na různých trzích s výrobky Applu, patří: 

 Nokia, 

 Samsung, 

 Hewlett-packard. 
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Obr.18: Tržní podíl výrobců mobilních telefonů 

Zdroj: (13) 

 

 

 
Obr.19:Tržní podíl pc  

Zdroj: (24) 
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Pro analyzování těchto akcií jsem vycházel z analýzy zaloţené na grafických formacích 

a technických indikátorech, kde jsem hledal návaznosti a signály ke vstupu a výstupu 

z pozice.  

Sledované grafické indikátory: 

 support, resistance, 

 trendové linie, 

 vrcholy, dna, 

 špičky, 

 vlajky, 

 praporky atd. 

Použité technické indikátory: 

 Bollingerovo pásmo, 

 Klouzavé průměry, 

 Momentum, 

 On balance volume, 

 MACD, 

 Money flow index. 

Tyto technické indikátory jsem pouţil pro analyzování akcií vybraných konkurentů, 

sledování trendu a k odhalování nákupních a prodejních signálů. Délku sledovacího 

období jsem nastavil jako roční periodu a detekoval jsem jednotlivé signály. 

Nastavení technických indikátorů: 

a) Bollingerovo pásmo – tento indikátor jsem neupravoval, defaultně měl tento 

indikátor přednastavenou středovou linii jako 20-ti denní jednoduchý klouzavý 

průměr, k němuţ se přičítala dvojnásobná směrodatná odchylka, kterou 

znázorňovala horní hranice a odečítala dvojnásobná směrodatná odchylka 

znázorňující spodní hranici pásma. U toho indikátoru jsem si všímal zúţených 

míst pásma, která předznamenávaly sníţení volatility nebo rozšíření míst a 
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zvýšení volatility. Oba stavy poukazují na změnu trendu. Za nákupní signál jsem 

povaţoval protnutí dolní hranice a následným překročením klouzavého průměru 

s parametrem 20 a prodejní signál v opačném případě. Bollingerova pásma 

mohou deklarovat i falešné signály, proto jsem Bollingerova pasma kombinoval 

s dalšími indikátory. Dále jsem sledoval přibliţování kurzu k jednotlivým 

hranicím, coţ predikovalo stejný průběh jak u proraţení, ale s větší chybovostí 

odhadu změny kurzu. 

 

b) Klouzavé průměry -  Při analýze jsem pouţil dva jednoduché klouzavé 

průměry. Prvních z nich jsem nastavil na časovou periodu s parametrem 20 a 

druhý s parametrem 30. Tyto dva klouzavé průměry jsem sledoval a za nákupní 

signál jsem povaţoval průsečík těchto dvou klouzavých průměrů, kde kratší 

klouzavý průměr protnul delší klouzavý průměr zespodu nahoru. Za prodejní 

signál jsem povaţoval stejný proces s opačným způsobem protnutí. Tyto dva 

klouzavé průměry jsem pouţil z důvodu eliminování falešných signálů, které by 

mohly vzniknout samostatným aplikováním jednoho z těchto dvou průměrů. 

c) Momentum - u toho oscilátoru jsem sledoval vývoj jeho hodnot, které 

poukazovaly na rostoucí trend či klesající trend a jeho rychlost změny. Čím 

vyšší měl hodnoty, tím silnější byl vývoj trendu a opačně. 

d) On balance volume -  vypovídací schopnost toho indikátoru je, ţe v případě 

růstu, dochází k nákupním signálům, v případě poklesu k prodejním signálům.  

e) MACD – za nákupní signály jsem povaţoval průsečík křivky MACD a 

spouštěcí linie, kdy MACD vzrostl nad spouštěcí linii a prodejní signály 

v opačném případě.  Čím vzdálenější je průsečík od bodu 0, tím je signál 

silnější. O tento indikátor spolu s klouzavými průměry jsem se opíral, při 

detekování signálu pro vstup či výstup z trhu. 

f) Money flow index – tento index jsem si vybral, neboť je podobný RSI, ale navíc 

zachycuje i velikost objemů. Při sledování jsem bral v potaz interval <0-100>, 

ve kterém se hodnoty toho indexu mají pohybovat. Za klíčové povaţuji sledovat 

hodnoty kolem 30, 50 a 70. Pokud se hodnoty toho oscilátoru dostaly pod 30, 

bral jsem to za předprodaný trh a pokud nad 70 za překoupený trh.  Tyto dva 



- 58 - 

 

ukazatele poukazují na změnu trendu. Pokud hodnota protnula 50%-ti procentní 

hranici bral jsem to za potvrzení signálu u prodeje protnutím shora, u nákupního 

signálu protnutím zdola. 

Při vykreslování grafu jsem nastavil data s roční periodou a uzavírací ceny. 

4.1. Dosažené výsledky analýzy 

4.2. Akcie společnosti Apple inc. 

Společnost Apple vstoupila na burzu v roce 1980. Od té doby se cena akcie rapidně 

zvedla. Při provádění analýzy akcií nejsou ţádné předepsané postupy či normy, jak tuto 

analýzu provádět, vţdy se to odvíjí od subjektivního pocitu účastníka a doporučení 

vycházející z technických indikátorů. 

Někomu můţe vyhovovat sledování grafických formací pouhým okem tzv. patterns, či 

vyuţívání kombinací klouzavých průměrů, matematických nebo statistických 

indikátorů. 

Podle teoretických poznatků Charlese Dowa ceny akcií rostou v případě růstu celého 

akciového trhu. V tomto případě dochází k lineárnímu růstu ceny akcie a to svědčí o 

tom, ţe roste i trh. 

Tab.8: Ceny akcie  

Čtvrtletí 1 2 3 4 

2011 cena za 
kmenovou akcii v $ 325,72-275 364,9-321,31 355,13-310,50 422,86-327,25 

2010 cena za 
kmenovou akcii V $ 209,35-180,70 231,95-190,25 279,01-199,25 293,53-235,56 

Zdroj: Vlastní 

4.2.1. Grafická analýza 

Na dalších obrázku vidíme vývoj akcií Apple od května 2011 do května 2012. Tento 

vývoj jsem diverzifikoval do 4 signálů, který jsem za ten rok vysledoval. Při výčtu dat 

dlouhé periody je obvyklý malý počet signálů, coţ lze vidět i na dotyčném obrázku. 

Z obrázku lze vyčíst, ţe akcie Apple se nachází na trhu, kde americký burzovní index 

má horizontální vývoj bez větších či menších extrémů a ceny akcie Applu mají rostoucí 

neboli býčí trend. 
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Bod č.1: Na obrázku vidíme dozvuky klesajícího trendu. Dne 11.června 2011 vyplula 

na povrch zpráva o kolizích připojení iPadu 2 do sítě. Apple řešil tyto problémy 

výměnou vadné části. Na tuto zprávu ihned reagovali účastníci trhu prodejem svých 

akcií, neboť očekávali, ţe se trh ještě prohloubí. Dne 22.6 obdrţel antimonopolní úřad 

stíţnost na společnost Apple inc. za porušení místních předpisů při prodeji iPhone 4. 

Tento další útok na společnost měl za následek propad akcií.  

V místech kde došlo k otočení trendu a následným odraţením od supportu, lze rapidní 

nárůst objemů obchodů. 

 
Obr.20:Vývoj akcie Applu  

Zdroj: Vlastní 

 

Bod č.2: Dne 1.7. 2012 Apple inc. vyhrál draţbu všech patentů na aplikace od 

společnosti Nortel za 4,5 mld. USD. Tato draţba obsahovala kolem 6000 tisíc patentů, 

které Apple získal. Tato zpráva reagovala na akcie Applu pozitivně, ale trend v té době 

byl klesající, takţe se akcie po mírném nádechu opět propadly.  
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 U tohoto bodu lze spatřit pravidlo pro fungování trendu, ţe s klesajícím trendem a 

zvyšujícími se objemy obchodů, bude klesající trend dále pokračovat. Signálem 

ukončení trendu a jeho otočení mohou být klesající objemy obchodů.  V půli srpna se 

vytvořilo ve vývoji akcie grafická formace dno, coţ potvrdila i vysoká realizace 

uzavřených obchodů. Dále se ceny akcií vyvíjí pozitivně, neboť 17.9 Apple investoval 

do továrny Sharp, aby rozšířil dodavatelské portfolio monitorů pro své iPhony a iPady. 

Dne 24.9 došlo k rezignaci Steva Jobse na generálního ředitele Apple inc. a mírnému 

propadu akcií. 

Bod č.3: Zde lze vidět klesající cena akcie a zvyšující se objemy obchodů, kde následně 

se trend se sníţením objemů obrací. Lze zde vidět grafická formace dno, které potvrzuje 

i rostoucí objem obchodů. V této periodě zemřel i zakladatel společnosti Apple Steve 

Jobs. Reakcí akcií bylo setrvání v této grafické formaci. 

Bod č.4: Od listopadu 2011 se akcie propadaly směrem dolů aţ po prosinec, kdy došlo 

k otočení trendu a cena akcií opět šplhala nahoru. Dne 24.1.2012 Apple vydal výroční 

zprávu o předpokládaném růstu trţeb za druhé čtvrtletí roku 2012 o 32,5 miliard USD, 

aby podpořili růst akcií. Dále pak 24.2. Apple vytváří malý tým specialistů na aplikace a 

technologie kolem app vyhledávačů. 

Apple růst akcií podpořil 7.3.2012, kdy zavedl iPhoto pro iPhone, aktualizace iMovie, 

dokončil iLife pro iOS a řadu dalších zlepšení. V tomto období došlo k rapidnímu růstu 

ceny akcie, coţ znovu potvrdilo, ţe akcie Apple inc. se nachází na býčím trhu. Vše se 

otočilo dosaţením bodu odporu, sníţením objemů obchodů a následném poklesu ceny 

akcie. 

Bod č.5: V dubnu, kdy ceny akcie klesaly, díky zaţalování společnosti Apple inc. za 

paktu kolem kartelové dohody ohledně určování cen e-knih. Vláda USA zaţalovala 

Apple společně s dalšími pěti firmami. V tomto období lze spatřit špičky a dno. 

Na nadcházejícím obrázku jsem vyznačil trendové linie, supporty, resistance a 

jednotlivé grafické formace, které jsem z vývoje kurzu akcie vypozoroval.  
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Obr.21: Supporty a resistance Applu  

Zdroj:Vlastní 

Na obrázku se nachází hladina podpory neboli supporty a hladina odporu neboli 

resistence. Jedná se o psychologické bariéry vývoje akcie. Vidíme dvojnásobné 

proraţení resistence a upravení jejich úrovně. Do obrázku jsem zakreslil trendové 

kanály sloţené z trendových linií, které ukazují vývoj akcie. Prolomením těchto linií 

dává signál ke změně trendu, coţ lze vidět u prvního trendového kanálu, kde kurz 

prolomil horní hranici linii návratu a rapidně zrychlil svůj růst. Lze vypozorovat, jak 

kurz třikrát osciloval kolem linie návratu s následným propadem kurzu, neţ se odhodlal 

tuto psychologickou hranici prorazit. Klíčové pro proraţení bylo několika měsíční 

nabírání na síle, kdy od prosince 2011 do března 2012 lineárně rostl. Zde mohl také 

zapůsobit psychologický tlak vyvíjený ze strany účastníků na trhu, kdy očekávali růst 

akcie a následně zvyšovali své objemy obchodů. 

Vodorovnost trendu v prvním případě a délka trendové linie poukazuje na spolehlivost 

trendu. 
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Vidíme zde i „dna“, která se ve vývoji akcie objevila a jsou podpořena i růstem objemů 

obchodů i otočením trendu. 

4.2.2.  Analýza založená na technických indikátorech 

Na obrázku jsou pouţity klouzavé průměry a Bollingerovo pásmo, které patří mezi 

základní technické indikátory. Pouţil jsem 20-ti denní klouzavý průměr a 30-ti denní 

klouzavý průměr. Žluté šipky znázorňují zúţená místa Bollingerova pásma, po níţ se 

očekává prudká změna kurzu. Tato teorie zde byla potvrzena. Zelené šipky 

znázorňují nákupní a prodejní signály. Vţdy, kdy dojde k proraţení Bollingerova 

pásma, se pak kurz vrací zpět ke klouzavému průměru. Za jak dlouho od prolomení 

pásma se kurz vrátí, je ošidné, proto jej musíme zkombinovat ještě s dalšími 

technickými indikátory. U prvních dvou šipek zleva vidíme falešné signály. Tyto 

signály je důleţité odhalit a nepodlehnout prvnímu dojmu. Odhalováním falešných 

signálů u Bollingerových pásem je otázkou praxe a vysledováním vývoje akciového 

kurzu. Klíčové zde bylo pohlédnutí na zúţená a rozšířená místa, která vypovídala o 

změně trendu. Je důleţité při analyzování těchto míst brát v potaz volatilitu kurzu, která 

napoví, zda se jedná o falešný signál či nikoliv. 

Červené tečky znázorňují prodejní signály, zelené tečky nákupní signály vycházející 

od klouzavých průměrů s konfrontací s oscilátorem MACD.  

Při analýze Bollingerových pásem lze vypozorovat, jak při aproximaci či dotčení 

akciového kurzu spodní či horní hranice a následným protnutím středové linie, se 

zvyšuje razantním způsobem objem obchodů. 
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Obr.22: Bollingerovo pásmo a klouzavé průměry 

Zdroj: Vlastní 

Další pouţité technické indikátory: 

 Momentum, 

 On Balance Volume, 

 Moving average konvergence divergence, 

 Money flow index. 

Momentum 

Na obrázku č.24 vidíme, ţe v době, kdy z analýzy klouzavých průměrů vycházely 

signály k nákupu, rostl oscilátor Momentum nahoru, to svědčí o tom, ţe v případě růstu 

oscilátoru Momenta jde o vzestupný trend a sílící Momento vypovídá o síle trendu. 

Naopak v době prodejních signálů vycházející z klouzavých průměrů, lze spatřit pokles 

oscilátoru Momenta. Významných hodnot dosahuje v polovině června a prosinci, kdy 

ukazatel momentum nabírá na síle a tedy predikuje směr, jakým se bude kurz vyvíjet. 

V této části vyzařuje nákupní signály. Naopak pokles hodnot dosahuje tento ukazatel 
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začátkem srpna, v polovině září, října roku 2011 a začátkem dubna 2012. Zde byly 

příleţitosti pro prodej.  

OBV 

Tento jev potvrzuje i zvyšující se objemový indikátor OBV, který v případě signálu 

nákupu roste a v případě prodeje klesá. 

Objemový indikátor signalizuje dva zásadní stimuly k nákupu a to v polovině června a 

prosince, kde postupně nabírá na síle. Prodejní signály se projevují u toho indikátoru ve 

stejném časovém období, jako u ukazatele Momenta, coţ potvrzují verifikaci signálů. 

MACD 

U prvního nákupního signálu začátkem června jde vidět, jak je ukazatel MACD nad 

spouštěcí linií a dochází zároveň k růstu nad nulovou osu. Čím dále je průsečík protnutí 

od 0, tím silnější je signál a zároveň určena síla potvrzeného trendu. 

Klíčovým faktorem bylo sledování technických indikátorů v období prosince, kdy došlo 

ze strany klouzavých průměrů k signálu nákupu, tento signál potvrdilo sílící 

Momentum, které nabralo na zrychlení, coţ predikovalo pozitivní vývoj akcie. Tento 

signál dále potvrdil objemový indikátor OBV, který zpočátku lineárně rostl a nabral na 

síle aţ v pozdější periodě. Dále to potvrdil i oscilátor MACD, jenţ se jeho průsečíky 

vzdalovaly od hodnoty 0, to předznamenalo potvrzení trendu rozhodnutí k nákupu. 

Na konci června v průběhu září, října a prosince poukazoval na klíčové nákupní signály, 

které by vedly k úspěšnému obchodu. 

MFI 

Indikátor MFI je podobný indikátoru RSI. MFI zcela potvrdilo předešlé signály, jak 

k nákupu protnutím 50% linie zdola a k prodeji protutím 50% linie zhora. MFI 

poukazoval na předprodaném trhu a tedy očekávané změně trendu v červenci. Ke změně 

trendu se dospělo začátkem srpna, kdy došlo k poklesu Momenta, OBV, signalizaci 

prodeje od MACD a prolomení 50% hranice, jeţ bylo důleţité pro potvrzení trendu. 
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Obr.23:Momentum, OBV, MACD, MFI 

Zdroj:Vlastní 

4.2.3. Doporučení 

Na základě událostí, které se odehrály od června roku 2011 do 7.května 2012 ve vývoji 

cen akcie, bych zde doporučil investorům prodat akcie Applu k tomuto datu, neboť jsou 

zde pravděpodobné signály k tomu, ţe ceny akcie budou klesat do budoucna. To 

potvrzují klouzavé průměry, které signalizovaly stimul k prodeji, dále klesající oscilátor 

Momentum, jehoţ hodnota se dostala do záporu. Jeho vypovídací hodnota svědčí o 

sestupném trendu. Pokles zaznamenal i indikátor OBV, MACD, MFI. Tyto indikátory 

podávají signály o prodeji a tedy i sestupném trendu a poklesu ceny akcie Applu. I kdyţ 

indikátory predikují prodejní signál, spolehnu se na psychologickou stránku účastníků, 

neboť Apple vydal výroční zprávu za první čtvrtletí 2012 a vţdy po vydání této zprávy 

došlo k růstu akcie. Na akciích společnosti Apple inc. jsem vypozoroval tuto 

pozoruhodnou strategii, kterou chce management Applu stimulovat vývoj kurzu. Při 

klesajícím vývoji kurzu, Apple zveřejnil zprávu ohledně inovace či predikce svých 
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trţeb, které by měl v následujícím měsíci, kvartálu dosáhnout. Tento psychologický tah, 

byl vţdy na tolik silný, ţe dokázal pohnout s vývojem kurzu. Z těchto důvodů bych 

doporučil investorům nakoupit akcie Applu.  

4.3. Akcie společnosti Nokia 

Společnost Nokia vznikla v roce 1865 ve Finsku, zakladatelem této společnosti byl 

Frederik Idestam. Tato společnost se zaobírala správou lesních pozemků a obchodem se 

dřevem. Záhy se začala věnovat obchodu s papírem, pak začala firma pronikat do 

kabelového průmyslu.  

Zhruba kolem roku 1930 firma odstartovala budování prvních telefonních sítí. Kolem 

roku 1950 vyráběla koaxiální kabely pouţívané v radiových a televizních sítích. 

 Zvrat pro firmu přišel v roce v 1980, kdy Nokia rozvíjela sítě NMT a později do GSM, 

coţ mělo za následek vznik prvního mobilního telefonu Nokie s označením 101. Poté 

přišel model 2100, které odstartovalo čtyřmístné číslování telefonu Nokia, jeţ se 

dodrţuje dodnes. 

Nokia produkuje své výrobky do 4 divizí, zabývá se mobilními telefony, multimédii, 

sítěmi a podnikovým řešením. Dále Nokia vyrábí mobilní telefony ze vzácných kovů.  

V roce 2001 firma jako první přišla na trh chytrých telefonů a v roce 2004 měli 70% 

podíl na trhu. Od té doby s rostoucí konkurencí jejich podíl klesá, důvodem je zastaralá 

technologie a především systém symbian vyskytující se převáţně v těchto telefonech. 
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4.3.1. Grafická analýza 

 

Obr.24: Vývoj Nokia support a resistance  

Zdroj: Vlastní 

Z vývoje akcie Nokie lze soudit, ţe se pohybuje na medvědím trhu, kde vidíme 

dlouhodobý lineární propad s menšími korekcemi kurzu akcie. Trendové linie jsem 

vytvořil spojením extrémů jednotlivých trendů. Po mírném klesání kurzu akcie se 

vytvořili dva supporty, které byly signalizovány vysokými objemy obchodů a 

následným postupným sniţováním, coţ vedlo k signalizování nákupu a odraţení se od 

supportu k resistance. U druhého supportu došlo k odraţení a proraţení resistance a 

následném zvyšování ceny akcie. Tento růst predikovala i krátkodobá trendová linie, 

která se vytvořila na trhu a její proraţení a známka změny trendu je označená černým 

kolečkem. 

První žlutá šipka znázorňuje vytvoření „dna“ a další dvě představují grafickou formaci 

praporek. Tyto formace byly podpořeny zvýšeným objemem obchodů. 

4.3.2. Analýza založená na technických indikátorech 

Analýza technických indikátorů je zobrazena na obrázku č.26. 
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Momentum 

Oscilátor Momentum klesal při prvním signalizovaném prodeji. Jednalo se o sestupný 

trend z důvodu, ţe hodnota Momenta klesla pod 0. Indikátor Momentum nabral na síle 

v půlce června, v září, v polovině září, října a začátkem prosince roku 2011 a na začátku 

roku 2012, kde se ukazovaly nákupní signály. Tuto sílu potvrdilo i zvýšení objemů 

obchodů. Při těchto signálech se hodnota vyšplhala nad 0, kde predikovala rostoucí 

trend, ale hodnoty vţdy slábly a docházelo ke korekci kurzu. Prodejní signály tento 

indikátor naznačoval v polovině července, v průběhu října a listopadu 2011 a únoru 

2012. 

OBV 

První prodejní signál indikoval i ukazatel OBV v době, kdy klouzavé průměry tento 

signál ukázal současně s Momentem. Jeho rapidní sníţení poukázalo na klesající trend a 

predikuje, ţe akciový kurz Nokie bude klesat. Při nákupních signálech mírně tento 

ukazatel vzrostl a následně opět došlo k lineárnímu poklesu. Tento ukazatel dále neměl 

větší vypovídací schopnost, pouze ukazoval na mírný lineární propad. 

MACD 

Tento indikátor predikoval mnohem dříve prodejní signály neţ ostatní ukazatele při 

prvním prodejním signálu označeným červeným kolečkem. Následně poukázal na 

klesající trend, neboť hodnoty MACD se dostali pod hodnotu 0. Při nákupních signálech 

hodnota rostla a při prodejních klesla. Tento ukazatel predikoval pokles akciového 

kurzu jiţ polovině května. Tento trend byl potvrzen prolomením hodnoty 0. Další 

nákupní signály prezentoval v půli srpna, září 2011 a začátkem roku 2012. Dále 

pokračoval akciový kurz v sinusoidě, kde se střídaly mírné rostoucí a klesající trendy. 

MFI 

Po celou dobu vývoje akcie se pohyboval v rozmezí intervalu <80,0>, kde hodnoty nad 

80 představují překoupený trh a hodnota pod 20 předprodaný trh. Ani jednou se hodnota 

MFI nedostala nad 80, pouze se přibliţovala, coţ poukazovalo na změnu trendu. Tyto 

hodnoty se přibliţovaly k hranici 80 ve stejné periodě, jak se přibliţoval akciový kurz 

k horní hranici Bollingerova pásma. Za celou dobu sledování vývoje akciového kurzu, 

poukazovalo MFI třikrát na předprodaný trh a tedy změny trendu.  
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Obr.25:Nokia technické indikátory  

Zdroj: Vlastní 
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4.3.3. Doporučení 

Akcie Nokie se pohybují na medvědím trhu a tento trend se pravděpodobně nebude do 

budoucna razantně měnit. Ţádné výrazné poznatky o rapidní změně trendu nevychází 

z technických indikátorů. Zkonstruováním trendové linie jsem tento trend potvrdil. 

Následným určením supportu a resistance, kde došlo k proraţení supportu. Zrychlení 

poklesu akciového kurzu Nokie se tato teorie potvrdila.  

Vypovídací schopnost pouţívaných indikátorů, které jsem pouţíval při analýze, svědčí 

o klesajícím trendu. Akcie Nokie by měli pravděpodobně klesat do doby neţ MACD se 

dostane nad svou spouštěcí linii, Momentum se zvýší a indikátor MFI prorazí zespodu 

hodnotu 20. Pak dojde k signálu nákupu a otočení trendu. Do té doby bych doporučil 

investorům vyčkat a nakoupit ceny při potvrzení určitého signálu. Pro riskantní 

investory bych doporučil nakoupit akcie Nokie. Závěr zní vyčkat a nakoupit ceny 

akcie  Nokie při prvním signálu o změně trendu. 

4.4. Akcie společnosti Samsung 

Společnost Samsung byla zaloţena v roce 1938 v korejském městečku Taego. Samsung 

se skládá z mnoţství mezinárodních společností vystupující pod záštitou Samsungu. 

Jedná se o firmy Samsung Electronics, společnost zabývající se elektronikou, Samsung 

Heavy Industries, jedna z největších společností stavějící lodě a Samsung Engineering 

& Construction, společnost zabývající se stavebními prácemi. 

Dále značka Samsung bývá zmiňována ve spojení s petrochemií, finančnictvím, 

pojišťovnictvím, zdravotnictvím, cestovním ruchem anebo developerskou činností. 

Nejvíce je však značka spojována s výrobou elektroniky, kde se zaměřuje na digitální 

spotřebiče, média, polovodiče a paměti. Samsung je jeden z největších dodavatelů 

společnosti Apple, pro které dodává klíčové displeje retina. Pro analýzu jsem si vybral 

akcie s označením Samsung Electr Depository Receipt (0593q.L, London). 

4.4.1. Grafická analýza 

Na obrázku č.26 vidíme roční vývoj sledované akcie Samsungu, kdy kurz nejdříve 

klesal aţ do vytvoření grafické formace a supportu. Při sledování vývoje objemů 

obchodů, jsem zjistil, ţe zde byl vytvořen první signál k nákupu, neboť místo proraţení 

supportu se kurz akcie odhodlal k odraţení od supportu, kde narazil aţ na resistance a 
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vrací se zpět k supportu. Vývoj kurzu je rozdělen na dva trendové kanály, klesající a 

rostoucí. V první z nich vidíme kurz oscilující mezi intervaly a mírnou aproximací 

k linii návratu, poukazuje na nákupní signály. Prodejní signály hlásí v době přiblíţení 

kurzu k trendové linii a následným proraţením linii návratu. 

Při klesajícím trendu a rostoucích objemech, vidíme, ţe kurz stále klesá aţ do doby, kdy 

se volume postupně sniţuje a poukazuje na změnu trendu.  

 
Obr.26:Vývoj akcie Samsung  

Zdroj: Vlastní 

Na změnu toho trendu poukazují i trendové linie, v jejich mezích se kurz pohyboval. Na 

obrázku lze vidět grafické formace dno, špičky a praporky.  

Kurz se nesl v rostoucím trendu, kdy nedokázal prorazit ţádnou z dvou trendových linií, 

pouze aproximoval a dával menší signály k nákupu a prodeji. 

 O změně kurzu akcie napovídalo aţ proraţení horní hranice trendové linie, kdy akciový 

kurz prorazil linii návratu a pak se vrátil zpět do intervalové meze. Tato událost je 

značena černým kolečkem. Tyto grafické poznatky je potřeba ověřit pomocí 

technických indikátorů, zda v těchto případech predikovaly signály, jak k nákupu, 

prodeji či změně trendu. 
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4.4.2. Technické indikátory 

Analýza těchto indikátorů se vztahuje k obrázku č.27. 

Na obrázku si můţeme všimnout zúţených míst na Bollingerově pásmu, které 

předznamenávají změnu v trendu. Tato změna nemusí být vţdy v otočení trendu, ale 

můţe predikovat vysokou volatilitu akciového kurzu. 

V prvním případě akciový kurz prorazil spodní hranici pásma a drţí se při svých 

minimech, následně proraţením střední linie, kterou tvoří 20- ti denní klouzavý průměr 

se potvrzuje býčí formace a teda nákupní signál.  

V druhém případě jde o falešný signál, kdy akciový kurz prorazí horní hranici pásma. 

Aby došlo k potvrzení býčí formace, musel by kurz prolomit středovou linii. Z 8 

prezentovaných signálů byl jeden falešný, který nepotvrdil svou signalizaci prolomením 

středové linie. 

 

Momentum 

Od června do července 2011 hodnoty oscilovaly mírně nad nebo kolem 0, ale v srpnu 

došlo k rychlému poklesu, který věštil medvědí formaci a tedy prodejní signály. Sílu 

dostal tento ukazatel aţ v září, kde zesílil a poukázal na začínající býčí trend. Od září 

2011 do dubna 2012 se hodnoty Momenta pohybovaly nad 0, místy došlo ke krátkodobé 

korekci, ale kurz se vyšplhal zpět nad 0 a potvrzoval býčí trend. 

OBV 

U toho to indikátoru vidíme, jak začátkem června 2011 nabírá sílu, kterou sbírá aţ do 

dubna 2012. Tento indikátor predikoval býčí trend a tedy i růst samotného akciového 

kurzu. V první signály k nákupu přicházejí v červnu a další v průběhu časové periody. 

Tento indikátor je typickým příkladem, ţe je potřeba kombinovat mezi sebou více 

ukazatelů a nerozhodovat se spontánně podle jednoho nákupního signálu, neboť i kdyţ 

hodnota OBV rostla začátkem června, akciový kurz nabral rostoucí tendenci v průběhu 

září. 

MACD 

Tento oscilátor signalizoval zhruba 10 nákupních a 9 prodejních signálů. Klíčové 

nákupní signály se udály srpnu a na přelomu září a října 2011 a dále v březnu 2012, 
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které měli potencionál velkého zisku, protoţe průsečík ukazatele MACD a jeho 

spouštěcí linie byl rázně vzdálený od 0. Tento ukazatel povaţuji za nejspolehlivější, 

neboť včas indikuje prodejní a nákupní signály.  

MFI 

Hodnoty tohoto indexu se pohybovaly ve stanoveném intervalu 0-100. Začátkem června 

2011 sporadicky protínal 50%-tní hranici, která slouţí k potvrzování trendu, který nebyl 

zatím znám. Od července do srpna se hodnota začala přibliţovat protnutí 80%-tní 

hranici, tedy poukázat na překoupenost trhu. Toto přiblíţení předznamenalo otočení 

trendu, které potvrdily i indikátory Momentum, MACD a zřídka OBV. 

V polovině září 2011 poukázal ukazatel MFI na přeprodanost trhu a s předstihem 

poukazoval znovu na změnu trendu, kterou záhy začaly signalizovat ostatní ukazatele. 

Tato predikce otočení trendu se vţdy potvrdila protnutím 50%-tní hranice. 

Od září do listopadu, od konce listopadu do konce prosince 2011 a od března do dubna 

2012 znovu index MFI signalizoval změnu trendu v podobě překoupenosti trhu, jeţ 

záhy znovu se 100% přesností potvrdily ostatní indikátory. 
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Obr.27:Samsung technické indikátory  

Zdroj: Vlastní 
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4.4.3. Doporučení 

U vývoje akcie Samsungu lze predikovat pokles akcie, neboť proraţení střední linie 

Bollingerova pásma napovídá o potvrzení trendu a změně kurzu akcie. Tento klesající 

trend postupně potvrdily i ukazatele Momentum, OBV a MACD. Všechny tyto 

indikátory prezentovaly prodejní signály. Jen indikátor MFI prorazil 20%-tní hranici a 

poukazoval na přeprodanost trhu a o změně trendu. Při analyzování vývoje akcie kurzu 

nastalo prolomení dlouhodobého trendu, kdy kurz překročil trendovou linii a nastal 

propad. Lze uvaţovat ve spojitosti s výsledky technických indikátorů o poklesu kurzu 

akcie. Pro investory bych doporučil následující. Závěr analýzy zní prodat akcie 

Samsungu. 

 

4.5. Akcie společnosti Hewlett-packard 

V roce 1939 firmu zaloţili dva mladíci Willam Hewlett a David Packard v Kalifornii. 

Oba vloţili své úspory do zaloţení společnosti. Jejím prvním výrobkem byl zvukový 

oscilátor 200A. Hewlett byl vynikajícím vědcem, Packard byl schopný obchodník. 

V průběhu 2. světové války Hewlett nastoupil jako důstojník a Packard zůstal na řízení 

společnosti sám. Dohlíţel na řízení firmy, na výrobu a na vývoj nových výrobků. V roce 

1950 měl kolem 200 zaměstnanců a svůj počet zaměstnanců s přicházejícími roky 

zdesetinásobil. V roce 1957 firmy vstoupila firma na burzu a začala vyváţet své 

výrobky do Německa. Jejich produktové portfolio tvořily kapesní kalkulačky, coţ bylo 

velkým mezníkem ve vývoji firmy. Další mezník firma překročila vývojem laserové 

tiskárny, kterou začala vyrábět sériově, dále vývojem nového osobního počítače HP85. 

V současnosti se firma zaměřuje na domácnosti, firmy, veřejnou správu, vzdělání, 

grafiku a umění. Největší příjmy dosahuje firma v oblasti informačních technologií. 

Vyrábí osobní počítače, tiskárny, fotoaparáty, skenery, PDA, servery, pracovní stanice, 

netbooky, notebooky a další tiskařské systémy. Pro analýzu jsem vybral akcie 

s označením Hewlett-Packard (HPQ.N, NYSE). 
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4.5.1. Grafická analýza 

Na obrázku č.29 lze vidět, jak se během roku změnil třikrát trend vývoje akciového 

kurzu. Pomocí trendových linií se mi podařilo tyto změny zachytit. V prvním případě 

vidíme, jak se kurz dotknul trendové linie a zamířil mírně nahoru, kde osciloval mezi 

kolem středové linie a pak mírně vzrostl a dotkl se trendové linie (resistance). V zápětí 

klesl a prolomil linii návratu, coţ predikovalo výrazný pokles kurzu. To odhalili i 

účastníci na trhu a rapidně se zvýšil objem obchodů. V této části se vytvořila grafická 

formace šipka.  

V druhém případě se jedná o rostoucí trend, který přechází od vzniklého dna (supportu) 

a podobu čtyř měsíců roste. Zde vidíme, jak kurz osciluje v rámci mezí a dotykem horní 

meze předznamenává prodejní signál, ten se potvrdí poklesem kurzu. Rostoucí trend 

skončí, kdyţ se oscilující kurz dotkne trendové linie a následně zamíří vzhůru, ale jiţ 

nedosáhne linii návratu, tak svědčí o slábnoucím trendu, tedy poklesu kurzu. V této 

periodě vznikla grafická formace značená ţlutou šipkou hlava a ramena, která také 

potvrdila pokles kurzu. 

V třetí části vidíme kurz kmitající mezi intervaly trendové linie, kde dotykem linie 

návratu rozhoduje o změně trendu, upozorňuje na nákupní signály. Ty se potvrdí 

zvednutím kurzu a odrazem od linií návratu. Kurz dále aproximuje k trendové linii, 

následně provede obrat a nabere směr k linii návratu. Pokud kurz nedosáhne linie 

návratu lze očekávat proraţení trendové linie a zvednutí kurzu. 
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Obr.28:HP  

Zdroj:Vlastní 

4.5.2. Analýza založená na technických indikátorech 

U Bollingerových pásem jsem si všimnul několik zúţených míst, které predikují změnu 

kurzu spolu s klouzavými průměry. Na obrázku jsem vykreslil zelené a červené 

kolečka, jejímţ smyslem je poukázat nákupní a prodejní signály. Zelená představuje 

nákupní signál, červená prodejní signál. Od června do srpna kurz osciloval kolem jedné 

hodnoty, vypovídalo to o postranním trhu. Záhy však došlo k rapidnímu poklesu, kdy 

došlo k přiblíţení k horní hranici a následně proraţení střední linie Bollingerova pásma, 

kterou tvoří krátkodobý klouzavý průměr.  

Tento poznatek predikovaly i klouzavé průměry, kde jejich průsečík vypovídal o 

prodejním signálu.  Další signály přicházely od Bollingerových pásem, kdy kurz 

prorazil pásmo, buď shora či zdola a pak signál potvrdil proraţením středové linie 

pásma. Tyto signály jsem vnímal, ale vţdy je lepší si to ověřit pomocí dalších 

indikátorů. 

Momentum 
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Od června do července 2011 jde vidět sílící Momentum, které osláblo v průběhu srpna a 

znovu sílu nabralo v září a říjnu 2011. Od října do května se ukazatel Momenta nese na 

lineárně klesajícím směru, kde ukazatel Momenta osicluje kolem 0 a výrazně také pod 

bodem 0. Koncem dubna nabral rychlý spád, kde hodnoty jsou opět pod 0. 

OVB 

Na tomto indikátoru je velmi dobře vidět klesající trend, kdy od června 2011 do května 

2012 lineárně klesá, dává signály k prodeji. Místy se objevují menší korekce, kdy 

hodnoty ukazatele mírně vzrostou, ale nic to nemění na býčím trendu. 

MACD 

Oscilátor MAC poukazoval na 7 prodejních signálů, z nichţ 6 se shodovalo 

s klouzavými průměry, ukazatelem Momenta, kdy vykazoval sníţením hodnot spolu 

s OBV. Poslední prodejní signál nastal začátkem května 2012. Dále poukazoval na 7 

nákupních signálů, z nichţ 6 se shodlo s klouzavými průměry, ukazateli Momenta a 

OBV. 

MFI 

Přepropadanost trhu signalizoval ukazatel MFI ve třech případech a to v polovině srpna 

2011, koncem ledna a začátkem března 2012. Nebyly to významné signály na nečekaný 

obrat trendu, ale k mírnému růstu kurzu později vţdy došlo. Překoupenost trhu, tedy 

dosaţením 80%-tní hranice se nepodařilo prolomit, pouze kurzu aproximoval k této 

hranici. Jinak hodnota ukazatele oscilovala mezi v mezích intervalu 0 aţ 100. 
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Obr.29:Akcie HP  

Zdroj: Vlastní 
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4.5.3. Doporučení 

Při klesajícím trendu kurzu a prodejních signálech vycházejících od klouzavých 

průměrů, MACD, poklesu ukazatele Momenta a OBV, kdy jejich hodnoty nabraly 

medvědí trend, bych doporučil investorům prodat akcie Hewlett-Packard. Pomocí 

trendových kanálů lze dedukovat klesající vývoj kurzu akcie. Závěrem analýzy zní 

prodat akcie Hewlett-packard. 

 

4.6. Shrnutí výsledků  

Na základě doporučení, které jsem stanovil ke dni určení předpokládaného vývoje 

kurzu, bych k tomu datu vstoupil či vystoupil z trhu. Výsledky jsem shrnul do tabulky, 

která vypovídá o úspěšnosti predikce vývoje kurzu a předpokládaném zisku či ztrátě. 

Výsledky nejsou ošetřeny o poplatky a další korekce, které se provádí při uzavření 

obchodu na akciovém trhu.  

Strategií by bylo v reálném ţivotě na základě doporučení vstoupit či vystoupit z trhu 

k příslušnému dni, ke kterému jsem stanovoval predikci. 

Tyto výsledky jsem chtěl vyzkoušet na webovém serveru patria.cz, ale tam mi demo 

účet umoţní pouze vstup do long pozice a pak následný výstup z trhu. Neumoţní mě 

ihned vstoupit do short pozice a obchodovat s případným ziskem či ztrátou. Tak jak by 

bylo potřeba vyzkoušet podle stanovených doporučení. 

Abych si mohl vyzkoušet, zda má předpověď je skutečně správná, bych musel 

investovat částku a objednat si placené sluţby, kde bych obchodoval v reálném čase 

s těmito akciovými kurzy. 

Pro zjištění zda má doporučení byla správná, jsem se po určitou dobu rozhodl sledovat 

vývoj akcií. U všech sledovaných akcií jsem předpokládal nákup či prodej 10 000 

kontraktů k datu doporučení. 
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Tab.9: Přehled akcií  

Datum 
Název 
Akcie 

Index Společnost Výrok 
Předpokládaný 
Nákup/Prodej  

7.5.2012 AAPL.O 

NASDAQ 
GSM 

Apple inc. 
Vstoupit na 

trh 
10 000 

8.5.2012 NOK1V.AS  

Amsterdam 
Stock 

Exchange 
Nokia 

Vydržet a 
vstoupit na trh 

10 000 

9.5.2012 0593q.L 

Amsterdam 
Stock 

Exchange 
Samsung  

Vystoupit z 
trhu 

10 000 

10.5.2012 HPQ.N,  

NASDAQ 
GSM 

Hewlett-
Packard 

Vystoupit z 
trhu 

10 000 

Zdroj: Vlastní 

Strategií, kterou jsem uplatnil k dosaţení výsledků v tabulce č. 15 je následující. Podle 

stanovené predikce vstoupit na trh či vystoupit, jsem u akcií, kde jsem navrhoval vstup 

do long pozice, jsem se zaměřil na hodnoty open k začátku obchodování a close ke 

konci obchodování.  

Zde jsem provedl následující operaci (Close – Open) *investovaná částka a došel 

k závěru. Zdali by byl výsledek kladný, jedná se o zisk, zdali by byl výsledek záporný, 

jedná o ztrátu.  

U rozhodnutí kde jsem navrhoval vstup do short pozice jsem provedl stejný proces, ale 

operace byla opačná (Open – Close) * investovaná částka a došel k závěru. 

Zdali by byl výsledek kladný, jedná se o zisk, zdali by byl výsledek záporný, jedná o 

ztrátu. 

Výsledky jsem zpracoval do následující tabulky, kde zelená barva značí zisk ke dni 

uskutečnění kontraktu a červená barva ztrátu. 

Tab.10: Shrntí výsledků akcií  

Datum Název 
Cena 

vstupu 
Cena 

výstupu 
Rozdíl Objem Stav Zisk/ztráta 

7.5.2012 Apple 561,5 569,48 7,98 10 000 Nákup 79 800,00 

8.5.2012 Nokia 2,41 2,46 0,05 10 000 Nákup 500,00 

9.5.2012 Samsung 335 333 2 10 000 Prodat 20 000,00 

10.5.2012 HP 23,29 23,51 -0,22 10 000 Prodat -2 200,00 
Zdroj: Vlastní 
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Dále jsem sledoval vývoj akcií od data doporučení, abych zjistil, zda má doporučení 

byla pravdivá či zavádějící. 

Tab.11: Vývoj akcie AAPL  

Vývoj akcie Applu AAPL 

Datum Close Objem v Ks %změna 

7.5.2012 569,48 16 439 031 0,75% 

8.5.2012 568,18 17 758 960 -0,23% 

9.5.2012 569,18 17 167 989 0,18% 

10.5.2012 570,52 11 902 536 0,24% 

11.5.2012 566,71 14 269 476 -0,67% 

14.5.2012 558,22 12 593 729 -1,50% 

15.5.2012 553,17 17 010 954 -0,90% 

16.5.2012 546,08 20 031 982 -1,28% 

17.5.2012 530,12 25 614 959 -2,92% 

18.5.2012 530,38 26 153 209 0,05% 
Zdroj:Vlastní  

Z údajů tabulky č.11 je krásně vidět, jak se mění vývoj kurzu během dne. I kdyţ 

vypovídací schopnost indikátorů při analyzování této akcie vypovídala o vstupu do 

krátké pozice, rozhodl jsem se stanovit doporučení o vstupu do long pozice, z důvodů 

působení psychologických vlivů, které vţdy po vyhlášení určité novinky, či výroční 

zprávy ovlivní trend akcie. Vidíme, ţe od 7.5 do 10.5 působil tento efekt. Následující 

dny se akcie vrátily do trendu, který hlásily technické indikátory. 

Tab.12: Vývoj akcie NOK1V 

Vývoj akcie Nokie NOK1V 

Datum Close Objem v Ks %změna 

7.5.2012 2,4 57 272 0,42% 

8.5.2012 2,46 75 433 2,50% 

9.5.2012 2,39 28 051 -2,85% 

10.5.2012 2,48 10 715 3,77% 

11.5.2012 2,52 58 612 1,61% 

14.5.2012 2,33 109 435 -7,54% 

15.5.2012 2,26 37 157 -3,00% 

16.5.2012 2,25 43 429 -0,44% 

17.5.2012 2,21 87 967 -1,78% 

18.5.2012 2,26 62 343 2,26% 
Zdroj:Vlastní  

U sledovaných dat z tabulky č.12 je vidět, ţe od 7.5. do 11.5 byly kladné přírůstky akcie 

a tedy potvrzení stanoveného doporučení. V této době nedošlo k ţádným 
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fundamentálním vlivům, které by způsobily výrazné otočení trendu. U této tabulky je 

poměr mezi kladnými a zápornými přírůstky vyrovnaný, bylo by třeba sledovat vývoj 

akcií déle. 

U akcie Samsungu 0593q byly výsledky sledování nejpřesvědčivější, neboť ze 

získaných dat jsou pouze dvě hodnoty, které vypovídaly o nulovém či pozitivním 

přírůstku. U této akcie technické indikátory vypovídaly o vstupu do krátké pozice, 

neboť poukazovaly na změnu trendu. Tento trend se potvrdil a výsledná data jsou 

zobrazena v tabulce. 

Tab.13: Vývoj akcie 0593q 

Vývoj akcie Samsungu 0593q 

Datum Close Objem v Ks %změna 

8.5.2012 333 21 962 -3,20% 

9.5.2012 333 6 113 0,00% 

10.5.2012 338 4 841 1,50% 

11.5.2012 334 7 205 -1,18% 

14.5.2012 329 4 266 -1,50% 

15.5.2012 327 44 078 -0,61% 

16.5.2012 312,4 4 396 -4,46% 

17.5.2012 307,4 2 219 -1,60% 

18.5.2012 297,7 7 219 -3,16% 
Zdroj:Vlastní  

U akcie Hewlett-Packard, se mi nepodařilo ke dni stanoveným doporučením odhadnout 

pravděpodobný vývoj akciového kurzu, ale dokázal jsem odhalit postupný trend, jakým 

se akcie v následujících dnech pohybovala. Lze vidět, jaký trend má kurz akcie, neboť 

procentní změny vypovídají o klesajícím trendu a tedy potvrzení doporučení. 
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Tab.14:Vývoj  akcie HPQ 

Vývoj akcie Hewlett-Packard HPQ 

Datum Close Objem v Ks %změna 

7.5.2012 23,87 2 459 355 -1,65% 

8.5.2012 23,32 4 417 613 -2,30% 

9.5.2012 23,33 2 519 017 0,04% 

10.5.2012 23,51 2 490 040 0,77% 

11.5.2012 23,15 2 544 997 -1,53% 

14.5.2012 22,98 2 980 169 -0,73% 

15.5.2012 22,4 2 937 164 -2,52% 

16.5.2012 22,03 2 544 399 -1,65% 

17.5.2012 22,06 2 906 853 0,14% 

18.5.2012 21,44 6 220 307 -2,81% 
Zdroj:Vlastní  

V předchozích tabulkách jsou zobrazeny jednotlivé vývoje akcií včetně procentních 

změn k danému datu. Zelená barva značí procentní růst, červená barva procentní pokles 

akcie oproti open v ten den. 
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5. Vytvoření programu 

K vytvoření programu jsem pouţil teoretické znalosti z oblasti programování a z oblasti 

technické analýzy. Vytvořil jsem jednoduchý program, který automaticky stahuje data 

vybraných akcií, které si nadefinuje uţivatel. Po výběru názvu akcie a zvoleného data, 

program automaticky data stáhne a provede numerickou analýzu. Program obsahuje 

indikátory, s kterými jsem v diplomové práci pracoval. Následně program zobrazí 

průběh vývoje kurzu v grafu. 

 

Obr.30:Ukázka grafu  

Zdroj:Vlastní  

5.1. Výběr programu 

K programování jsem vyuţil tabulkový procesor od Microsoftu. Microsoft Excel je 

jeden z nejvýkonnějších tabulkových kalkulátorů. V rozhraní Microsoft Visual Basicu 

jsem vytvořil program za pouţití numerických metod a analýz. 

5.2. Data 

Pro stahování dat pro technickou analýzu jsem se rozhodl, ţe data budou stahována 

z internetového portálu yahoo.com.  
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Na obrázku č.31 je zobrazeno grafické rozhraní programu, které se skládá ze tří částí. 

První část je zaměřena na výběr akcie a import dat. Tyto akcie jsou defaultně 

přednastaveny v listboxu a uţivatel pouze volí společnost, jejíţ akcie chce analyzovat.  

V druhé části si zvolí datum, od kterého má importování začít, popřípadě nechá 

defaultně nastavené datum. Od stanoveného data, které zadá uţivatel, se stáhnou 

historická data v časovém rámci 145 dní. Tyto data se pak pouţijí pro výpočet 

jednotlivých technických indikátorů a ve výsledném grafu bude zobrazen časový rámec 

100 dní. 

Třetí část tvoří aktivní tlačítka, kde stisknutím „stáhnout data“ se provede proces staţení 

dat, jejich roztřídění a výpočet technických indikátorů, které byly implementovány do 

programu. Tlačítko „Zavřít“ je nastaveno na zavření formuláře. 

 

Obr.31:Rozhrani programu  

Zdroj:Vlastní  

5.3. Metody 

V programu jsou pouţity matematické funkce, numerické výpočty a analýzy, které jsem 

naprogramoval v Microsoft Visual Basicu. 
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5.4. Test výsledků výpočtů 

Výsledky získané z numerických výpočtů v Excelu jsem porovnával s výsledky 

získanými na webovém serveru yahoo.com a patria.cz. 

5.5. Možnost využívání aplikace 

Mnou vytvořený program lze vyuţít jako analytický nástroj pro sledování vývoje akcií a 

následného rozhodnutí. Tento program obsahuje jen výčet technických indikátorů a 

nestanovuje ţádná doporučení o vstupu či výstupu z pozice. Tento program je moţné 

dále rozšířit o řadu uţitečných funkcí, tak aby byl konkurenčně schopný programům, 

které se zabývají technickou analýzou a mají jiţ implementovány tyto funkce.  

 
Obr.32:Rozhraní programu 2  

Zdroj:Vlastní  
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Závěr 

Cílem kaţdého obchodníka je maximalizovat své finanční prostředky, které vloţil do 

obchodování na burze. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout je pochopit a správně 

pouţívat technickou analýzu, která se opírá o fakta vycházející z kurzů. Výhodou této 

analýzy je i její různorodost, kdy ji lze aplikovat na jakýkoliv trh, kde je náplní 

obchodování na burze. 

V této diplomové práci jsem se zaměřil na aplikování technické analýzy na akciových 

kurzech vybraných společností. 

V první části diplomové práce jsem se zabýval teoretickými východisky, které se 

vztahují k danému tématu. Věnoval jsem se technickým indikátorům a vysvětlil jejich 

pouţívání při analyzování akciových kurzů. 

Po sepsání teoretických východisek, jsem zpracoval informace o společnosti Apple, kde 

jsem uvedl klíčové události z historie společnosti, zanalyzoval produktové portfolio. 

V další části diplomové práce jsem provedl analýzu vnitřního a vnějšího okolí. 

Z provedených analýz jsem získal klíčové fundamentální poznatky, které jsem zohlednil 

při stanovení závěru analýzy. 

Ve stěţejní části této diplomové práci jsem se zabýval technickou analýzou aplikovanou 

na reálných akciových kurzech společnosti Apple, konkurentech Nokii, Samsungu a 

Hewlett-Packardu. 

Při sledování akcií jsem detekoval v akciových kurzech jednotlivé paterny, k jejímu 

správnému odhalení je zapotřebí mít praxi. 

V průběhu analyzování hrají klíčovou roli i psychologické a fundamentální údaje, které 

účastníci trhu sledují a reagují na ně. Kdyţ jsem analyzoval akcie Applu, všiml jsem si, 

ţe Apple chytrými strategickými tahy se snaţí stimulovat vývoj kurzu v případě, kdy 

kurz akcie slábne a nabírá klesající tendenci.  

Tyto tahy mohou zamíchat s akciovým kurzem a jejich reakce na tyto tahy, můţe 

vyvolat falešné signály u technických indikátorů. Pro analýzu akcií jsem vybral 

indikátory, které mně nejvíce vyhovovaly. Kaţdý obchodník si musí vybrat ukazatele, 

které odpovídají jeho strategii a jeho povahovým rysům.  
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Po analýze jednotlivých akcií jsem stanovil doporučení, jakým směrem se bude 

pravděpodobně vyvíjet akciový kurz.  Tyto doporučení jsou směřována k investorům a 

účastníkům trhu. 

Správnost doporučení, které jsem vydedukoval od technických indikátorů a jejich 

nákupních či prodejních signálů, jsem si ověřil, pomocí fiktivního zrealizování vstupu 

na trh. Tento způsob ověření můţe vykazovat zkreslené výsledky, neboť nepokrývá 

poplatky, které jsou součástí obchodování na burze. 

Při tomto ověření, kdy jsem uzavřel fiktivní kontrakty, se mi podařilo odhadnout vývoj 

akcií ve třech případech ze čtyř, kdy pouze akcie Hewlett-packard se vyvíjela opačným 

směrem a došlo ke ztrátě. Tyto výsledky jsou však pouze k datu doporučení. Pokud 

bychom chtěl reálně vyzkoušet, zda doporučení jsou pravdivá, bylo by zapotřebí 

sledovat déle vývoj akcií a nejlepším způsobem by bylo si obchodování vyzkoušet 

v reálném čase za skutečné finanční prostředky. 

Poslední část mé práce byla věnována programu, který jsem vytvořil v Microsoftu 

Excelu, jako analytický nástroj pro podporu technické analýzy. Tento program obsahuje 

výčet technických indikátorů, které jsem v této práci vyuţíval. Programování ve Visual 

Basicu není těţké, pouze pracné. Pochopení a nalezení správného řešení chvíli trvá. 

Člověk musí mít trpělivost, neboť se často stává, ţe i kdyţ je syntaxe napsána správně, 

program na ní nereaguje. Stačí pouze vypnout a zapnout Visual Basic a problém je 

vyřešen. 
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