
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ÚSTAV INFORMATIKY 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

INSTITUTE OF INFORMATICS 

 

 

 

NÁVRH ZLEPŠENÍ SOFTWAROVÉ PODPORY 

PRO OBCHODNÍ STRATEGIE NA KOMODITNÍCH 

TRZÍCH 

PROPOSAL OF IMPROVEMENT SOFTWARE SUPPORT FOR TRADING STRATEGY IN 
COMMODITY MARKETS 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE  PETR LEVEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. et Ing. STANISLAV ŠKAPA, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013  



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2012/2013
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Levek Petr

Manažerská informatika (6209R021) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Návrh zlepšení softwarové podpory pro obchodní strategie na komoditních trzích

v anglickém jazyce:

Proposal of Software Improvement Support for a Trading Strategy in Commodity Markets

Pokyny pro vypracování:

Úvod 
Vymezení problému a cíle práce 
Teoretická východiska práce 
Analýza problému a současné situace 
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení  
Závěr 
Seznam použité literatury 
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

NESNÍDAL,T. a P. PODHAJSKÝ. Obchodování na komoditních trzích: průvodce spekulanta. 1.
vyd. Praha: GRADA, 2005. ISBN 80-247-1499-X.
PODHAJSKÝ, P. a T. NESNÍDAL.  Jak se stá intradenním finančníkem. 2. vyd. Praha: Centrum
finančního vzdělávání s.r.o., 2010. ISBN 978-80-903874-4-7.
PODHAJSKÝ, P. a T. NESNÍDAL.  Kompletní průvodce úspěšného finančníka. 1. vyd.
Jazyková korektura Veronika Roncová. Praha: Centrum finančního vzdělávání s.r.o., 2009.
ISBN 978-80-903874-5-4.
STEENBARGER, N.  Trading Coach: 101 lekcí, jak se stát sám sobě obchodním psychologem. 
1. vyd. Přeložil Jiří Fadrný a redigoval Michal Červinka. Praha:  Centrum finančního vzdělávání
s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903874-6-1.
WILLIAMS, L. Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů. 1. vyd. Praha: Centrum
finančního vzdělávání s.r.o., 2007. ISBN 978-80-903874-1-6.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 26.05.2013



Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na návrhy zlepšení softwarové podpory a tím zefektivnění 

investování na komoditních světových burzách. Cílem je navrhnout softwarové zlepšení 

pro vybraný software používaný k obchodování. Zlepšení bude provedeno na základě 

analýzy a porovnání, v současnosti obchodníky běžně užívaných softwarů k 

obchodování na světových burzách, se zaměřením se na nalezení a navrhnutí 

vylepšujících modulů používaných při strategiích během obchodování. Na základě 

uvedení a použití vylepšujících modulů, které nejsou v současné době dostupné, tak 

dojde k zefektivnění práce obchodníků a snížení možných rizik používaných investic.  

Abstract 

The Bachelor work is focused on proposals to improve software support and the 

efficiency of investment in commodity exchanges worldwide. The aim is to propose 

software improvements for selected software used for trading. Improvements will be 

made on the basis of analysis and comparison, the currently commonly used traders 

software for trading on world stock exchanges, with a focus on finding and proposing 

modules that improve the strategies used during trading. Based on the introduction and 

the use of these improved modules, that are currently not available, will increase 

efficiency of work for traders and reduce potential risks of investments used. 
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pattern 
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ÚVOD 

 Obchodování na světových burzách nejenom na komoditní burze se v posledních 

letech stalo velmi populární i v České republice a to nejenom díky otevření hranic po 

pádu komunismu, ale především popularizací v médiích. V tisku, na internetu, ale i v 

televizi se stále častěji objevují informace o obchodování s komoditami. Aniž bychom 

si to blíže uvědomovali, tak každý z nás vlastně už s komoditami obchoduje. Při své 

běžné spotřebě totiž často kupujeme komodity, jako jsou cukr, kávu nebo také různé 

obiloviny, stejně tak jako když tankujeme např. benzín nebo diesel do automobilu.  

Další komoditou, kterou také běžně kupujeme, aniž bychom si uvědomovali, že se jedná 

o komoditu, jsou i šperky pro naše manželky, partnerky, matky nebo naše děti. Zkrátka 

komodity dnes považujeme za naprosto přirozenou součást našeho života a více o nich 

začínáme přemýšlet až v momentě, když se dramaticky změní jejich cena. Uvedenou 

informaci získáme z médií, které tyto změny ihned rádi přenášejí veřejnosti. Média na 

všech úrovních se tak snaží z běžných změn a výkyvů cen na burzách udělat senzaci, 

jejímž efektem však bývá mnohokrát panika nejenom na trhu, ale i mezi širokou 

veřejností. V mnoha případech se však jedná pouze o zcela běžné výkyvy cen, které 

jsou na burze běžné a jsou její součástí. Zásadní změny cen na burzách, jsme 

zaznamenali nejvíce během světových krizí, kdy došlo k cenovým výkyvům, které už 

nelze nazývat jako běžné. Během těchto krizí se v mnoha případech cena důležitých 

komodit, akcií, nebo indexů propadla na dlouhodobá minima. I přes tyto změny cen 

však bylo možné na burze zúročit své investice a vydělat tak na těchto propadech cen a 

hodnot. Je to z důvodu postupů, kdy na burze platí i opačná posloupnost.  Obchodníkům 

burza umožňuje nejdříve prodej a poté nakup již prodané komodity nebo akcie. Jedná se 

o běžný postup, kdy obchodník spekuluje na pokles ceny. Uvedená skutečnost není pro 

běžného člověka dost srozumitelná a tak její vysvětlení bude součástí této práce. 

 Pro představování burzy a obchodování s komoditami, je nutné podotknout, že 

burza a obchodování má počátky již v dávné historii. Historicky první zápisy o 

obchodování s komoditami, jako surovinou, se objevují již v 17. století. Tyto záznamy 

pocházejí z Japonska. Seriózně popsané začátky obchodování popisují ale až 

dokumenty z roku 1871, kde evidujeme první organizovaný komoditní trh ve Spojených 

státech. 
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 V dnešní době světem hýbe elektronika, sloužící nejenom k obchodování na 

burze, ale i k mnoha jiným činnostem usnadňující práci a veškeré procesy potřebné 

k běžnému životu. Nezbytnou součástí, pro běžného burzovního obchodníka, jsou tak 

informační a komunikační technologie. Jedná se zejména o hardware a software 

umožňující, díky dostupnosti, téměř komukoliv a odkudkoliv jednoduše obchodovat na 

světových burzách. 

 Svou bakalářskou práci jsem rozdělil do několika částí. V první části představím 

historii, teorii a současný stav na světových komoditních burzách. V další části se budu 

věnovat aktuálně využívaným hardwarům a softwarům, které podrobím analýze. Na 

základě podrobné analýzy vyberu nejvhodnější software, který v poslední části 

vylepším o přídavné moduly upozorňující na patterny. Patterny jsou potřebné a velmi 

důležité ke zhodnocení aktuální situace na trhu. Jejich správné využití je v dnešní době 

nedílnou součástí pro úspěšné obchodníky. Naprogramované moduly podrobím 

testování funkčnosti, ale i částečně úspěšnosti. Veškeré hodnoty použiji v poslední části 

pro závěrečné zhodnocení.  
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 Během obchodování na světových burzách dochází k mnoha opakujících se 

situací, které při použití pomocných upozorňujících modulů v softwarových aplikacích 

lze zjistit, dohledat a v případě vhodnosti i použít. Tato zjištění a upozornění na 

vzniklou situaci mohou napomoci obchodníkům k jejich práci a zefektivnění úspěšnosti 

případných obchodů. Cílem je provedení kritické analýzy využívaných softwarů na 

komoditních trzích, se zaměřením na možné návrhy zlepšení u vybraného 

nejvhodnějšího softwaru, prostřednictvím doplňujících modulů. Tyto moduly jsou  

běžně používané u strategiích z technické analýzy se zaměřením pro obchodování na 

komoditních trzích. 
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2. OBCHODOVÁNÍ NA KOMODITNÍ BURZE OBECNĚ 

 V teoretické části mé bakalářské práce uvedu a objasním pojmy a postupy, které 

jsou při obchodování na světových burzách nejdůležitější a je nutné je znát pro 

pochopení celkového principu obchodování s komoditami. 

 

Historie 

 „Historie komoditních obchodů sahá podle některých pramenů až někam k 6000 

let staré Číně. Nicméně, první skutečně dochované doklady (týkající se komoditních 

obchodů) se vztahují k Japonsku, kde se tento obchodní instrument používal k zajištění 

úrody rýže již někdy kolem 17. století. I když od té doby uplynulo několik staletí, 

princip japonských „rýžových“ komoditních obchodů zůstal velmi podobný tomu, 

jakým se obchodují komodity dnes.“ (1 str. 20) 

Historicky se má za to, že pěstitel rýže v této dávné historii se rozhodl pro svůj 

podnikatelský záměr a to pěstování rýže. Na svůj záměr však neměl dostatek 

prostředků, které jsou vždy potřeba k uskutečnění jakéhokoliv podnikatelského záměru. 

Do těchto nutných prostředků je nutné započítat veškeré náklady, jako jsou například 

nákup pozemku, jeho obhospodařování, mzdové náklady, sklizeň, doprava 

k obchodníkovi a mnoho dalších. Jednoduchou myšlenkou teda vznikl nápad, že 

uvedenou svou produkci, neboli veškerou vypěstovanou rýži, která se očekávala 

z tohoto záměru, prodat dříve, než začne samotná sazba a pozdější pěstování. Utržené 

peníze tak mohl farmář použít na svůj záměr, rýži vypěstovat a později, také dle 

sjednané smlouvy, prodat. Tento postup je velmi jednoduchý a stojí za vznikem 

takzvaných „futures kontraktů“, které jsou dnes jednotkou pro obchodování na 

komoditních burzách.  

 Dalším krokem, který přispěl k dnešnímu obchodování s futures kontrakty 

neboli komoditami, bylo prodávání již sjednaných smluv, a to během doby, než 

komodita byla připravena k využití. Do prodejů vstoupily i banky, které na uvedené 

kontrakty poskytovaly půjčky, čímž umožnily obchodníkům získat peníze na nákup 

kontraktů. V předešlém příkladu se jednalo o rýži a dobu, kdy opravdu byla rýže 

sklizena a byla v podstatě dostupná ke spotřebě.  
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 Vše vzniklo opět pomocí jednoduché myšlenky, že nakoupený kontrakt, neboli 

smlouva, by mohla být obchodovatelná a první vlastník této smlouvy, na budoucí 

produkci xy produktu , ji může dále prodávat dalším obchodníkům. To vše již dle ceny, 

která byla aktuální. Při těchto obchodních transakcích vznikaly však různé pochyby, 

čímž vznikla velmi důležitá otázka. Co když jedna ze smluvních stran v průběhu 

obchodování zbankrotuje, nebo co když bude v době dodání komodita nekvalitní? Na 

základě těchto nejasností vznikla komoditní burza, které měla za úkol veškeré podobné 

obchody organizovat, dohlížet nad jejich vypořádáváním a dále jednotlivé komodity 

převést do jednotného formátu, čímž vznikly tzv. standardizace. Tyto standardizace 

pevně stanovily množství, velmi důležitou kvalitu, ale zejména i podmínky dodání. 

Jediné, co nelze standardizovat je cena, která se samozřejmě během doby vyvíjí a nelze 

ji tak pevně stanovit. 

 V dnešní době tak velmi jednoduše můžeme říct, že každá komodita je 

kontrolována a během jejího procesu, je i mnohokrát prodána, a to až do doby, kdy 

v poslední řadě ji získá skutečný odběratel nebo obchodník, který s uvedenou 

komoditou má opravdový záměr. Během této doby, se tak na cestě procesu objeví 

mnohokrát i stovky nebo dokonce tisíce prodání tohoto jednoho jediného kontraktu. 

V prvopočátku jednoduchá myšlenka, byla za mnoho let přetvořena do dokonalosti a 

dnes již nikomu nepřipadá na nákupu či prodeji futures kontraktů nic zvláštního, ba 

naopak si tato jednotka získala na burze vysoké postavení. (2) 

 „Dnes se futures kontrakty obchodují na mnoho komodit – jsou to nejrůznější 

rostlinné a živočišné produkty, ale i kovy, úrokové míry, měny a další. Zrovna tak 

v dnešní době využívají futures kontrakty nejenom farmáři a spekulanti, ale též velcí 

odběratelé, kteří se takto jistí proti nenadálým cenám dané komodity v budoucnosti (tzv. 

hedging).“ (1 str. 22) 

 

Komoditní burzy 

 Nad správností provedení veškerých obchodů dohlíží komoditní burzy, které 

jsou zodpovědné za veškeré obchody uskutečněné na jejich půdě. Komoditní burzy jsou 

místa, kde se obchoduje s komoditními termínovanými kontrakty. Termínované 

obchodování zde probíhá ve vyhrazeném čase. Zpravidla se obchoduje s násobky, 
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burzou určeného množství dané komodity. Každá burza je také dále pod přísným 

dohledem kontrolních orgánů, které dohlížejí na jednotlivé obchodní případy a zajišťují, 

aby všechny obchody proběhly podle stanovených pravidel. Nad největším trhem, který 

je bezpochyby v USA, dohlíží CFTC - Commodity Futures Trading Commission. Aby 

mohl americký regulační orgán CFTC (Commodity Futures Trading Commission) 

dovolit vznik určitého komoditního kontraktu, musí existovat dostatečné množství 

cenových výkyvů, které vytváří prostředí případné ztráty nebo zisku. Smyslem tohoto 

počínání je možnost zajištění prostoru pro hedgery a bylo tak zamezeno spekulacím 

investorů. (2)  

 Nad ostatním trhem vždy dohlíží příslušné státní úřady, které jsou různé dle 

oblasti působení. Například Komoditní burza Praha podléhá ministerstvu zemědělství 

ČR. Toto ministerstvo dozoruje Komoditní burzu Praha především díky tomu, že se zde 

jako komodity obchodují různé typy dřeva.  

 Na burze se obchoduje zpravidla přes zprostředkovatele, který je nazýván 

anglicky broker. Broker je nejčastěji využívaný pojem, s kterým se obchodník setká.  

 

 Časem se ukázalo, že spekulovat s těmito standardizovanými kontrakty je velmi 

zajímavý způsob rychlého zbohatnutí a často je začali nakupovat i lidé nebo i 

společnosti, které komoditu vůbec nepotřebovali. Jejich důvodem nákupu byly pouze 

spekulace s vidinou možného zisku. Tyto spekulace se nakonec přenesly i na ostatní 

komodity, se kterými se dnes obchoduje elektronicky prakticky odkudkoliv na celém 

světě. 

Nejvýznamnější  komoditní burzy jsou  

Chicago Mercantile Exchange (CME) v USA  

Chicago Board of Trade (CBOT) v USA  

New York Mercantile Exchange (NYMEX) v USA  

New York Board of Trade (NYBOT) v USA 

Eurex v Německu  

, ale i např. Komoditní burza Praha. 
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Jednotlivé burzy se liší hlavně nabídkou obchodovaných komodit a mírou jejich 

likvidity. Některé burzy se zabývají pouze několika vybranými komoditami. Dalším 

faktorem pro výběr komoditní burzy můžou být stanovené loty, jednotky množství, 

poplatky za nákup nebo prodej a pravidla obchodování. (3) 

 

Jak komoditní obchodování funguje? 

 „Znamená to nakupovat a prodávat kontrakty na různé suroviny. To je celé. Tak 

jak si v případě akcií kupujete vlastnictví části nejrůznějších společností, tak si v 

komoditách kupujete vlastnictví nejrůznějších surovin.“ (1 str. 18) 

 Posloupnost procesu na long pozici, neboli spekulaci na růst ceny, není třeba 

příliš rozebírat, jelikož se jedná o běžně známý postup, kdy je základem levně nakoupit 

a se ziskem, tedy po vzrůstu ceny prodat. Obchodník v tomto případě spekuluje na růst 

ceny.  

 

Obrázek 1 Ukázka obchodu LONG pozice na komoditním trhu ( zdroj vlastní ) 

 

Opakem je spekulování na pokles ceny, neboli short pozici, kterou nyní, díky složitosti 

pochopení, trochu více vysvětlím. Short pozice je pravým kouzlem obchodování 

nejenom s komoditami, protože obchodník může vydělávat i ve chvíli, kdy se všechny 

trhy propadají a cena klesá. Pokud obchodník otevře obchod short (v překladu krátký), 

myslí si, že cena kontraktu bude klesat. Krátká, neboli short pozice, tedy představuje 
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skutečnost, že obchodník prodal futures kontrakt v předpokladu nižších cen v 

budoucnosti. Obchodník doufá a předpokládá, že prodaný kontrakt nakoupí později, 

čímž se uzavře původním prodejem vzniklá pozice, na nižších cenách a tím pádem 

zrealizuje profit. Zjednodušeně řečeno, short pozice je vždy, pokud kontrakt nejdříve 

obchodník  prodá a později nakoupí. (2) 

Příklad : Po dohodě dvou kolegů, kdy jeden z nich pan Adam potřebuje dolary na 

dovolenou a domluví se s panem Karlem na zajištění požadovaných xy dolarů s 

termínem dodání do jednoho týdne. Pan Karel ví, dle získaných informací a ukazatelů, 

že dolar bude v následujících dnech levnější a proto obchod schvaluje a potvrzuje. 

Domluvená cena je dle aktuálního kurzu stanovena na 20,50kč za 1USD. V tuto chvíli, 

na hodnotě 20,50kč, vstupuje pan Karel do obchodu a otevírá pozici SHORT, jelikož 

spekuluje na pokles ceny dolaru. Během jednoho týdne opravdu dolar zlevnil a pan 

Karel mohl dolary skutečně nakoupit za cenu 20,20kč a ukončit tak otevřenou pozici 

předáním dolarů svému kolegovi za domluvený kurz 20,50kč. Short pozice byla 

naplněna a zisk pro pana Karla byl 0,30kč za 1USD. Kdyby však dolar naopak svou 

hodnotu posílil například na 20,70kč za 1USD, pan Karel by musel nakoupit 

požadované dolary i za vyšší kurz, než původně domluvených 20,50kč a tím by 

zrealizoval na daném obchodu ztrátu 0,20kč za 1USD. 

 

 

Obrázek 2 Ukázka obchodu SHORT pozice na komoditním trhu ( zdroj vlastní ) 
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Na komoditním trhu neboli burze se objevují dvě základní skupiny obchodníků. Jedná 

se o tzv. hedgery a investory.  

 Hedger je jednotlivec nebo firma, kteří si chtějí zajistit (neboli hedgovat) 

současně obchodovanou cenu komodity i v budoucnosti. Jde tedy o subjekty, které 

danou komoditu skutečně fyzicky potřebují pro své podnikání (např. zlatníci zlato, 

řezníci maso, pekaři obilniny, ale těch příkladů je samozřejmě mnohem více) 

 Investoři jsou naopak obchodníci, kteří vstupují na burzu pouze s vidinou 

možného zisku díky spekulacím na cenách komodit, ale ve skutečnosti komoditu vůbec 

nepotřebují. 

 Obchodování s komoditami je velmi rozdílné oproti obchodování akcií. 

Nákupem akcií získává obchodník určitý podíl vybrané společnosti, kdežto nákupem 

komodity získává obchodník určité konkrétní množství zvolené suroviny. (2) 

Tuto surovinu zvanou komodita však investor nekupuje s úmyslem si ji ponechat, ale 

z důvodu spekulace, že na jejím nákupu a pozdějším prodeji může vydělat. Základní 

principy komoditního obchodování jsou samozřejmě podobné jako u běžného 

podnikání, kde vždy obchodník chce levně něco nakoupit a později prodat s co 

nejvyšším ziskem. 

 

Jaké trhy lze na komoditním trhu obchodovat? 

 Komoditní obchodník může obchodovat v podstatě s čímkoliv. Existuje však 

skupina aktiv, která ho přitahuje velice spolehlivě. Jedná se o tzv. komoditní kontrakty 

na akciové indexy. Tyto trhy jsou velice oblíbené především pro extrémní likviditu, 

široké možnosti obchodních přístupů a pákovému efektu.  

 V USA se obchodují S&P 500, Russell 2000, NASDAQ 100 a Dow Jones, v 

Německu pak DAX, Dow Jones EURO STOXX 50, příp. německé dluhopisy. Futures 

kontrakty na akciové indexy jsou v dnešní době k nejvíce obchodovaným trhům na 

světě, jelikož zde dochází k častým pohybům, které jsou pro spekulace potřebné. (2) 

Mezi nejdůležitější komodity, které jsou obchodovatelné na světových burzách, řadíme: 
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Komoditní futures:  

Obiloviny – kukuřice, pšenice, oves, ječmen  

Olejniny – sójové boby, sójový olej, sójový šrot, řepka  

Masa – hovězí na výkrm, hovězí na porážku, celí vepři, vepřové boky  

Drahé kovy – zlato, stříbro, platina, paladium  

Základní kovy – měď, olovo, zinek, hliník, cín, nikl  

Potraviny – káva, kakao, cukr, pomerančový koncentrát  

Vlákna– bavlna, dříví, vlna  

Energie– ropa, topný olej, benzín, zemní plyn, elektrická energie, emisní povolenky, 

topný olej  

 

Finanční futures:  

Akciové indexy – S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones 30, EURO, STOXX 50, CAC 40  

Měny – euro, britská libra, kanadský dolar, japonský jen, australský dolar, švýcarský 

frank  

Dluhopisy – 30, 10, 5 a 2 leté americké vládní dluhopisy, 10leté německé vládní 

dluhopisy, 10leté britské vládní dluhopisy  

Úrokové míry – eurodolar, euribor, euroswiss, libor 

 

Důležité pojmy a jejich vysvětlení 

 Pro pochopení komoditního trhu je nedílnou součástí pochopení veškerých 

procesů a zejména nejvíce používaných výrazů, s kterými se může obchodník na 

komoditní burze potkat. Výrazů je mnohem více, ale pokusím se shrnout a zařadit pouze 

ty nejvíce důležité.  
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Analýza komoditních trhů 

Analýzu komoditních trhů je možné provádět dvěma různými způsoby. Jedná se o 

fundamentální a technickou analýzu. Dle těchto způsobů a jejich využití se dělí 

obchodníci na dva různé typy. Fundamentální obchodníci kladou především důraz na 

ekonomicko-politické události, které ovlivňují nabídku i poptávku a to v globálním 

měřítku. Techničtí obchodníci sledují při svém obchodním přístupu několik čísel, 

které se různými technikami dají přímo zobrazovat v grafech. (2)  

Burzovní trhy a jejich důležitost 

„Burzovní trhy vždy sehrávaly, sehrávají a budou sehrávat v systému finančních trhů 

a v tržních ekonomikách nezastupitelnou a velmi významnou roli. Je zcela logické, 

že se tato role jakož i podoba a principy fungování burzovních trhů v průběhu století 

měnily a vyvíjely v reakci na probíhající ekonomické, politické a historické události 

a souvislosti.“ (4 str. 35) 

Broker 

Zprostředkovatel obchodů, který za poplatek sjednává obchody pro obchodníky. V 

případě burzy se jedná o společnosti, které mají oprávnění obchodovat s investičními 

nástroji. Služby brokerů se liší. Jedná se především o odlišnosti v ceně za 

zprostředkování, ale také velikost marginu (zálohy) pro danou komoditu. Je čistě na 

brokerovi, jakou zvolí strategii k získání svých klientů, zda budou zprostředkovávat 

obchody pouze pro společnosti, nebo umožní obchodovat i běžným obchodníkům 

s nižším kapitálem. (5) Na obchodníkovi je zase výběr pro něho nejvýhodnějšího 

brokera, který mu nabídne požadovaný servis za odpovídající cenu.  

CCI indikátor 

Indikátor Commodity Channel Index (známější spíše pod zkratkou CCI) vytvořil a v 

magazínu Commodities poprvé publikoval, v roce 1980 Američan Donald Lambert. 

V současné době CCI patří mezi nejoblíbenější indikátory a i přesto, že má v názvu 

slovo commodity, je využíván k analýzám celého spektra investičních instrumentů. 

Indikátor CCI patří do skupiny oscilátorů a jeho hlavními cíly jsou identifikace 
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trendu, síly trendu a přeprodanosti či překoupenosti daného investičního instrumentu. 

Hodnoty CCI oscilují kolem nuly a cca 70 až 80 procent času jsou větší než -100 a 

zároveň menší než +100. (6)  

Uvedený indikátor, konkrétně s periodou 14 a 50, jsou nedílnou součástí patternů 

FinWin a budou použity při tvorbě modulů, které upozorní na vybrané patterny. 

Cenotvorba a její běžné využití 

„Burza organizuje vzájemné střetávání poptávky a nabídky po určitém instrumentu, 

jehož výsledkem je stanovení aktuální ceny (kurzu) daného instrumentu. Cena vzniká 

na burzovním trhu. Poté může být rovněž východiskem, popř. směrnou cenou pro 

obchody uzavírané mimo burzu.“ (7 str. 19) Běžně se tak setkáme s cenotvorbou, 

která na základě cen z burzy přenáší do běžného podnikání nebo dokonce života. 

Deriváty 

„Na termínovaných (derivátových) burzách jsou uzavírány tzv. termínované 

obchody. Ty lze charakterizovat jako kontrakty, jejichž opravdové vypořádání se 

uskuteční až s poměrně značným časovým odstupem od jejich uzavření. Z toho 

vyplývá, že okamžikem uzavření obchodu vzniká kontrakt, s nímž je až do okamžiku 

jeho vypořádání možno na té samé burze ještě dále obchodovat. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se jedná o obchodování s tzv. odvozenými, neboli derivovanými 

kontrakty, se tyto burzy označují jako derivátové.“ (8 str. 31) 

Deriváty, jejich vysvětlení pro pochopení, je však velmi složité téma, které by 

obsáhlo samotnou práci a tak jsem uvedl pouze malou definici, která toto téma 

nejvíce vystihuje. 

E-mini 

E-mini označení se používá pro elektronicky obchodované burzovní trhy s 

komoditními kontrakty na akciové indexy. Jedná se o jedny z nejhojněji 

obchodovaných trhů mezi obchodníky zaměřených na intradenní obchodování. (5) E-

mini kontrakty jsou známé a úspěšné již od roku 1997, kdy byly poprvé představeny 

pro akciový index   S&P 500. 
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 Expirační cyklus 

Každý kontrakt má přesně stanovený měsíc dodání (Expirace). Například akciové 

indexy mají svou expiraci (po třech měsících) a to v měsících březnu, červnu, září a 

prosinci. Tyto stanovené data jsou neměnné a jasně nastavené. Pokud chce 

obchodník držet nějaký kontrakt delší dobu, tak musí v den dosažení expirace svůj 

obchod převést do dalšího období, neboť v den expirace kontrakt končí a není s ním 

možné dále obchodovat. (2) 

 Fundamentální obchodníci  

Fundamentální obchodníci využívají znalosti fundamentálních vlivů, ve kterých se 

umí dobře orientovat a chápou jejich souvislost s vývojem ceny. Tato metoda je 

zajímavá tím, že obchodníci sledují prakticky všechny hlavní ekonomické faktory, 

které mohou nějakým způsobem „pohnout s cenou“. Důraz kladou především na 

ekonomicko-politické události, které ovlivňují nabídku i poptávku a to v globálním 

měřítku. 

GAP 

GAP je obecně nazývaný výraz, který je používán pro oblast grafu, kde se vytvořila 

mezera mezi bary, které jsou ukazateli obchodů. Vzniklá mezera tak poukazuje na 

fakt, že se zde nezobchodovaly žádné obchody. Označení GAP lze použít i v rámci 

intradenního obchodování, jelikož vznikne rozdíl mezi uzavírací cenou hlavních 

obchodních hodin (15:30 - 22:15 SEČ) jednoho dne a otevírací cenou hlavních 

obchodních hodin dalšího následujícího dne. Vysvětlení proč k těmto rozdílům běžně 

dochází, je velmi prosté. Elektronické obchodování trhů probíhá, i když v malém 

objemu, i mimo hlavní obchodní hodiny. Díky těmto minimálním obchodům se tak 

může cena vyvinout oběma směry a při startu nového obchodního dne a hodin je tak 

cena jiná, než předešlý den cena dané komodity uzavírala. Elektronické trhy jsou 

uzavřeny pouze v době 22:15 - 22:30 SEČ. (8) 
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Hodnota kontraktu 

Hodnota kontraktu se vypočítá tak, že se sečte aktuální cena nebo kurz a objem 

komodity. Jelikož je samotná hodnota kontraktu v mnoha případech vysoká, zejména 

u drahých kovů, nebo některých indexů, vznikl pomocný systém využívající 

obchodování komodity prostřednictvím malé zálohy. Tato záloha je běžně dnes 

využívána a je nazvána margin. (2) 

Chop 

Jedná se o anglický výraz pro trh, který jde do strany. Cena dané komodity nebo 

vybraného trhu se tedy při chopu příliš nehýbe žádným směrem, neboli neroste a ani 

neklesá. Takový trh je nepřítelem mechanických a indikátorových strategií, jelikož 

jsou díky chopu udávány spousty falešných signálů, které vedou ke značným 

ztrátám. Tyto ztráty jsou především způsobeny tím, že obchodník na uvedené falešné 

signály reaguje a neregistruje, že obchod je v tzv. chopu, neboli jde do strany. 

Vstupování do obchodu v těchto podmínkách je velmi riskantní a ve většině případů 

dochází k neúspěšným obchodům. (5) 

 Indikátory 

Pro tuto mou bakalářskou práci bude velmi důležitý pojem a to tzv. indikátor. 

Indikátory jsou pomocné programy a doplňkové ukazatele zobrazené v grafech, 

sloužící obchodníkovi k předpovědi možných pohybů ceny dané komodity nebo trhu. 

Jelikož indikátorů je celá řada, tak si každý obchodník může vybrat ze širokého 

spektra nabízených indikátorů. Doporučuje se obecně, aby si obchodník vybral pouze 

ten indikátor, který mu vyhovuje a to nejlépe na základě svých vlastních testování 

obchodů zpětně díky historickým datům. (5) 

 Uvedené indikátory budou také součástí při tvorbě mých nových aplikací, 

které pomohou obchodníkům v úspěšnosti a správnému vstupu do obchodů. Pro 

vybrané patterny bude využito několik indikátorů, jako jsou například CCI14 a 

CCI50. Díky nastaveným ukazatelům v pomocných aplikacích se tak obchodník 

bude moci jednodušeji rozhodnout a získat více informací o aktuální situaci na trhu.  
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Margin 

„Je to ve své podstatě určitá „záloha”, za kterou vám broker umožní obchodovat 

určitý daný instrument.“ (9 str. 44) V praxi to vypadá tak, že za pár set dolarů může 

obchodník kontrolovat několik komodit najednou nebo si od jedné komodity může 

nakoupit více kontraktů. Vše se odvíjí od kapitálových možností daného obchodníka, 

nebo společnosti. Po ukončení nákupní nebo prodejní pozice je obchodníkovi záloha 

(margin) vrácena v plné výši a to bez ohledu, zda byl obchod úspěšný nebo ne. 

Tomuto procesu se říká pákový efekt. Záloha se tedy nepřevádí z účtu obchodníka na 

účet brokera a zpět. Jen po dobu, po kterou je obchodník v obchodě, se na účtu 

obchodníka zablokuje částka ve výši zálohy. Po ukončení obchodu se zase částka 

odblokuje. Výše uvedené zálohy je předem stanovena, ale může se lišit z důvodu 

různých nabídek brokerů (2) Výše hodnoty margin je také jedním z ukazatelů při 

volení brokera. 

 Obchodní plán  

„Obecně také nazýván obchodní strategie anebo obchodní systém, což je sumář 

obchodních pravidel, dle kterých činíme naše obchodní rozhodnutí.“ (9 str. 24) 

 Papertrading 

Jedná se o tzv. obchodování na nečisto. Je to jedna z největších výhod obchodování 

na burze. Většina obchodních softwarů obsahuje tzv. simulační režim, ve kterém lze 

zadávat obchodní příkazy, které jsou pouze "na nečisto" a jedná se tak pouze o 

simulaci prodeje či nákupu. Jednoduše si tak může obchodník vyzkoušet nové, ale i 

staré obchodní systémy, strategie, nebo si může jednoduše ověřit své nápady, aniž by 

byl nucen vynaložit jakoukoliv potřebnou částku pro vstup do obchodu. Možnost 

tohoto nastavení u softwaru, a tedy změny mezi živým obchodováním a simulací, je 

velmi jednoduchá. (5) 

 Této funkce, neboli možnosti simulace, bude využito pro testování a tvorbu 

přídavných aplikací v této práci. Jednoduchým postupem, tak lze veškeré nově 

vzniklé aplikace otestovat a zjistit jejich funkčnost, ale i možnou využitelnost na 

základě dosažených výsledků. Veškeré výsledky mého testování budou v závěru 
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zhodnoceny s výstupem ukazující úspěšnost funkčnosti a dále formou procentuální 

úspěšnosti použitých patternů. 

Pattern 

Pattern nebo patterny můžeme volně přeložit jako vzory nebo schémata. Jedná se o 

opakující se situace na trhu, které s určitou statistickou pravděpodobností 

předznamenávají možný další vývoj na trhu. Tyto obchodníkem zjištěné patterny 

(vzory, předlohy, schémata) se používají pro zjištění, kdy by měl obchodník do 

obchodu vstoupit anebo naopak vystoupit. Pro vstup a výstup je vždy jiný pattern. (5) 

 Patterny budou hlavním cílem všech mých pomocných modulů, jelikož jsou 

nedílnou součástí správného vstupu nebo výstupu během obchodování na světových 

trzích. Vybrané patterny (vzory) jsou v trhu, s několika menšími změnami dle 

aktuální situace, neustále se opakující a budou tedy hlavním cílem zařazení do mých 

pomocných modulů. Je nutné si uvědomit, jak důležitá součást veškerých obchodů je 

zkušenost, ale především znalost veškerých vývojů a předcházejících situací, 

vedoucích k různým vývojům na světových trzích. Tyto zkušenosti ve své práci 

nahradím, alespoň částečně v rámci možností softwaru, pomocí doplňkových 

modulů, které pomohou obchodníkům k ulehčení a zefektivnění jejich práce. 

Profit target 

Profit-target ( používaná zkratka PT ) je cena, na které se rozhodne obchodník 

uzavřít svou otevřenou pozici se ziskem. Jednoduchým příkladem lze poukázat, jak 

je profit důležitý k úspěšnému obchodování. V případě, že bychom svůj profit target 

měli nastavený na velmi nízkou úroveň, tak i při dobré úspěšnosti je zisk 

z obchodování nemožné realizovat. Jeho velikost je tedy důležité zjistit během 

testování s historickými daty, aby došlo k optimálnímu nastavení s poměrem na 

úspěšnost obchodování. 

Pokud je řečeno, že je profit target například 250 USD, pak to znamená, že jakmile je 

dosaženo v trhu otevřeného profitu 250 USD, tento profit obchodník inkasuje, pozici 

poté obchodník uzavírá a obchod ukončuje nezávisle na tom, jak dalece se ještě trh 

bude dále pohybovat. Profit targety jsou tedy přesně definované cíle, na kterých bude 
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obchodník vystupovat. Vystupování z obchodů na profit targetů u profesionálních 

obchodníků vychází z jejich striktního money–managementu, který je nezbytný 

k jejich úspěšnosti. (10)  

Veškeré výstupy, jak na profit targetech, tak i stop lossech je možné, u většiny 

používaných softwarů, zautomatizovat. Není tedy potřeba sledování a manuální 

vystupování z obchodu.  

Předem stanovená kvalita  

Stanovená kvalita byla zavedena z důvodu nekvalitních komodit, které se v minulosti 

mohly dostat do prodeje a celkově se tak přičinily o pochybnosti s obchodováním 

komodit přes burzu. Dnes se díky stanoveným kvalitám, které dodržují všechny 

obchodní strany, není možné setkat na burze s komoditou, která by nesplňovala 

potřebné hodnoty a kvalitu.  

Psychologie při obchodování 

Psychologie obchodování a její zvládnutí je velmi důležitou součástí úspěšného 

obchodování. Na každého obchodníka působí psychika jinak a proto je nutné pro 

dosažení eliminace chyb a neočekávanému chování se věnovat výuce, nebo tréninku 

psychologii obchodování velmi mnoho. (5) Pro běžného člověka, který se 

obchodování na burze nevěnuje, je jen těžce pochopitelné, proč je psychologie tak 

důležitou součástí úspěšného obchodníka. Je nutné si představit, že během 

obchodování vstupuje obchodník s velkou částkou peněz, kterou se snaží na základě 

svých analýz, různých spekulací, indikátorů, patternů atd. zhodnotit. Veškeré 

pomocné aplikace na snížení rizika investovaných prostředků však nikdy riziko 

nedokážou snížit na 0%. V případě, že by podobný systém byl někdy vynalezen, 

jednalo by se bezpochyby o tzv. „zlatý důl“.  

Obchodník, ač je mnohokrát vyškolen a prošel si důkladně své plány na 

obchodování, se v mnoha případech dopouští chyb. Víc než o možné ztráty se 

obchodníci zajímají o možné své zisky a jsou ve většině případů přesvědčeni, že v 

případě ztrát nebude jejich psychika narušena. Opak je však pravdou. Na základě 

mnoha studií každá ztráta na obchodníka působí velmi negativně a v případě, že 
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obchodník dosáhne opakujících se ztrát, dostává do velkých depresí a zde dochází 

často k zásadním chybám formou změn svých stanovených obchodních plánů. (5)  

Za chyby obchodníka, lze jednoduše říct, může především právě narušená psychika, 

která obchodníkovi zaslepuje myšlení a předkládá mu například mamon a podobné 

touhy. Dalším faktorem mohou být pouze nezodpovědnosti a sebedisciplína. 

Obchodník dělá během obchodování neočekávané kroky, které jsou zcela mimo jeho 

plán a nemůžou tak vést nikdy k úspěšnému obchodování. Každý krok nebo postup 

si musí obchodník předem vyzkoušet a analyzovat jeho úspěšnost a případné použití. 

V případě, že tak neučiní, z důvodu selhání po psychické stránce, dostává se rychle 

do spirály problémů, které se snaží dalším a dalším špatným krokem napravit.  

Psychologie a její neustálé studie, jsou tak nedílnou součástí úspěšných obchodníků, 

kteří pracují v oblasti obchodování na světových burzách. 

Resistance 

Resistance je určitý strop, tzn. cena kterou je ochotna většina obchodníků za nákup 

určité komodity zaplatit. Tato hodnota komodity je v mnoha případech pro 

obchodníky magická, jelikož její proražení, neboli překročení, je pro obchod novým 

mezníkem a tak se k jejímu překročení trh dlouze odhodlává. V mnoha případech 

však resistanci, neboli nejvyšší obchodovatelnou hodnotu za určité sledované období 

dané komodity, trh nepřekročí. Většinou nastává trend, kdy po dosažení nejvyšší 

hodnoty za sledované období, se v mnoha případech trend obrací a trh neboli cena 

komodity začíná klesat, nebo se pohybovat pod úrovní resistance. Úroveň resistence 

a supportu (vysvětlení dále) slouží jako vstupní a výstupní úrovně. Dále také definují 

místa pro umisťování a posouvání případných stop-lossů a nebo profit targetů. Pro 

mnoho obchodníků slouží k plánování potenciálu obchodu. 

RRR - Risk-Reward-Ratio 

V komoditním obchodování existuje určitá spojitost mezi ztrátou, ziskem a 

úspěšností, která je pak důležitá při samotném obchodování. Kromě samotného stop-

lossu totiž existuje také nástroj zvaný profit-target. Jedná se o přesně opačný příkaz 

než stop-loss. Účelem profit-targetu je uzavřít obchod, pokud dosáhne zisku, který si 
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obchodník předem stanovil. Risk-reward-ratio je používán jako poměr mezi možným 

ziskem a ztrátou. Doporučená hodnota je minimálně 2:1, což znamená například 

nastavení hodnoty stop lossu na hodnotě 100USD a profit targetu na hodnotě 

200USD od vstupní hodnoty.  

Při dodržení RRR z vlastního obchodního plánu je, i v případě dosažení stejného 

počtu ztrát a úspěšných obchodů, možné dosáhnout zisky a celkové zhodnocení 

vložených prostředků.  

Spekulace na pokles ceny  

Short pozice, krátký prodej, short sale a mnoho dalších názvů je používáno pro 

spekulaci na pokles ceny dané komodity. Pokud obchodník předpokládá pokles ceny 

komodity, tak i s takovým odhadem je možné na komoditní burze spekulovat. 

V takovém případě obchodník nejprve futures kontrakt konkrétní komodity za 

určitou cenu prodá a poté co cena opravdu klesne, jí nakoupí zase zpět, ale již s nižší 

předpokládanou cenou. Rozdíl mezi oběma transakcemi (prodejem a zpětným 

nákupem) je pak pro obchodníka hrubým ziskem (11 str. 20) 

Spekulace na růst ceny 

Long pozice, dlouhý prodej, nebo také long sale je spekulace nárůstu ceny komodity. 

V takovém případě obchodník nejprve kontrakt dané komodity nakoupí a očekává 

zisk díky nárůstu ceny nakoupeného kontraktu. Tzn., že nakoupil kontrakt v době, 

kdy kontrakt měl nižší cenu a očekává, že kontrakt bude mít cenu vyšší. Pokud cena 

opravdu vzroste, tak rozdíl mezi oběma transakcemi (mezi jeho nákupem a 

prodejem) bude pak jeho zisk.  

Standardizované množství 

Burza přesně stanovuje u každého kontraktu, jaké množství komodity musí 

obsahovat. Například pro ropu je stanoven barel, což je jednotka, neboli sud o 

objemu 42 galonů, který je převeden na metrickou soustavu v hodnotě 158,9 litrů.  

Cena zemědělských zrnin se udává běžně v bušlech. Bušl neboli bushel je původně 

známá objemová jednotka, která představuje 35.239,00 litrů.  
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Další poměrně široce rozšířenou jednotkou je libra často také nazývána jako pound. 

Jedna libra je 453,592 gramů. V librách se na komoditních burzách obchoduje velmi 

mnoho komodit, mezi nejvýznamnější patří rýže, sójový olej, káva, bavlna, cukr, 

pomerančová šťáva, měď a všechny druhy masa jako jsou například hovězí na 

výkrm, hovězí živé, vepřové boky a zmražené vepřové půlky.  

 Pravděpodobně mezi veřejností nejznámější měrnou jednotkou je trojská unce, i 

přesto, že tato jednotka není běžně využívána a její pravou hodnotu široká veřejnost 

vůbec nezná. Trojská unce je nejvíce spojována s kouskem ryzího zlata. Přesná váha 

trojské unce je 31,1034768 gramů. Trojské hmotnostní jednotky se používají v 

obchodování s drahými kovy, jako jsou zlato, stříbro, platina nebo paladium a dále 

mincemi. (2) 

Stanovení cílů 

„Tajemství stanovení cíle spočívá v tom, že k němu přidáme emocionální náboj. Je -

li váš cíl pouze přáním, vytrváte pouze do chvíle, než opadne vaše touha. Pokud je 

ale váš cíl naprostou nutností, jakou pro mě byla změna stravovacích návyků, stane 

se středem vašeho života. Lepším obchodníkem se nestanete proto, že chcete. K 

úspěchu se vytrénujete, až když se pro vás stane sebezdokonalování něčím zásadním 

– nezbytnou potřebou.“ (12 str. 5) 

 Stop loss 

Stop loss ( používaná zkratka SL ) je velmi důležitým nástrojem zodpovědného 

obchodníka, kterým během obchodování, řídí svoje rizika. Jedná se o nastavení 

nejvyšší hodnoty případné možné ztráty, kterou je ochotný obchodník akceptovat. 

Tuto hodnotu (STOP LOSS) si obchodník zvolí na základě svých poznatků 

z předešlých testů a analýz,  nastavuje ji ihned při vstupu do obchodu. Nejvýhodnější 

formou je nastavení formou ATM strategií ( automatické nastavení PT a SL ). 

V případě, že trh půjde nesprávným směrem a obchodník začne ztrácet, tak jeho 

ztráta nebude větší, než si sám nastavil. Stop loss mu umožní automaticky vystoupit 

z obchodu, jakmile trh dosáhne této hodnoty. Nedojde tak ke ztrátě vyšší, než měl 

obchodník v plánu. Obchodník tak velmi jednoduchým prostředkem ovládá svoje 

ztráty a nemusí se obávat neočekávaných snížení celkových investic. Pokud 
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obchodník nepoužívá stop loss pro řízení svých rizik, tak se jedná o naprostý hazard 

a není možné jej nazvat profesionálním obchodníkem.  

Support 

Support je pravý opak resistance a tudíž velmi důležitým ukazatelem pro 

obchodníky. Uvedený ukazatel je často označován jako určitá podlaha neboli spodní 

hranice, pod kterou se obchodníci zdráhají prodávat. Tato hodnota komodity je také 

stejně jako resistence v mnoha případech pro obchodníky magická a její proražení, 

neboli snížení ceny komodity pod spodní hranici se často neopakuje. Trh se často k 

dané nejnižší hodnotě pouze přiblíží, nebo ji dokonce vyrovná, ale v mnoha 

případech po nějaké době změní svůj směr a začne opět stoupat. Obchodníci si velmi 

dobře uvědomují dopad poklesu ceny dané komodity přes tuto hranici, a proto 

k jejímu překročení musí být na trhu mnoho jiných faktorů, které snižují cenu 

obchodované komodity. Podle supportů a resistancí, které se utvořily v minulosti, 

může obchodník relativně dobře odhadovat, jak se bude cena chovat i v budoucnosti. 

Svíčkové grafy 

Tento název je pojmenováním grafu, který svým vzhledem připomíná svíčky. Jejich 

zobrazení tak obchodníkovi dává jasné ukazatele o probíhajícím obchodu. Tělo 

svíčky se pro přehlednost zabarvuje do dvou možných barev. Jsou to v základním 

nastavení zelená a červená barva. Uvedené barvy a zabarvení celé svíčky slouží 

k okamžitému zjištění, zda vstupní cena, byla na výstupu vyšší nebo nižší. Pokud se 

svíčka zabarvuje během svého vykreslování do zelena, jedná se situaci , kdy vstupní 

cena byla nižší, než aktuální a je tedy patrný růst ceny. V opačném případě se svíčka 

vykresluje v grafu červeně.  

Swing 

Swingy jsou takové „vlnky“, které během času trh vytváří. Tyto vlnky můžeme získat 

propojením svíček v grafu, které se vykreslují během pohybu ceny u komodity. 

Existují takzvané UP swingy a DOWN swingy. Jednoznačně se ovšem jedná o 

nejúčinnější metodu pro identifikaci trendu a jeho změny. Jestliže je trh v UP trendu 

neboli roste, vytváří malé korekce směrem dolů. Pokud vždy po takové korekci 
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pokračuje opět v růstu je zachován UP trend. Swingy jsou vysoce efektivní technika, 

která je vynikající v každém obchodním stylu, od intradenního obchodování až po 

poziční (opční) obchody. Jestliže je trh v DOWN trendu neboli klesá, vytváří malé 

korekce směrem vzhůru. Pokud vždy po takové korekci pokračuje opět v klesání je 

zachován DOWN trend, který se také často nazývá medvědí nebo klesající trend. 

Techničtí obchodníci  

Techničtí obchodníci sledují při svém obchodním přístupu několik čísel, která se 

různými technikami dají přímo zobrazovat v grafech. Nejpodstatnější jsou především 

čtyři základní údaje.  

Denní otevírací cena, nejvyšší cena, nejnižší cena a zavírací cena. Tyto hodnoty jsou 

běžně nazývané open / high / low a close. Používané analýze se říká technická. V 

zásadě můžeme říci, že technická analýza používá různé typy grafů, aby 

předpověděla cenový trend či cenový pohyb určité komodity na základě 

vyhodnocování chování ceny v minulosti.  

 Je potřeba si uvědomit, že technická analýza nedává odpověď na otázku, zda je 

komodita v daném okamžiku drahá nebo levná, ale říká, jestli bude její cena růst 

nebo klesat. 

Tick 

Cena na grafu se může pohnout o nejmenší jednotku, tzv. tick. Například u 

akciového indexu Russel 2000 je nejmenší pohyb tedy jeden tick roven 0,1 bodu. 

Tento americký trh se obchoduje v dolarech a hodnota jednoho ticku je stanovena na 

10 USD. Celý jeden bod je tedy 10 ticků ( 10 x 0,1 = 1 ), což je hodnota 100USD. 

Timeframe  

Timeframe je určení časového měřítka grafu. Tuto hodnotu lze nastavit v softwaru 

používaného k obchodování na burze. Obchodníkovi vyjadřuje, jaký časový úsek 

zobrazuje v grafu jedna úsečka, která může být zobrazena jako bar nebo svíčka atd. 

Nastavený Timeframe 2 min. znamená, že jeden bar (úsečka, svíčka aj.) zobrazuje v 

grafu změny ceny za období trvající 2 minuty. (5) Každý obchodník si dle svých 
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zkušeností nastavuje uvedený timeframe zcela sám. Nejvíce využívané hodnoty 

timeframu se pohybují mezi 1 až 3 minutami. Pro nové obchodníky se doporučuje 

nastavení hodnoty timeframe na hodnotu 3 minut. 

Trend 

„Identifikace trendu je jedním z dalších klíčových bodů, který jako začínající 

obchodníci budete muset zvládnout. Je to jeden ze stěžejních prvků každého 

obchodního systému.“ (13 str. 155). Jsou známé hlavní tři trendy. UP trend a DOWN 

trend a trend do strany, nazývaný jako chop. 

Trénink 

V obchodování, stejně jako i v jiném odvětví, je důležité postupně získávat znalosti a 

zkušenosti. Jedná se v podstatě o běžný trénink, který ze  standardního obchodníka 

vytvoří úspěšného. K tomuto tématu ve své knize radí Brett STEENBARGER. „Ke 

každému ze svých cílů vymyslete scénář typu „co by kdyby“. Živě si představujte 

následky, které by přišly, pokud byste danou změnu nezachovali. Detailně si v hlavě 

přehrávejte konkrétní selhání, k nimž by vedlo špatné chování, které chcete změnit. 

Když si ke svým cílům přidáte část „co by kdyby“, proměníte strach v motivaci. Náš 

mozek je naprogramovaný tak, aby v první řadě reagoval na nebezpečí.“ (12 str. 6) 

 Volume  

Volume je pro obchodníka ukazatel, kolik bylo uskutečněno obchodů v konkrétním 

čase. Ukazatel hodnoty „volume“, je možné nastavit v obchodní platformě jako 

indikátor a podle této hodnoty, pak poznat sílu trhu a určit zda bude docházet 

k situacím umožňující spekulace. V  případě, kdy hodnota volume nedosahuje 

potřebné hodnoty, tak se vůbec nedoporučuje vstupovat do obchodu, neboť trh 

vykazuje minimální pohyby cen. Nejvyšší hodnota volume je z pravidla v době 

několik minut po otevření a před uzavřením burzy. 
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Obrázek 3 Ukázka hodnoty VOLUME ( zdroj vlastní ) 

3. ANALÝZA POUŽÍVANÝCH SOFTWARŮ 

POTŘEBNÝCH K OBCHODOVÁNÍ NA SVĚTOVÝCH 

KOMODITNÍCH TRZÍCH 

 Každý obchodník, který v dnešní době obchoduje na burze, potřebuje ke své 

práci především tyto věci  

 hardware 

 software pro grafické zobrazování 

 kvalitního brokera 

 zdroj aktuálních live dat z burzy 

 historická data pro možnost backtestingu a replay modu 

3.1. Hardware 

 Hardware je nezbytnou součástí každého obchodníka pro úspěšné obchodování. 

Mezi nejdůležitější hardware patří : 
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Počítač a příslušenství 

 Počítač pro obchodníka může být v jakékoliv dnes známé podobě. Není tedy 

nezbytné pouze stolní počítač a monitor, jak tomu bylo v minulosti, ale je možné využití 

i přenosných zařízení, jako jsou smartphony, tablety, notebooky a netbooky všech 

velikostí a úrovní.  

 Může vzniknout i otázka na vhodnost využití, dnes velmi populárních, tabletů 

nebo smartphonů. Využitelnost a obslužnost, díky převážně nedostatečně velikému 

dotykovému displeji a nepřehlednosti v zobrazení všech potřebných dat, je velmi 

komplikovaná a pro obchodníka omezená. Z těchto důvodů se pro obchodování jejich 

využití nedoporučuje.  Je však pouze na samotném obchodníkovi, zda zvolí tablet nebo 

smartphone jako vhodný a jemu dostačující hardware. 

Kromě počítače a k němu potřebného příslušenství, potřebuje obchodník dále vhodné 

internetové připojení.  

Internet 

 Správné internetové připojení je velmi důležité, jelikož je pro každého 

obchodníka hlavní cestou v komunikaci s brokerem, a tím i burzou. Pro tyto účely je 

nezbytně nutné zvolení kvalitního a stabilního připojení, neboli poskytovatele 

internetového připojení, které obchodníkovi umožní, již uvedenou, komunikaci bez 

jakýchkoliv komplikací a výpadků. Pro každého obchodníka tak vzniká na začátku 

obchodování zásadní úkol, a to ve výběru kvalitního poskytovatele internetového 

připojení. V případě, že internetové připojení by bylo nestabilní, je možné, že může 

dojít k neočekávaným ztrátám, díky přerušené komunikaci mezi obchodníkem, jeho 

zařízením  a burzou.  

Ostatní 

 Další nedílnou součástí hardwaru je tzv. ochrana proti úplnému výpadku 

energie, ale také hlídání kvality napájení. Díky rizikům při výpadku energie je 

vhodnější varianta využití notebooků, které případné krátkodobé výpadky spojení, za 

pomoci použití baterie, eliminuje na minimum. V případě využití stolního počítače je 

nezbytné zajištění tzv. UPS neboli nepřerušitelného zdroje energie. 
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UPS (anglicky Uninterruptible Power Supply (Source) – „nepřerušitelný zdroj energie“) 

je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, která 

nesmějí být neočekávaně vypnuta. Podle platných českých norem (ČSN EN 62040) se 

takové zařízení nazývá "Zdroj nepřerušovaného napájení".  

UPS je obvykle zapojen mezi primární zdroj elektřiny a vstup napájení chráněného 

zařízení. Mezi nejčastěji chráněné systémy patří obvykle telekomunikační zařízení, 

počítačové systémy, systémy zajišťující chod letišť, nemocniční přístroje a další. UPS 

funguje na principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje 

přerušena, je baterie udržována v nabitém stavu. Zároveň slouží jako ochrana proti 

dalším problémům rozvodné sítě. V okamžiku přerušení dodávky elektřiny zajišťuje 

napájení zařízení až do obnovení napětí, případně do svého vybití. Doba, po kterou UPS 

udrží zařízení v chodu, je dána aktuální kapacitou akumulátorů a velikosti zatížení, př. 

dalšími parametry. Pohybuje se od několika minut po několik hodin. (14) Je známých 

několik typů UPS. Jsou to především Off-line, line interactive, Online s dvojitou 

konverzí a Bypass. 

3.2. Software 

 Pro zobrazení veškerých potřebných ukazatelů a grafů je nutné využití softwarů 

umožňující jejích zobrazení, ale především umožňující získávání dat z burzy a jejich 

následné využití během obchodování. Všechny procesy mezi uživatelem a burzou musí 

probíhat během minimálních hodnot času, a k tomu dopomáhají obchodníkům určené 

softwary a hardwary. Data mohou být buď živá, také často nazývaná jako reálná nebo 

live a dále to mohou být data historická. Historická data jsou vhodná pro různá testování 

zvolených strategií apod. Data získá obchodník pomocí propojení svého počítače 

s brokerem, který má přístup a povolení obchodovat na burze, čímž získává potřebná 

data, která může samotnému obchodníkovi nabídnout a přenést.   

Mezi nejznámější a nejvíce využívané softwary patří NinjaTrader, Sierra Chart, 

MetaStock,Track'N'Trade a ScottradeELITE®. Softwarů potřebných k obchodování 

je samozřejmě v nabídce mnohem více, ale pro svou práci jsem vybral jenom ty, 

aktuálně nejvíce využívané, nebo vhodné k obchodování na komoditních trzích. 
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Přehled vybraných softwarů 

 NinjaTrader 

Software od společnosti NinjaTrader, LLC je na trhu více jak 10 let. V dnešní době 

jej využívá mnoho desítek tisíc uživatelů na celém světě. Díky cenové nabídce, 

množství možností a změn, zákaznické podpoře, ale zejména jelikož prošel 

ohromným vývojem, je z něj jeden z nejvíce používaných softwarů u obchodníků na 

světových burzách.  

Software NinjaTrader získal mnoho ocenění jako například Reader’s Choice 

Awards v letech 2010, 2011, 2012, nebo T2W Member’s Choice Awards v letech 

2009, 2010 a 2011. Software NinjaTrader je podporován stovkami brokerských 

společností a tudíž jeho propojení s brokerem a poté burzou je pro obchodníka velmi 

snadné. (15) 

 

 

Obrázek 4 Ukázka software NinjaTrader ( zdroj http://www.ninjatrader.com/tour#Analysis ) 

 

 Sierra Chart  

Software Sierra Chart je od společnosti Sierra Pacific Software Ltd., která byla 

založena v roce 1996. Sierra Chart je skutečně globální software pro uživatele po 

celém světě. Sierra Chart obchodní software je prodáván u mnoha makléřů z 
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finančních trhů, ale i obchodních pedagogů vyučující. Software Sierra Chart je 

používaný zejména k intradennímu obchodování. Díky nízké pořizovací ceně je jeho 

popularita velmi vysoká. (16) 

 

 

Obrázek 5 Ukázka software Sierra Chart ( zdroj http://www.sierrachart.com/ ) 

 

 

Obrázek 6 Ukázka software Metastock ( zdroj  http://www.metastock.com/ ) 
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 MetaStock   

Software MetaStock je od společnosti Equis International, která je dceřinou 

společností od světové globální informační společnosti Thomson Reuters, která 

poskytuje informace přizpůsobené pro odborníky v oblasti finančních služeb, médií 

a firemních trhů.  Byla založena v roce 1982. Equis International vyvíjí a prodává 

mnohokrát oceněný software MetaStock, který je jednou z předních softwarových 

platforem v mapování a technické analýze. V současnosti software využívá 150,000 

klientů z 97 zemí na celém světě. MetaStock získal mnohokrát ocenění Readers' 

Choice Award od časopisu Stocks & Commodities (17) 

 

 Track'n'Trade 

Software Track'n'Trade od společnosti Gecko Software, Inc., která byla založena 

v roce 1998. Gecko Software, Inc se nyní specializuje na vývoj softwarových 

aplikací určených ke komoditnímu obchodování zvané futures, forexu, a 

burzovnímu obchodování obecně. Track 'n Trade byl mnohokrát oceněn a 

publikován ve špičkových světových publikacích jako jsou například Stocks and 

Commodities, Futures Magazine, Trader's World, a Active Trader. Track 'n Trade 

obdržel šestkrát ocenění Stocks & Commodities People's Choice Award. (18) 

 

 

Obrázek 7 Ukázka software ( zdroj  http://www.trackntrade.com/ ) 
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 ScottradeELITE® 

Software od společnosti Scottrade, Inc. založené roku 1980. Uvedený software je 

vhodný pouze pro obchodníky s minimem 25000USD, což jasně poukazuje na 

vhodnost softwaru pouze pro společnosti nebo zkušené obchodníky, kteří jsou 

schopni uvedenou minimální výši účtu akceptovat. Scottrade, Inc. je jednou 

z hlavních on-line investičních firem nabízející celou řadu investičních produktů, 

on-line obchodních služeb a nástrojů neboli softwarů pro průzkum trhu, sloužící 

především investorům a obchodníkům k maximální kontrole nad jejich finančním 

portfoliem. Společnost získala celou řadu ocenění, jako jsou například Plutus 

Award, Highest in Investor Satisfaction With Online Trading Services, Best Mutual 

Fund, jedna z FORTUNE's "100 Best Companies to Work For" a celou řadu dalších. 

 

 

Obrázek 8 Ukázka software Scotrader ( zdroj https://www.scottrade.com/ ) 
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Analýza vybraných softwarů 

 Je důležité upozornit již na začátku, že se jedná o subjektivní posouzení. 

K dosažení co nejvíce objektivního posouzení, jsem se několikrát během své práce, 

vracel, jak k posouzení, tak i hodnocení vybraných kritérií a ukazatelů. Všechna kritéria 

jsem posuzoval minimálně třikrát a to vždy s časovým odstupem několika dní. Tímto 

postupem jsem své subjektivní posouzení, alespoň částečně přiblížil více k objektivitě. 

Pro analýzu a celkové zhodnocení vhodnosti softwaru pro komoditní obchodování jsem 

zvolil nejvíce důležité možnosti a ukazatele, neboli kritéria, která obchodník požaduje a 

očekává u softwaru používaného k obchodování na světových trzích. Jelikož uvedených 

kritérií je několik, bylo nutné použít vícekriteriální rozhodovací metody. Tyto metody 

se snaží objektivizovat podmínky pro rozhodování k tomu, aby postihly dílčí aspekty 

řešeného problému a současně i jeho komplexnost. Snaží se o potlačení intuitivního 

rozhodování, které je pro řešení většiny složitějších problémů nedostatečné. Kritéria 

hodnocení se zpravidla odvozují od stanovených cílů řešení, a existuje proto mezi nimi 

těsný vztah. Komplexní vyhodnocení však nenahrazuje v procesu rozhodování člověka - 

rozhodovatele, ale spíše posouvá jeho působení na kvalitativně vyšší úroveň. 

 V současnosti existuje větší počet metod, pomocí kterých je možno stanovit 

váhy kritérií v průběhu rozhodovacího procesu. Tyto metody se vzájemně odlišují 

jednak svojí složitostí struktury výpočetního algoritmu, jednak náročností na informační 

zabezpečení. Z hlediska potřebných informací je možné metody stanovení vah kritérií 

rozdělit do dvou skupin, a to na: 

 metody bez znalosti důsledků variant. Metody této skupiny, u kterých pro 

uplatnění není potřebné vědět důsledky variant, můžeme dále rozdělit na metody 

přímé a nepřímé.  

Přímé metody jsou jednoduché. Z jejich pomoci stanovujeme tzv. nenormované 

váhy jednotlivých kritérií. Můžeme zde zařadit například metodu klasifikace do 

tříd a metodu pořadí, metodu přiřazení bodů kritériím ze zvolené kritériové 

stupnice, bodovací metodu -  Metfesselovu alokaci a metodu porovnávání 

významu kritérií z jejich preferenčního pořadí.  
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Nepřímé metody jsou složitější a k stanovení vah kritérií dochází porovnáním 

významu všech dvojic kritérií. Patří zde například metoda párového srovnávání, 

Saatyho metoda i analyticko-hierarchická metoda.  

 metody se znalostí důsledků variant. Je to například regresní metoda, která 

vychází z předpokladu určité závislosti mezi váhou variant na straně jedné a 

jejich důsledky na straně druhé. Určité specifické postavení mezi těmito 

metodami má Churchmanova - Ackoffova metoda, která vychází z předběžné 

znalosti vah kritérií. Jejím cílem je korekce vah v souladu s preferenčním 

systémem hodnotitele (19) 

Pro své posouzení jsem zvolil metody párového srovnání, nazývanou také jako 

Fullerova metoda. 

Fullerova metoda 

Dalším krokem, abych provedl analýzu a výběr co nejvíce objektivně, dle důležitých 

ukazatelů, bylo použito metody párového srovnání. Uvedená metoda je nazývána také 

jako Fullerova metoda, jelikož při její aplikaci v příkladu sestavujeme váhy neboli 

důležitosti pomocí Fullerova trojúhelníku.  

Princip párového srovnávání je takový, že vždy porovnáváme dvě kritéria a z každé 

takové dvojice kritérií vybereme to důležitější.  Srovnáváme-li každá dvě kritéria z 

celkového počtu k kritérií, vybíráme všechny kombinace dvou prvků z k. Celkový počet 

porovnání je tedy roven  

 

Pro větší přehlednost při srovnávání se sestavuje tzv. Fullerův trojúhelník. Trojúhelník 

má vždy k-1 dvojřádků. V prvním řádku jsou všechny kombinace pro porovnání s 

prvním kritériem, v druhém kombinace pro porovnání s druhým kritériem, kromě té, 

která je v předchozím řádku, v každém dalším řádku jsou kombinace pro porovnání s 

dalším kritériem, které nejsou v předchozích řádcích. Každý řádek má tedy o 1 člen 

méně, než řádek předchozí. 
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Označíme symbolem ni počet zakroužkovaných i, konkrétně tedy počet 

zakroužkovaných jedniček označíme n1, apod. Váhy potom spočítáme podle vztahu 

 (20) 

 

Následuje názorný příklad vzhledu Fullerova trojúhelníku při použití 9 kritérií.  

V tomto trojúhelníku, vždy postupně u uvedených dvojic vybíráme jednu z možností, 

která je důležitější. V případě, že jsou obě porovnávané metody stejně důležité, je 

možné pro tento případ bodové ohodnocení rozdělit mezi tyto porovnávané dvě kritéria. 

 

Obrázek 9 Ukázka Fullerova trojúhelníku ( zdroj http://jana.kalcev.cz/vyuka/kestazeni/EKO422-Vahy.pdf ) 

V souboru všech použitých ukazatelů kritérií nemají vždy všechny prvky stejný 

relativní význam ve vztahu ke konkrétnímu řešenému příkladu. Nejdůležitější kritéria 

neboli kritéria s největším procentuálním ziskem, nejvíce ovlivní i celkové ohodnocení. 

Je to zajištěno tím, že čím je důležitost kritéria větší, tím je větší i jeho váha. Váha 

kritéria tak vyjadřuje jeho relativní důležitost.  

 Na základě použití Fullerovy metody, porovnání důležitostí vzniklých dvojic a 

výběru důležitosti jsem získal hodnoty, které budou použité při výsledném 
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vyhodnocení. Získané procentuální vyjádření vah tak napomůže větší objektivnosti 

v posuzování nejvhodnějšího software.  

Popis kritérií Výpočet vah kritérií metodou 
Fullerova trojúhelníka 

Cena software 12,50% 

Ukazatele, technické indikátory 23,21% 

Obecná přehlednost 17,86% 

Dostupnost software pro běžného 
obchodníka 

3,57% 

Možnost a doba využití zdarma 
DEMO účtu 

10,71% 

Povinnost minima zůstatku na účtu a 
další poplatky 

7,14% 

Komunita a komunikace mezi 
uživateli 

3,57% 

Zákaznický servis 21,43% 

Výsledné ohodnocení 100% 

Tabulka 1 Výpočet vah kritérií metodou Fullerova trojúhelníka ( zdroj vlastní ) 

Použité bodové ohodnocení 

10 – 9  Excelentní 

8 – 6  Dobré 

5 – 4  Průměrné 

3 – 2  Špatné 

1 – 0  Velmi špatné 

 
FT - Výpočet vah kritérií metodou Fullerova trojúhelníka 

 
Tabulka 2 Analýza a ohodnocení softwaru ( zdroj vlastní ) 

 

Popis kritérií
Výpočet 

vah 

kritérií 

NinjaTrader FT Sierra Chart FT MetaStock FT Track'N'Trade FT ScottradeELITE® FT

Cena v USD                                               
( aktuální cena z 03/2013 )

-
995$  

Licence*
-

199$ jeden 

rok licence*
-

1395$ 

Licence*
- 977$ Licence* -

Zdarma pro účet 

nad 25000$*
-

Cena software 12,50% 8,5 1,1 8,7 1,1 7,0 0,9 8,7 1,1 6,0 0,8

Ukazatele, technické indikátory 23,21% 9,0 2,1 9,0 2,1 9,5 2,2 9,0 2,1 9,5 2,2

Obecná přehlednost 17,86% 9,5 1,7 8,0 1,4 9,5 1,7 9,0 1,6 9,5 1,7

Dostupnost software pro 
běžného obchodníka

3,57% 8,5 0,3 9,0 0,3 7,0 0,2 8,5 0,3 5,0 0,2

Možnost a doba využití zdarma 
DEMO účtu

10,71% 10,0 1,1 10,0 1,1 10,0 1,1 8,0 0,9 10,0 1,1

Povinnost minima zůstatku na 

účtu a další poplatky
7,14% 10,0 0,7 10,0 0,7 3,0 0,2 10,0 0,7 1,0 0,1

Komunita a komunikace mezi 
uživateli

3,57% 9,0 0,3 7,0 0,2 9,5 0,3 9,0 0,3 10,0 0,4

Zákaznický servis 21,43% 9,5 2,0 9,0 1,9 9,7 2,1 9,5 2,0 10,0 2,1

Výsledné ohodnocení a pořadí 100% 1. 9,29 3. 8,89 4. 8,73 2. 9,02 5. 8,47

Název softwareAnalýza a ohodnocení software
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Tabulka 3 Graf hodnocení software ( zdroj vlastni ) 

 

Tabulka 4 Graf výsledné ohodnocení softwarů ( zdroj vlastni )  

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 
NinjaTrader 

Sierra Chart 

MetaStock 

Track'N'Trade  

ScottradeELITE®  

NinjaTrader FT 

Sierra Chart FT 

MetaStock FT 

Track'N'Trade  FT 

ScottradeELITE®  FT 

8,00 

8,20 

8,40 

8,60 

8,80 

9,00 

9,20 

9,40 

Výsledné ohodnocení po využití Fullerovy metody 

NinjaTrader Track'N'Trade  Sierra Chart MetaStock ScottradeELITE®  
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A DOPLŇUJÍCÍ MODULY 

 Všechny, nejenom uvedené, softwary slouží obchodníkovi pouze jako nástroj 

pro uskutečnění obchodu, ale chybí jim v mnoha případech tzv. pomocné moduly, které 

by obchodníka upozornily na vzniklou situaci na trhu a tím usnadnily jeho rozhodování 

při složitém analyzování v grafech. Softwary mohou pouze upozornit na mnoho 

indikátorů, jako jsou například EMA, CCI, maximální či minimální denní hodnoty, 

volume apod., ale nenabízí upozornění na vzniklé úspěšné patterny, které mohou více 

dopomoci obchodníkovi v rychlém rozhodování vzniklé situace a tudíž usnadnit jeho 

práci. Z tohoto důvodu, jsem se rozhodl vytvořit pomocné moduly a doplnit tak 

nejvhodnější software, který získal v mé analýze, při zvolených kritérií, nejvíce bodů. 

Na základě provedené analýzy používaných softwarů jsem vybral, dle výsledků, 

nejdostupnější a nejvhodnější software pro běžné obchodníky, především z komoditního 

trhu. Nejvyšší hodnotu, a to 9,29 bodu, získal software NinjaTrader.  

Vítězný software samozřejmě, kromě různého nastavení, také umožňuje uživateli 

doplnění a případné vylepšení o vlastní pomocné moduly, které mu mohou usnadnit 

jeho práci. Této možnosti využiji ve své práci. 

Uvedené přidané moduly pomohou uživateli, formou zobrazení v grafu upozorňující na 

vzniklé patterny, nebo jiných ukazatelů, lehce a rychle zjistit situaci na trhu a tím i 

dopomoci k rozhodnutí pro případné uskutečnění obchodu. Jelikož i zde platí pravidlo o 

rychlosti, můžeme tvrdit, že "rychlejší a správně zvolený obchod přináší zisk". 

Pomůcka, která během okamžiku obchodníkovi usnadní čtení v potřebných grafech a 

upozorní na případné vzniklé situace je velmi důležitá pro rychlé rozhodnutí. Napomůže 

tak, díky uskutečnění obchodu ve správný okamžik, zvýšení požadované úspěšnosti 

během obchodování.   

 Obecně řečeno, na základě pomůcek, v mém případě dodaných modulů o 

upozornění na vzniklé patterny, obchodník může rychleji a jasněji posoudit situaci na 

trhu. Moduly a jiné pomůcky si může zkušený uživatel sám vytvořit, jak na základě 

svých zkušeností a poznatků, získaných během svého obchodování, tak na základě 
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získaných zkušeností od úspěšných obchodníků, kteří nabízejí předání svých zkušeností 

formou různých školení, vzdělávacích webů anebo literatury. 

 Pro software NinjaTrader jsem se rozhodl naprogramovat pomocné moduly 

ukazující patterny, které jsou od zkušených obchodníků Tomáše Nesnídala a Petra 

Podhajského, na základě jejich dlouholetých zkušeností. Uvedení pánové jsou 

obchodníci, kteří se kromě svého obchodování na světové burze, také věnují 

vzdělávacímu webového portálu financnik.cz, který je v současnosti jeden z největších 

a nejuznávanějších vzdělávacích webů a institucí v České republice, v oblasti věnované 

obchodování na burze. Jejich osobní působení je aktuálně však omezeno pouze 

na Prahu, nebo online výuku a tak vzniklo několik dalších obdobných vzdělávacích 

společností, které nabízejí vzdělávání i v ostatních regionech České republiky. 

Například na Moravě se vzdělávání v oblasti obchodování na světových trzích věnuje 

nejvíce společnost Profity.cz. 

 Jak jsem již uvedl, pro své vylepšení softwaru NinjaTrader o chybějící moduly 

jsem si vybral velmi oblíbené a úspěšné patterny z obchodního systému zvaného 

FinWin. Názvy zvolených patternů jsou 0/V, 2V, 2x100cross, 0/100, BigV a 

Extremcross. FinWin patterny a upozornění na jejich vytvoření v grafu, jistě usnadní 

obchodníkům orientaci v grafech a pomohou jim v získání dobré úspěšnosti při 

obchodech na světových trzích, především však na komoditních, pro než byly vytvořeny 

a testovány. 

Vysvětlení patternů 

0/V 

Pattern 0/V je, jakmile vznikne tzv. „véčko“ na úrovni indikátoru za posledních 50 dní 

CCI50 a zároveň překročení nulové linky na indikátoru posledních 14 dní CCI14 do 

směru „véčka“.  

Definice patternu: 

CCI50 vytvoří „véčko“. 

CCI14 zároveň překračuje nulovou linku do směru „véčka“. 
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Signál LONG 

 Pokud indikátor CCI50 vytvoří „véčko“ směrem nahoru (ideálně s patou nad 

nulovou linkou, nebo jen lehce pod), a zároveň CCI14 překročí nulovou linku 

odspoda nahoru, je to považováno za signál long, tzn. příkaz KOUPIT (BUY). 

Signál SHORT 

 Pokud CCI50 udělá „véčko“ směrem dolů (ideálně s patou pod nulovou linkou, 

nebo jen lehce nad), a zároveň CCI14 překročí nulovou linku odshora dolů, je to 

považováno za signál short, tzn. příkaz PRODAT (SELL). 

Vstupujeme na uzavření úsečky. Obchodník při tomto patternu vstupuje příkazem 

MARKET a to buď KOUPIT anebo PRODAT, dle ukazatelů.  (13 str. 186) 

 

Obrázek 10 Podoba obchodního systému FinWin (zdroj http://www.finwin.cz/jak-funguje-finwin.php ) 

 

2/V 

Tento pattern je založen na indikátorech CCI14 a CCI50. Musí být tedy splněno několik 

ukazatelů:  

Definice patternu: 
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CCI14 a CCI50 utvoří současně „véčko“ do stejného směru. 

Signál LONG 

 obě „véčka“ musí mít ukončení (druhou úsečku písmene „V”) nad nulovou 

linkou.  

Signál LONG 

 obě „véčka“ musí mít ukončení (druhou úsečku písmene „V”) pod nulovou 

linkou. 

Ideálně i obě paty „véček“ by měly být současně nad nulovou (long signál) nebo pod 

nulovou (short signál) linkou. 

Vstupuje se do obchodu na uzavření úsečky. Obchodník při tomto patternu 2/V vstupuje 

příkazem MARKET a to buď KOUPIT anebo PRODAT, dle ukazatelů.  (13 str. 181) 

 

0/100 

Jedná se o protitrendový pattern, kde není třeba jakkoliv definovat trend. Pattern 0/100 

má obvykle velmi slušnou úspěšnost, přes 50 %. Je trochu náročnější na rozpoznávání, 

neboť situace občas může být relativně nejednoznačná. Pattern dokáže často zachytit 

nový trend v samém začátku 

Definice patternu: 

Signál LONG 

 CCI50 překračuje úroveň -100 směrem vzhůru, z extrému zpět do „běžné 

oblasti“ 

 CCI14 překračuje nulovou linku směrem vzhůru 

Signál SHORT 

 CCI50 překračuje úroveň +100 směrem dolů, z extrému zpět do „běžné oblasti“ 

 CCI14 překračuje nulovou linku směrem dolů 
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Ideální situace nastává, pokud právě vstupní úsečka „útočí“ na poslední swing a snaží se 

jeho prorazením změnit trend. Toto může být velmi silný filtr. (13) 

 

2x100cross 

Pattern 2x100cross je velmi podobný patternu 0/100. Jeho úspěšnost se pohybuje kolem 

60 % 

Definice patternu: 

Signál LONG 

 CCI50 i CCI14 současně překračuje úroveň -100 zpět do „běžné oblasti“  

Signál SHORT 

 CCI50 i CCI14 současně překračují úroveň +100 zpět do „běžné oblasti“ 

 Opět se doporučuje kombinovat s prolamováním swingů. (13) 

 

BigV 

Jde o jediný pattern, pro jehož obchodování se využívá pouze a jen CCI50. Tento 

pattern zachycuje převážně větší a delší pohyby 

Definice patternu: 

Signál LONG 

 CCI50 vytvoří „véčko“, který má patu maximálně na úrovni 35. Pokud CCI50 

vytvoří „véčko“ směrem nahoru 

Signál SHORT  

 Pokud CCI50 vytvoří „véčko“ směrem dolů 
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Obchodník vstupuje na uzavření úsečky příkazem MARKET a to buď KOUPIT anebo 

PRODAT, dle ukazatelů. Pro pattern BigV jakkoliv nevyužíváme indikátor CCI114 (13 

str. 191) 

 

Extremcross 

Jde o velmi silný proti trendový pattern. Jeho snahou je obchodovat ve spojitosti s 

prolamováním swingů.  

Definice patternu: 

Signál LONG 

 CCI50 překročí nulovou úroveň směrem vzhůru a zároveň CCI14 překročí 

úroveň +100 do tzv. „extrémní oblasti“, nebo se už v této oblasti již nachází, je 

to považováno za signál long. Tzn., že obchodník vstupuje do obchodu příkazem 

koupit.   

Signál SHORT 

 V opačném případě kdy dojde k překročení nulové úrovně na CCI50 směrem 

dolu a současně k překračování úrovně -100 do tzv. “extrémní oblasti” na 

CCI14, nebo se už v této oblasti již nachází. Obchodník vstupuje do obchodu 

příkazem prodat. Vstupujeme na hodnotě uzavření úsečky  (13) 

 

SOFTWAROVÉ MODULY 

 Pro software NinjaTrader jsem použil vlastní programovaní, avšak v  prostředí 

softwaru NinjaTrader, kde zákazník uvedeného softwaru může, v případě znalostí, 

doplnit tento software o případné vylepšení, které mohou dopomoci k vyšší úspěšnosti 

nebo i přehlednosti jeho obchodů.  
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Návod na použití a vysvětlení  

 Veškeré naprogramované moduly, ve formě záznamu, jinak řečeno skriptů, jsou 

v příloze A této práce. Výsledný obraz mého doplnění o patterny FinWin, neboli 

výsledné pracovní prostředí, je zobrazeno na obrázku viz níže.  Na obrázku jsou patrné 

všechny spuštěné pomocné moduly, které jsou vždy i řádně vyznačené. 

 

Obrázek 11 Ukázka pracovního prostředí NinjaTrader po doplnění pomocných modulů ( zdroj vlastní ) 

 

 Všechny záznamy jsem také pro přehlednost vždy ve skriptech i okomentoval. 

Nejvíce, pro pochopení, jsem okomentoval první pattern 0/V, který bývá mnohokrát 

označován jako velmi úspěšný. Ten má také zároveň parametr, který se dá uživatelsky 

velmi jednoduše měnit (viz obrázek 12). 
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Obrázek 12 Ukázka nastavování parametru u patternu 0/V ( zdroj vlastní ) 

 

Každý skript obsahuje spoustu kódů, které vygeneruje software NinjaTrader. Upravují 

se jenom některé části a to: 

 

region Variables 

procedura OnBarUpdate() 

region Properties 

 

Ve skriptu jsem vždy případně vše ohraničil poznámkou //---------------------. 

Procedura OnBarUpdate() se vyvolá při každém vykreslení svíčky ( samozřejmě při 

použití svíčkového grafu, který jsem i já při ukázkách a testování použil  )  a je to tedy 

nejdůležitější procedura v těchto skriptech. Lze hodnotit, že prakticky všechen kód je 

v této proceduře. Uvnitř procedury jsou podmínky, které když jsou splněny, tak se 

vykreslí v grafu upozorňující šipky a to jak pro signál SHORT, tak i signál LONG, dle 

situace která je v danou chvíli aktivní. Červená šipka ukazující směr dolů je 

upozorněním na signál SHORT a naopak zelená šipka směřující směrem nahoru je 

upozorněním na signál LONG. Dle těchto signálů, je nutné i do obchodů případně 
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vstupovat. Dále se do grafu, v uvedeném místě k šipce, napíše pro přehlednost i název 

patternu.  

Tímto obchodník získá naprostý přehled o vzniklém patternu a situaci na trhu a může se 

tak velmi rychle na základě všech ukazatelů rozhodnout pro případné vstoupení do 

obchodu.  

Ve skriptech je vždy vše rozděleno do dvou části, které mohou nastat. Jedná se tedy o 

podmínky pro LONG a podmínky pro SHORT. Opětovně, pro přehlednost, jsem ve 

skriptech okomentoval první část. Pro druhou část, neboli druhou podmínku díky tomu, 

že je vždy reverzní k té první, jsem ponechal bez komentáře. 

 V případě použití naprogramovaných  modulů v softwaru NinjaTrader, je nutné 

nakopírovat vybrané moduly k ostatním souborům nainstalovaného software. Pro 

příklad uvádím možnou univerzální cestu : 

"C:\Documents and Settings\Users\Dokumenty\NinjaTrader 7\bin\Custom\Indicator\". 

Poté se v menu software NinjaTrader zvolí Tools => Edit NinjaScript => Indicator... a 

vybere se příslušný požadovaný pattern. Obchodníkovi se otevře okno s požadovaným 

kódem, které je nutné potvrdit odkazem kompilace a vybrané patterny jsou připravené k 

použití. 

Průběh testování  

 Pro své obchody a testování jsem zvolil data za 30 pracovních dní z předešlého 

období tohoto roku, které je možné získat od poskytovatele software, a to zcela zdarma. 

Data jsem získal pomocí vybraného NinjaTrader od amerického brokera AMP Trading, 

který sídlí v Chicagu a je popřední a mezi obchodníky známá brokerská společnost, 

zabezpečující obchodování na trzích termínovaných kontraktů a forexu. Po registraci a 

otevření účtu, jsem získal zdarma možnost čerpat a stahovat potřebná data, a to po dobu 

až jednoho měsíce. Za uvedenou dobu je možné získat a stáhnout si data, v případě 

potřeby, i zpětně za několik měsíců. Stažení těchto dat pomocí NinjaTrader probíhá 

však velmi zdlouhavě, jelikož je nutné stahovat data den po dni. Stažená data jsou po 

zálohování připravena k použití pro různé testování formou Market Replay, a to i po 

ukončení jednoměsíčního přístupu zdarma.  

 Službu Market Replay jsem použil pro testování naprogramovaných modulů 

patternů FinWin. Jako svůj cíl pro testování a obchodování, díky ceně, likviditě a 
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častým pohybům, jsem vybral Americký akciový index TF Russell 2000, který 

reprezentuje 2000 menších společností.  

 Index TF Russell 2000 měří výkon a poskytuje ucelený a objektivní stav u nízko 

kapitálových společnostech. Naopak tomu, známější akciový index S&P 500  je 

spojován především se situací a stavem u velkých a tedy vysoko kapitálových 

společností. S&P 500 je jeden z nejčastěji sledovaných akciových indexů a mnozí jej 

považují za nejlepší ukazatel americké ekonomiky. Oba indexy S&P 500 a TF Russell 

2000  jsou velmi likvidní, ale  díky levnější ceně během obchodování, kdy jeden tick je 

o 2,50$ levnější a také díky nižším margin hodnotám, je TF Russell 2000 dostupnější i 

pro obchodníky s nižším kapitálem. Obchodníci pro své spekulace uvítávají velké denní 

pohyby těchto  akciových indexů, jelikož  změny hodnoty indexu vykazují denní pohyb 

i několik set dolarů. 

Jako svůj obchodní plán jsem zvolil několik důležitých pravidel, které lze získat ze 

zkušeností jiných obchodníků, nebo samostudiem dostupné literatury. 

Obchodní plán 

 Obchodovat pouze  na Chicago Board of Trade (CBOT) 

 Obchodování, neboli vstup do obchodu, pouze v časovém úseku od otevření 

Chicago burzy a to od 15:30 SEČ  do 18:00 SEČ 

 Vstoupení do pozice LONG pouze při ukazateli nad EMA204 a EMA34 

 Vstoupení do pozice SHORT pouze při ukazateli pod  EMA204 a EMA34 

 Nevstupovat na hodnotě mezi EMA204 a EMA34 

 V případě neuzavření pozice obchodu do 21:30 SEČ, uzavřít pozice přesně ve 

21:30 SEČ  , příkazem CLOSE 

 Obchodovat pouze akciový index TF Russell 2000 

 Obchodovat přes brokera AMP Trading 

 Vstupování pouze do jednoho obchodu najednou a pouze vždy jeden kontrakt 

 Nastavení hodnoty Stop loss SL na hodnotě 150$ neboli 1,5 bodu 

 Nastavení hodnoty Profit target PT na hodnotě 250$ neboli 2,5 bodu 

 Nastavení hodnoty timeframe na 3minuty, vhodný pro začátečníky 

 Zapisovat veškeré hodnoty do tabulky 
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 Časové období pro testování musí být minimálně 30 pracovních dnů 

 Možnost neuskutečnění obchodu během dne, jakmile není signál pro vstup 

 Nevstupovat do obchodu bez jasného signálu a tedy naprogramovaného 

pomocného ukazatele 

 

Obrázek 13 Ukázka dne, kdy za celý neproběhl vhodný signál pro vstup ( zdroj vlastní ) 

 Počáteční hodnota vkladu, neboli starting equity bude imaginárních 5000$  

Pro vstupy do obchodu jsem použil ATM strategie, což je automatické nastavení PT a 

SL. Uvedené automatické strategie je možné uložit v software NinjaTrader. Každý 

pattern zvlášť má svou ATM strategii, jak pro signál SHORT, tak i pro signál LONG. U 

obou signálů, vždy k dané strategii, jsem nastavil hodnoty PT a SL dle obchodního 

plánu.  

 PATTERN 
SL  PT SL PT 

LONG SHORT 

0/V 15 25 15 25 

2/V 15 25 15 25 

EC 15 25 15 25 

0/100 15 25 15 25 

2x100cross 15 25 15 25 

BigV 15 25 15 25 

empty 0 0 0 0 
Uvedené hodnoty jsou ve desítkách $ 

 Tabulka 5 Hodnota nastavení ATM strategií u zvolených patternů ( zdroj vlastní ) 



56 
 

  Value Value 
[%] 

Počet Počet 
[%] 

Value ø 

LONG 4 500 $ 60% 42 60% 107 $ 

SHORT 3 000 $ 40% 28 40% 107 $ 

SUBTOTAL (brutto) 7 500 $ 100% 70 100% 107 $ 

 
PT 11 250 $ 150% 45 64% 250 $ 

SL -3 750 $ -50% 25 36% -150 $ 

SUBTOTAL (brutto) 7 500 $ 100% 70 100% 107 $ 

 
Poplatky broker -350 $ 5% 70 100% -5 $ 

TOTAL WIN (netto) 11 025 $ 154% 45 64% 245 $ 

TOTAL LOSS (netto) -3 875 $ -54% 25 36% -155 $ 

TOTAL (netto) 7 150 $ 100% 70 100% 102 $ 

 
RRR                        1,67         

PT/SL RATIO 3,00         

WIN/LOSS RATIO 2,85         

CONSECUTIVE WIN 8         

CONSECUTIVE LOSS 4         

DRAWDOWN 600 $         

WIN DAY 23 77%       

LOSS DAY 4 13%       

DAY TOTAL 30 90%       

ø DOBA OBCHODU 0:37         

Tabulka 6 Výsledné hodnoty proběhlých obchodů ( zdroj vlastní ) 

 

 

Obrázek 14 Ukázka obchodů a pracovního prostředí software NinjaTrader ( zdroj vlastní ) 
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Tabulka 7 Hodnoty a data obchodů ( zdroj vlastní ) 

Obchod DATUM
ČAS 

VSTUP

ČAS 

EXIT
PATTERN Poznámka

KONTROLA 

Zobrazení 

patternu 

správně

VSTUP

1.MAE  

Nejblíže k 

SL

[price]

FINAL MFE, 

Nejblíže k 

PT

[price]

STATUS RESULT

0001 4.2.2013 15:51 16:00 2/V ANO 904,00 904,00 906,50 PROFIT 250,00

0002 4.2.2013 16:18 16:45 EC ANO -903,90 -904,00 -900,70 PROFIT 250,00

0003 4.2.2013 16:27 17:03 2/V ANO -903,50 -904,00 -900,70 PROFIT 250,00

0004 4.2.2013 17:18 17:42 0/V ANO -901,60 -901,70 -898,50 PROFIT 250,00

0005 5.2.2013 15:51 16:30 EC ANO 902,40 902,40 906,60 PROFIT 250,00

0006 5.2.2013 16:06 16:39 2/V ANO 903,40 903,10 906,80 PROFIT 250,00

0007 5.2.2013 17:39 17:57 0/V ANO 905,90 904,40 905,90 LOSS -150,00

0008 6.2.2013 15:34 15:39 0/V ANO -900,70 -902,20 -900,50 LOSS -150,00

0009 6.2.2013 16:35 17:03 0/100 ANO -902,80 -904,30 -902,40 LOSS -150,00

0010 7.2.2013 15:39 15:42 EC ANO 909,70 907,50 910,30 LOSS -150,00

0011 7.2.2013 15:54 16:15 BigV ANO -908,10 -908,40 -901,30 PROFIT 250,00

0012 8.2.2013 16:48 17:57 0/V ANO 910,50 909,10 913,30 PROFIT 250,00

0013 11.2.2013 15:33 16:18 0/V ANO -911,40 -912,00 -907,40 PROFIT 250,00

0014 12.2.2013 15:33 16:27 0/V ANO 912,70 911,60 916,00 PROFIT 250,00

0015 12.2.2013 15:48 16:27 EC ANO 912,90 912,50 916,00 PROFIT 250,00

0016 12.2.2013 16:48 19:21 0/V ANO 914,70 914,20 917,30 PROFIT 250,00

0017 13.2.2013 15:36 15:51 EC ANO 917,10 915,20 917,70 LOSS -150,00

0018 13.2.2013 16:00 16:21 0/100 ANO 917,00 917,00 920,30 PROFIT 250,00

0019 13.2.2013 17:15 17:18 0/V ANO 919,50 918,00 919,50 LOSS -150,00

0020 13.2.2013 17:21 20:36 EC ANO -917,30 -918,10 -914,80 PROFIT 250,00

0021 14.2.2013 15:36 15:36 2/V ANO -916,80 -918,50 -916,80 LOSS -150,00

0022 14.2.2013 15:36 16:42 EC ANO 918,00 917,40 921,80 PROFIT 250,00

0023 14.2.2013 16:30 18:15 0/V ANO 919,50 919,40 922,30 PROFIT 250,00

0024 15.2.2013 15:33 19:51 0/V ANO 922,60 921,40 925,30 PROFIT 250,00

0025 15.2.2013 15:39 18:18 2/V ANO 923,10 921,40 925,00 LOSS -150,00

0026 15.2.2013 15:50 19:51 2/V ANO 922,80 921,40 925,30 PROFIT 250,00

0027 15.2.2013 16:39 18:18 BigV ANO 923,10 921,40 925,00 LOSS -150,00

0028 1.4.2013 15:39 15:54 2/V ANO 947,40 945,90 948,60 LOSS -150,00

0029 1.4.2013 15:51 16:03 0/100 ANO -946,90 -947,10 -939,30 PROFIT 250,00

0030 2.4.2013 15:33 15:57 2/V ANO 941,10 939,70 943,00 LOSS -150,00

0031 2.4.2013 15:36 15:57 BigV ANO 941,40 939,90 943,00 LOSS -150,00

0032 2.4.2013 16:30 16:33 2/V ANO -939,00 -940,10 -936,40 PROFIT 250,00

0033 2.4.2013 16:51 17:09 EC ANO 940,90 939,40 941,40 LOSS -150,00

0034 2.4.2013 17:30 17:48 BigV ANO -939,10 -939,70 -936,30 PROFIT 250,00

0035 2.4.2013 17:30 17:48 0/V ANO -939,00 -939,70 -936,30 PROFIT 250,00

0036 2.4.2013 17:39 17:48 2/V ANO -939,00 -939,00 -936,30 PROFIT 250,00

0037 3.4.2013 17:30 18:15 2/V ANO -922,60 -922,90 -919,90 PROFIT 250,00

0038 4.4.2013 16:39 16:42 2/V ANO -915,40 -916,90 -914,80 LOSS -150,00

0039 4.4.2013 17:42 19:42 EC ANO -916,40 -917,90 -914,20 LOSS -150,00

0040 5.4.2013 16:09 16:24 0/V ANO -909,00 -910,50 -908,10 LOSS -150,00

0041 5.4.2013 16:15 16:24 2/V ANO -908,90 -910,40 -908,10 LOSS -150,00

0042 8.4.2013 16:33 16:48 0/100 POD EMA ANO 918,40 918,40 921,90 PROFIT 250,00

0043 8.4.2013 17:03 17:48 0/V ANO -918,80 -920,30 -918,10 LOSS -150,00

0044 9.4.2013 16:24 16:30 0/100 POD EMA ANO 927,30 927,30 930,80 PROFIT 250,00

0045 9.4.2013 17:18 18:00 2/V ANO -926,20 -927,70 -924,00 LOSS -150,00

0046 10.4.2013 15:33 15:45 0/100 ANO 929,20 928,10 935,30 PROFIT 250,00

0047 10.4.2013 15:42 15:45 EC ANO 930,00 928,50 930,70 LOSS -150,00

0048 10.4.2013 15:48 16:00 EC ANO 930,00 929,60 935,30 PROFIT 250,00

0049 11.4.2013 15:42 15:48 2x100cross POD EMA ANO 942,00 942,00 945,90 PROFIT 250,00

0050 11.4.2013 15:48 15:51 0/V ANO -942,70 -944,10 -942,30 LOSS -150,00

0051 11.4.2013 15:51 16:09 EC ANO 944,00 944,00 946,80 PROFIT 250,00

0052 11.4.2013 16:42 17:15 0/V ANO 946,10 945,90 949,80 PROFIT 250,00

0053 12.4.2013 16:18 16:45 2/V ANO -940,20 -940,40 -936,80 PROFIT 250,00

0054 12.4.2013 16:27 16:48 2/V ANO -939,30 -940,40 -934,20 PROFIT 250,00

0055 12.4.2013 16:36 16:45 2/V ANO -939,90 -939,90 -934,20 PROFIT 250,00

0056 1.5.2013 15:48 15:51 0/V ANO -940,10 -940,10 -931,80 PROFIT 250,00

0057 2.5.2013 15:36 15:54 0/V ANO 927,10 925,60 928,10 LOSS -150,00

0058 2.5.2013 15:45 15:54 2/V ANO 927,20 925,70 928,10 LOSS -150,00

0059 2.5.2013 16:12 16:18 EC ANO 927,00 927,00 932,00 PROFIT 250,00

0060 3.5.2013 16:09 16:30 2/V ANO 955,20 954,70 958,60 PROFIT 250,00

0061 7.5.2013 15:33 15:42 EC ANO 959,20 958,70 963,90 PROFIT 250,00

0062 7.5.2013 16:18 16:21 EC ANO -958,40 -958,90 -955,10 PROFIT 250,00

0063 8.5.2013 15:42 17:12 EC ANO 964,40 963,40 967,60 PROFIT 250,00

0064 8.5.2013 15:45 17:12 EC ANO 964,60 963,40 967,60 PROFIT 250,00

0065 8.5.2013 16:27 16:54 BigV ANO 964,40 963,40 967,60 PROFIT 250,00

0066 8.5.2013 16:39 17:12 0/V ANO 964,50 964,30 967,60 PROFIT 250,00

0067 9.5.2013 15:33 16:09 2/V ANO 967,20 965,80 968,70 LOSS -150,00

0068 9.5.2013 16:06 16:21 EC ANO -966,60 -966,60 -961,70 PROFIT 250,00

0069 10.5.2013 15:36 15:42 EC ANO 967,80 966,40 968,70 LOSS -150,00

0070 10.5.2013 15:57 16:09 EC ANO 967,60 967,60 970,60 PROFIT 250,00

0071 6.5.2013 15:30 15:30 empty ANO 0,00 0,00 0,00 0,00

0072 29.4.2013 15:30 15:30 empty ANO 0,00 0,00 0,00 0,00

0073 30.4.2013 15:30 15:30 empty ANO 0,00 0,00 0,00 0,00
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STARTING EQUITY: 5 000 $ 

MARGIN FOR 1 LOT: 400 $ 

MIN. EQUITY FOR 1 lot: 7 500    

EQUITY HIGH BEZ VKLADU: 7 150    

EQUITY HIGH S VKLADEM: 12 150    

EQUITY LOW: 5 000    

EQUITY LOW O KOLIK: 0    

FINAL EQUITY: 12 150    

NÁVRATNOST START. EQIUTY %: 143% 

POČET OBCHODŮ: 70    

MAX. POČET KONTRAKTŮ: 1    

MAX. ZISK: 250    

PRŮMĚRNÝ ZISK: 245    

MAX. ZTRÁTA: -150    

PRŮMER NA OBCHOD: 107    

MAX. DRAWDOWN: -600    

MAX. DRAWDOWN %: 10,2% 

 
Tabulka 8 Získané hodnoty ( zdroj vlastní ) 

 

VYHODNOCENÍ POUŽITÝCH MODULŮ 

 Po uvedení všech získaných paternů do platformy NinjaTrader jsem svou práci   

(naprogramované moduly) podrobil postupnému testování funkčnosti a správnosti 

zobrazování během několika náhodně vybraných dní. 

 

Tabulka 9 Výsledné počty ziskových nebo ztrátových obchodů , dle patternů ( zdroj vlastní ) 

Toto testování je vždy, a mělo by být, nezbytnou součástí dobrého obchodníka k 

evidenci a zjištění úspěšnosti nově použitých patternů nebo ukazatelů. Pro své obchody 

jsem náhodně vybral celkem 30 pracovních dní z měsíců únor, duben a květen. Během 

provádění testování v těchto dnech jsem dosáhl celkem 23 ziskových, 4 ztrátových a 3 

dnů bez zisku či ztráty.  

Ztráta Celkem Ztráta Celkem

Zisk Ztráta Počet LONG SHORT Výsledek v $

0/V 7 1 300,00 3 10 4 400,00 4 8 11 7 18 70,0% 50,0% 1 700,00 $94

2/V 4 250,00 5 9 7 1 150,00 4 11 11 9 20 44,4% 63,6% 1 400,00 $70

EC 10 1 750,00 5 15 4 850,00 1 5 14 6 20 66,7% 80,0% 2 600,00 $130

0/100 4 1 000,00 0 4 1 100,00 1 2 5 1 6 100,0% 50,0% 1 100,00 $183

2x100cross 1 250,00 0 1 0 0,00 0 0 1 0 1 100,0% 0,0% 250,00 $250

BigV 1 -50,00 2 3 2 500,00 0 2 3 2 5 33,3% 100,0% 450,00 $90

Počet obchodů

PATTERN
WIN% PATTERN Průměr na 

obchod
Zisk Zisk Celkem

SHORTLONG
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Uvedený počet náhodně zvolených 30 dní je vyhovující k získání dostatku hodnot pro 

testování funkčnosti a správnosti zobrazování vytvořených pomocných modulů. V 

případě, že bychom ovšem také chtěli ověřit úspěšnost vybraných patternů, je nutné 

provedení testování za období minimálně jednoho roku. Mé získané data a vykazování 

dobrých hodnot v úspěšnostech, průměrně nad 65%, nasvědčují že pravděpodobně i po 

testování delšího období zůstane celková úspěšnost zvolených patternů velmi dobrá. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabulka 10 Výsledky obchodů po dnech a dosažená úspěšnost ( zdroj vlastní ) 
 

Na základě získaných dat ze 70 uskutečněných obchodů, během náhodně vybraných 

šesti týdnů jsem dosáhl dostatečného růstu Equity křivky, neboli dobrého zhodnocení 

vložené počáteční hodnoty vkladu. Růst Equity křivky je patrný na obrázku viz níže. 

  
 
Obrázek 15 Ukázka Equity křivky po proběhlých 70 obchodech ( zdroj vlastní ) 

  pondělí úterý středa čtvrtek pátek Celkem  

Celkem obchodů 9 17 15 16 13 70 

PROFIT 7 12 10 8 8 45 

PROFIT $ 1750 3000 2500 2000 2000 $11 250 

LOSS 2 5 5 8 5 45 

LOSS $ -300 -750 -750 -1200 -750 $3 750 

TOTAL $ 1450 2250 1750 800 1250 $7 500 

% úspěšnosti 77,8% 70,6% 66,7% 50,0% 61,5% 65,3% 
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Ověřování úspěšnosti patternů nebylo tématem této práce a tak jejich detailní 

zhodnocení nebylo provedeno.  

Průběžné vyhodnocení úspěšnosti patternů FinWin: 

Nejvíce využívaným patternem byly Extremcross a 2/V, oba patterny splnily podmínky 

pro vstup celkem 20x. Naopak pattern 2x100cross byl využit pouze v jednom případě.  

 

Tabulka 11 Počet celkem uskutečněných obchodů v %  ( zdroj vlastní ) 

Dle ziskovosti patternu, který je jedním z nejdůležitějších měřítek, byly dva nejlepší 

opět Extremcross a nově 0/V. Na dalších, stále dostačujících hodnotách skončili 

patterny 2/V a 0/100. Všechny tyto patterny, i díky počtu, kdy uvedené patterny 

splňovaly  podmínky vstupu, lze hodnotit jako velmi dobré a vhodné pro další 

testování. 

 

Tabulka 12 Procentuelní rozložení zisku dle patternů ( zdroj vlastní ) 

26% 

29% 

29% 

8% 

1% 7% 

Počet celkem uskutečněných obchodů  

0/V 

2/V 

EC 

0/100 

2x100cross 

BigV 

23% 

19% 

34% 

15% 

3% 6% 

% z celkového zisku, dle patternu 

0/V 

2/V 

EC 

0/100 

2x100cross 

BigV 
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Hlavním cílem bylo zjištění funkčnosti a správnosti zobrazování mých 

naprogramovaných pomocných modulů. Pro toto zhodnocení je počet 70 obchodů a 

vybraných dní zcela dostačující.  

 

Obrázek 16 Ukázka provedených obchodů na základě pomocných modulů ( zdroj vlastní ) 

 

Během všech testů, kdy jsem vždy dodržoval svůj obchodní plán, se zobrazovala v 

grafech veškerá upozornění na probíhající patterny v naprostém pořádku a nevznikla tak 

jediná chyba v zobrazení. Názorné zobrazení zachycují přiložené obrázky.  

 Na závěr vyhodnocení použitých modulů mohu zhodnotit zobrazování signálů, 

při použití stejné stupnice jako u hodnocení softwarů, jako excelentní.  Uvedené 

hodnocení platí jak pro SHORT, tak i LONG signály. Zobrazení a přehlednost byla u 

všech vzniklých patternů naprosto bez jediného problému. Všechny naprogramované 

pomocné moduly, pro vybrané patterny FinWin, je tedy možné ihned využívat. Po jejich 

zavedení dojde jistě k usnadnění a zefektivnění práce obchodníků a snížení možných 

rizik používaných investic. 
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5. ZÁVĚR 

 V mé práci jsem obecně představil obchodování na komoditních trzích. Vysvětlil 

jsem nejdůležitější pojmy, s kterými se může budoucí, ale i stávající obchodník, během 

obchodování na burze setkat. Dále jsem představil historii obchodování na komoditním 

trhu a vysvětlení, jak vlastní komoditní obchodování v principu funguje a s čím se dá na 

tomto trhu obchodovat. 

Jelikož burza, jako taková, je velmi rozsáhlá instituce, svou práci jsem vymezil na 

nejdůležitější informace, které obchodník na burze potřebuje znát a jsou důležité pro 

jeho práci při obchodování na světových trzích, zejména na komoditních. 

 V části věnované informační a komunikační technologii jsem se věnoval 

potřebnému hardwarovému vybavení obchodníka, ale především softwarům, které jsou 

potřebné a běžně používané k obchodování na světových trzích. Vybrané softwary 

NinjaTrader, Sierra Chart, MetaStock, Track'N'Trade a ScottradeELITE® jsem 

pečlivě analyzoval, abych získal, dle vybraných a zvolených kritérií, nejvýhodnější 

software pro běžné obchodování, nejenom na komoditním trhu. Během analýzy jsem 

v rámci získání větší objektivity, nejenom použil Fullerovu metodu, ale i několikrát 

jsem se k hodnocení zpětně vracel, abych své bodové hodnocení, na základě nových 

poznatků a získaných zkušeností , upravil na reálné hodnoty. 

  V poslední části své práce, jsem vybrané patterny 0/V, 2V, 2x100cross, 0/100, 

BigV a Extremcross z obchodního systému FinWin naprogramoval a doplnil do 

platformy NinjaTrader, který dle mé analýzy získal v této práci nejvíce bodů. Všechny 

získané a doplněné ukazatele, do software NinjaTrader, jsem podrobil testování 

funkčnosti, během reálného obchodování s akciovým indexem TF Russell 2000 na 

americké burze CBOT. Po provedení více jak měsíčního obchodování a provedení  

zhodnocení jak funkčnosti, tak úspěšnosti patternů FinWin, jsem dospěl k závěru, že 

patterny se zobrazovaly správně, a jejich  funkčnost zobrazení byla 100%. Uvedené 

hodnocení jsem označil jako excelentní.  

Dle výsledků, počtu úspěšných ziskových dní a průměrné celkové úspěšnosti 65,3%  

během testovaného období několika týdnů, je možné odhadovat, že celková úspěšnost 

vybraných patternů FinWin bude velmi obdobná i po testování za delší časový úsek. 
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Toto testování se, v rámci získání dostatečného počtu výsledků a tím i objektivity, 

doporučuje provést minimálně za období jednoho roku.  

 Naprogramované pomocné doplňující moduly, chybějící v nabízených 

softwarech,  obchodníkovi při jejich použití pomohou k rychlému a přesnému zobrazení 

zvolených patternů. Je velmi pravděpodobné, že při jejich správném využití  a dodržení 

pravidel správného obchodování, jehož součástí jsou například Risk-Reward-Ratio, 

použití SL a PT, by mohl obchodník dosáhnout obdobné úspěšnosti, tak jako bylo 

dosaženo během mého provedeného testování, a to hodnotu přesahující více jak 65%. 

Tato hodnota úspěšnosti, by zajistila dostatečné zhodnocení vložených prostředků do 

obchodování, samozřejmě nejenom na komoditním trhu.  

 Na závěr je nutné připomenout, že vždy při obchodování, a to nejenom na burze, 

je důležité vlastní posouzení obchodníka, který na základě všech ukazatelů a 

získaných zkušeností je, a měl by i nadále být, posledním článkem pro uskutečnění 

samotného obchodu. Lidský faktor je tedy i nadále nedílnou a velmi důležitou složkou, 

pro veškeré obchodování a není v současné době možné, pro dosažení vysoké 

úspěšnosti, jej úplně nahradit sebelepším hardwarovým nebo softwarovým vybavením.  

Je však možné pouze, nejenom obchodníkovi, pomoci různými softwarovými nebo i 

hardwarovými prostředky k zefektivnění a usnadnění samotné práce. Mé 

naprogramované moduly jsou jednou z pomůcek pro toto usnadnění.   
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

CBOT  - Komoditní burza se sídlem v americkém Chicagu 

CCI  - Commodity Channel Index  Indikátor CCI patří do skupiny oscilátorů a jeho 

hlavními cíly jsou identifikace trendu, síly trendu a přeprodanosti či překoupenosti 

daného investičního instrumentu 

CFTC  - Commodity Futures Trading Commission 

CLOSE - uzavření obchodu nebo zavírací cena 

EMA204 - Exponential moving average  - exponenciální klouzavý průměr za období 

204 dní 

EMA34 - Exponential moving average  - exponenciální klouzavý průměr za období 34 

dní 

FT - výpočet vah kritérií metodou Fullerova trojúhelníka 

HIGH - nejvyšší cena 

LONG - vstup do obchodu příkazem KOUPIT 

LOW - nejnižší cena 

OPEN - denní otevírací cena 

PT - Profit target 

SEČ - Středoevropský čas 

SHORT - vstup do obchodu příkazem PRODAT 

SL - Stop loss 

USD - Americký dolar 

VOLUME - ukazatel, kolik bylo uskutečněno obchodů v konkrétním čase  
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PŘÍLOHA A Ukázka naprogramovaných patternů 

 

Paterrn 0/V 

// This namespace holds all indicators and is required. Do not change 

it. 

namespace NinjaTrader.Indicator 

{ 

    /// <summary> 

    /// Enter the description of your new custom indicator here 

    /// </summary> 

    [Description("Enter the description of your new custom indicator 

here")] 

    public class FW0V : Indicator { 

        //----------------------------- 

        #region Variables 

            private int posun_sipka = 2; //posun sipky od svicky 

            private int posun_text = 5;  //posun textu od svicky 

 

            private double vyska_vecka = 5; //vyrazeni prilis plochych 

formaci na CCI grafu 

        #endregion 

        //----------------------------- 

 

        /// <summary> 

        /// This method is used to configure the indicator and is 

called once before any bar data is loaded. 

        /// </summary> 

        protected override void Initialize() { 

            CalculateOnBarClose = false; 

            Overlay    = true; 

            PriceTypeSupported = false; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Called on each bar update event (incoming tick) 

        /// </summary> 

        protected override void OnBarUpdate() { 

            //----------------------------- 

            if (CrossAbove(CCI(14), 0, 1)   

 //prekroceni nulove linky na CCI14 

            && CCI(14)[0] < 100                         //CCI14 se 

drzi v oblasti pod 100 

            && CCI(50)[1] > 0                           //pata "v" je 

nad nulovou linkou 

            && CCI(50)[1] < 100                         //pata "v" je 

v oblasti pod 100 

            && CCI(50)[2] > CCI(50)[1] + vyska_vecka    //leva noha 

"v" 

            && CCI(50)[0] > CCI(50)[1] + vyska_vecka) { //prava noha 

"v" 

                //pri splneni podminek patternu se vykresli sipka a 

text  

                DrawArrowUp("Up" + CurrentBar, true, 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_sipka), Color.Lime); 



 

                DrawText("Up text" + CurrentBar, "0/V", 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_text), Color.DarkGreen); 

            } else if (CurrentBar >= 3) { //opozdeny 0/v UP 

                if (CrossAbove(CCI(14), 0, 1) 

                && CCI(14)[0] < 100 

                && CCI(50)[2] > 0 

                && CCI(50)[2] < 100 

                && CCI(50)[3] > CCI(50)[2] + vyska_vecka 

                && CCI(50)[1] > CCI(50)[2] + vyska_vecka 

                && CCI(50)[1] < CCI(50)[0]) { 

      

                    DrawArrowUp("Up" + CurrentBar, true, 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_sipka), Color.Turquoise); 

                    DrawText("Up text" + CurrentBar, "0/V", 0, Low[0] 

- (TickSize * posun_text), Color.Turquoise);     

                } 

            } 

 

            if (CrossBelow(CCI(14), 0, 1) 

            && CCI(14)[0] > -100 

            && CCI(50)[1] < 0 

            && CCI(50)[1] > -100 

            && CCI(50)[2] < CCI(50)[1] - vyska_vecka 

            && CCI(50)[0] < CCI(50)[1] - vyska_vecka) { 

            //pri splneni podminek patternu se vykresli sipka a text 

                DrawArrowDown("Down" + CurrentBar, true, 0, High[0] + 

(TickSize * posun_sipka), Color.Red); 

                DrawText("Down text" + CurrentBar, "0/V", 0, High[0] + 

(TickSize * posun_text), Color.Red); 

            } else if (CurrentBar >= 3) { //opozdeny 0/v DOWN 

                if (CrossBelow(CCI(14), 0, 1)  

                && CCI(14)[0] > -100 

                && CCI(50)[2] < 0 

                && CCI(50)[2] > -100 

                && CCI(50)[3] < CCI(50)[2] - vyska_vecka 

                && CCI(50)[1] < CCI(50)[2] - vyska_vecka 

                && CCI(50)[1] > CCI(50)[0]) { 

      

                    DrawArrowDown("Down" + CurrentBar, true, 0, 

High[0] + (TickSize * posun_sipka), Color.LightSalmon); 

                    DrawText("Down text" + CurrentBar, "0/V", 0, 

High[0] + (TickSize * posun_text), Color.LightSalmon); 

                } 

            } 

            //----------------------------- 

        } 

 

        #region Properties 

  //parametr, ktery je mozne uzivatelsky menit - vyrazeni 

prilis plochych formaci na CCI grafu 

  [Description("Minimalni vyska nohy Vecka")] 

        [Category("Parameters")] 

        public double pVyskaNohy { 

            get { return vyska_vecka; } 

            set { vyska_vecka = value; } 

        } 

 

        #endregion 

    } 



 

} 

 

// dale nasleduji vygenerovane kody NinjaTrader, ktere uvedu pouze v 

tomto patternu 

  

#region NinjaScript generated code. Neither change nor remove. 

// This namespace holds all indicators and is required. Do not change 

it. 

namespace NinjaTrader.Indicator 

{ 

    public partial class Indicator : IndicatorBase 

    { 

        private FW0V[] cacheFW0V = null; 

 

        private static FW0V checkFW0V = new FW0V(); 

 

        /// <summary> 

        /// Enter the description of your new custom indicator here 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public FW0V FW0V(double pVyskaNohy) 

        { 

            return FW0V(Input, pVyskaNohy); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Enter the description of your new custom indicator here 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public FW0V FW0V(Data.IDataSeries input, double pVyskaNohy) 

        { 

            if (cacheFW0V != null) 

                for (int idx = 0; idx < cacheFW0V.Length; idx++) 

                    if (Math.Abs(cacheFW0V[idx].pVyskaNohy - 

pVyskaNohy) <= double.Epsilon && cacheFW0V[idx].EqualsInput(input)) 

                        return cacheFW0V[idx]; 

 

            lock (checkFW0V) 

            { 

                checkFW0V.pVyskaNohy = pVyskaNohy; 

                pVyskaNohy = checkFW0V.pVyskaNohy; 

 

                if (cacheFW0V != null) 

                    for (int idx = 0; idx < cacheFW0V.Length; idx++) 

                        if (Math.Abs(cacheFW0V[idx].pVyskaNohy - 

pVyskaNohy) <= double.Epsilon && cacheFW0V[idx].EqualsInput(input)) 

                            return cacheFW0V[idx]; 

 

                FW0V indicator = new FW0V(); 

                indicator.BarsRequired = BarsRequired; 

                indicator.CalculateOnBarClose = CalculateOnBarClose; 

#if NT7 

                indicator.ForceMaximumBarsLookBack256 = 

ForceMaximumBarsLookBack256; 

                indicator.MaximumBarsLookBack = MaximumBarsLookBack; 

#endif 

                indicator.Input = input; 



 

                indicator.pVyskaNohy = pVyskaNohy; 

                Indicators.Add(indicator); 

                indicator.SetUp(); 

 

                FW0V[] tmp = new FW0V[cacheFW0V == null ? 1 : 

cacheFW0V.Length + 1]; 

                if (cacheFW0V != null) 

                    cacheFW0V.CopyTo(tmp, 0); 

                tmp[tmp.Length - 1] = indicator; 

                cacheFW0V = tmp; 

                return indicator; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

// This namespace holds all market analyzer column definitions and is 

required. Do not change it. 

namespace NinjaTrader.MarketAnalyzer 

{ 

    public partial class Column : ColumnBase 

    { 

        /// <summary> 

        /// Enter the description of your new custom indicator here 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        [Gui.Design.WizardCondition("Indicator")] 

        public Indicator.FW0V FW0V(double pVyskaNohy) 

        { 

            return _indicator.FW0V(Input, pVyskaNohy); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Enter the description of your new custom indicator here 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public Indicator.FW0V FW0V(Data.IDataSeries input, double 

pVyskaNohy) 

        { 

            return _indicator.FW0V(input, pVyskaNohy); 

        } 

    } 

} 

 

// This namespace holds all strategies and is required. Do not change 

it. 

namespace NinjaTrader.Strategy 

{ 

    public partial class Strategy : StrategyBase 

    { 

        /// <summary> 

        /// Enter the description of your new custom indicator here 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        [Gui.Design.WizardCondition("Indicator")] 

        public Indicator.FW0V FW0V(double pVyskaNohy) 

        { 

            return _indicator.FW0V(Input, pVyskaNohy); 

        } 



 

 

        /// <summary> 

        /// Enter the description of your new custom indicator here 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public Indicator.FW0V FW0V(Data.IDataSeries input, double 

pVyskaNohy) 

        { 

            if (InInitialize && input == null) 

                throw new ArgumentException("You only can access an 

indicator with the default input/bar series from within the 

'Initialize()' method"); 

 

            return _indicator.FW0V(input, pVyskaNohy); 

        } 

    } 

} 

#endregion 

 

 

Pattern 2/V 

 

// This namespace holds all indicators and is required. Do not change 

it. 

namespace NinjaTrader.Indicator 

{ 

    /// <summary> 

    /// Enter the description of your new custom indicator here 

    /// </summary> 

    [Description("Enter the description of your new custom indicator 

here")] 

    public class FW2V : Indicator { 

        //----------------------------- 

        #region Variables 

        private int posun_sipka = 2; 

        private int posun_text = 5; 

        #endregion 

        //----------------------------- 

 

        /// <summary> 

        /// This method is used to configure the indicator and is 

called once before any bar data is loaded. 

        /// </summary> 

        protected override void Initialize() { 

            CalculateOnBarClose = false; 

            Overlay    = true; 

            PriceTypeSupported = false; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Called on each bar update event (incoming tick) 

        /// </summary> 

        protected override void OnBarUpdate() { 

            //----------------------------- 

            if (CCI(14)[0] > 0                  //"v" pokracuje nad 

nulovou linkou 



 

            && CCI(14)[1] > 0                   //pata "v" je v bezne 

oblasti <0,100> na CCI14 i CCI 50 

            && CCI(50)[1] > 0 

            && CCI(14)[1] < 100                  

            && CCI(50)[1] < 100 

            && CCI(14)[2] > CCI(14)[1] + 5      //leva noha "v" na 

CCI14 

            && CCI(14)[0] > CCI(14)[1] + 5      //prava noha "v" na 

CCI14 

            && CCI(50)[2] > CCI(50)[1] + 5      //leva noha "v" na 

CCI50 

            && CCI(50)[0] > CCI(50)[1] + 5) {   //prava noha "v" na 

CCI50 

                //pri splneni podminek patternu se vykresli sipka a 

text  

                DrawArrowUp("Up" + CurrentBar, true, 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_sipka), Color.Lime); 

                DrawText("Up text" + CurrentBar, "2V", 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_text), Color.DarkGreen); 

            } 

 

            if (CCI(14)[0] < 0 

            && CCI(14)[1] < 0 

            && CCI(50)[1] < 0 

            && CCI(14)[1] > -100 

            && CCI(50)[1] > -100 

            && CCI(14)[2] < CCI(14)[1] + -5 

            && CCI(14)[0] < CCI(14)[1] + -5 

            && CCI(50)[2] < CCI(50)[1] + -5 

            && CCI(50)[0] < CCI(50)[1] + -5) { 

                //pri splneni podminek patternu se vykresli sipka a 

text  

                DrawArrowDown("Down" + CurrentBar, true, 0, High[0] + 

(TickSize * posun_sipka), Color.Red); 

                DrawText("Down text" + CurrentBar, "2V", 0, High[0] + 

(TickSize * posun_text), Color.Red); 

            } 

            //----------------------------- 

        } 

 

        #region Properties 

 

        #endregion 

    } 

} 

 

Pattern 0/100 

 

// This namespace holds all indicators and is required. Do not change 

it. 

namespace NinjaTrader.Indicator 

{ 

    /// <summary> 

    /// Enter the description of your new custom indicator here 



 

    /// </summary> 

    [Description("Enter the description of your new custom indicator 

here")] 

    public class FW0100 : Indicator { 

        //----------------------------- 

        #region Variables 

        private int posun_sipka = 2; 

        private int posun_text = 5; 

        #endregion 

        //----------------------------- 

 

        /// <summary> 

        /// This method is used to configure the indicator and is 

called once before any bar data is loaded. 

        /// </summary> 

        protected override void Initialize()  { 

            CalculateOnBarClose = false; 

            Overlay    = true; 

            PriceTypeSupported = false; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Called on each bar update event (incoming tick) 

        /// </summary> 

        protected override void OnBarUpdate() { 

            //----------------------------- 

            if (CrossAbove(CCI(14), 0, 1)     //CCI14 prekracuje 

nulovou linku 

            && CCI(14)[0] < 100               //CCI14 zustava v bezne 

oblasti <0,100> 

            && CrossAbove(CCI(50), -100, 1)   //CCI50 se vraci z 

extremu zpet do bezne oblasti <-100,0> 

            && CCI(50)[0] < 0) {              //CCI50 zustava v bezne 

oblasti <0,100> 

            //pri splneni podminek patternu se vykresli sipka a text 

                DrawArrowUp("Up" + CurrentBar, true, 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_sipka), Color.Lime);  

                DrawText("Up text" + CurrentBar, "0/100", 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_text), Color.DarkGreen); 

            } 

 

            if (CrossBelow(CCI(14), 0, 1) 

            && CCI(14)[0] > -100 

            && CrossBelow(CCI(50), 100, 1) 

            && CCI(50)[0] > 0) { 

                DrawArrowDown("Down" + CurrentBar, true, 0, High[0] + 

(TickSize * posun_sipka), Color.Red); 

                DrawText("Down text" + CurrentBar, "0/100", 0, High[0] 

+ (TickSize * posun_text), Color.Red); 

            }     

            //----------------------------- 

        } 

 

        #region Properties 

 

        #endregion 

    } 

} 



 

 

Pattern 2x100cross 

 

// This namespace holds all indicators and is required. Do not change 

it. 

namespace NinjaTrader.Indicator 

{ 

    /// <summary> 

    /// Enter the description of your new custom indicator here 

    /// </summary> 

    [Description("Enter the description of your new custom indicator 

here")] 

    public class FW2x100 : Indicator { 

        //----------------------------- 

        #region Variables 

        private int posun_sipka = 2; 

        private int posun_text = 5; 

        #endregion 

        //----------------------------- 

 

        /// <summary> 

        /// This method is used to configure the indicator and is 

called once before any bar data is loaded. 

        /// </summary> 

        protected override void Initialize() { 

            CalculateOnBarClose = false; 

            Overlay    = true; 

            PriceTypeSupported = false; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Called on each bar update event (incoming tick) 

        /// </summary> 

        protected override void OnBarUpdate() { 

            //----------------------------- 

            if (CrossAbove(CCI(14), -100, 1)  //CCI14 se vraci z 

extremu zpet do bezne oblasti <-100,0> 

            && CrossAbove(CCI(50), -100, 1)   //CCI50 se vraci z 

extremu zpet do bezne oblasti <-100,0> 

            && CCI(14)[0] < 0                 //CCI14 zustava v bezne 

oblasti <-100,0> 

            && CCI(50)[0] < 0) {              //CCI50 zustava v bezne 

oblasti <-100,0> 

            //pri splneni podminek patternu se vykresli sipka a text

  

                DrawArrowUp("Up" + CurrentBar, true, 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_sipka), Color.Lime); 

                DrawText("Up text" + CurrentBar, "2x100", 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_text), Color.DarkGreen); 

            } 

 

            if (CrossBelow(CCI(14), 100, 1) 

            && CrossBelow(CCI(50), 100, 1) 

            && CCI(14)[0] > 0 

            && CCI(50)[0] > 0) { 



 

                //pri splneni podminek patternu se vykresli sipka a 

text  

                DrawArrowDown("Down" + CurrentBar, true, 0, High[0] + 

(TickSize * posun_sipka), Color.Red); 

                DrawText("Down text" + CurrentBar, "2x100", 0, High[0] 

+ (TickSize * posun_text), Color.Red); 

            } 

            //----------------------------- 

        } 

 

        #region Properties 

        #endregion 

    } 

} 

 

Pattern BigV 

// This namespace holds all indicators and is required. Do not change 

it. 

namespace NinjaTrader.Indicator 

{ 

    /// <summary> 

    /// Enter the description of your new custom indicator here 

    /// </summary> 

    [Description("Enter the description of your new custom indicator 

here")] 

    public class FWBigV : Indicator { 

        //----------------------------- 

        #region Variables 

        private int posun_sipka = 2; 

        private int posun_text = 5; 

        #endregion 

        //----------------------------- 

 

        /// <summary> 

        /// This method is used to configure the indicator and is 

called once before any bar data is loaded. 

        /// </summary> 

        protected override void Initialize() { 

            CalculateOnBarClose = false; 

            Overlay    = true; 

            PriceTypeSupported = false; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Called on each bar update event (incoming tick) 

        /// </summary> 

        protected override void OnBarUpdate() { 

            //----------------------------- 

            if (CCI(50)[0] > 0 

            && CCI(50)[1] > 0                 //pata "v" je v 

intervalu <0,35> 

            && CCI(50)[1] < 35      //pata "v" je v 

intervalu <0,35> 

            && CCI(50)[0] > CCI(50)[1] + 5    //prava noha "v", +5 aby 

nebylo "v" prilis ploche 



 

            && CCI(50)[2] > CCI(50)[1]        //leva nohva "v" 

            && CrossBelow(CCI(50), 100, 5)    //CCI50 protlo linku 100 

v poslednich 5ti svickach 

            && CCI(50)[2] < 100) {            //leva noha "v" ma 

zacatek pod 100 

                //pri splneni podminek patternu se vykresli sipka a 

text  

                DrawArrowUp("Up" + CurrentBar, true, 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_sipka), Color.RoyalBlue); 

                DrawText("Up text" + CurrentBar, "BigV", 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_text), Color.DarkGreen); 

            } 

 

            if (CCI(50)[0] < 0 

            && CCI(50)[1] < 0 

            && CCI(50)[1] > -35 

            && CCI(50)[0] < CCI(50)[1] + -5 

            && CCI(50)[2] < CCI(50)[1] 

            && CrossAbove(CCI(50), -100, 5) 

            && CCI(50)[2] > -100) { 

                //pri splneni podminek patternu se vykresli sipka a 

text  

                DrawArrowDown("Down" + CurrentBar, true, 0, High[0] + 

(TickSize * posun_sipka), Color.RoyalBlue); 

                DrawText("Up text" + CurrentBar, "BigV", 0, High[0] + 

(TickSize * posun_text), Color.Red); 

            } 

            //----------------------------- 

        } 

 

        #region Properties 

 

 

        #endregion 

    } 

} 

 

Pattern Extremcross 

// This namespace holds all indicators and is required. Do not change 

it. 

namespace NinjaTrader.Indicator 

{ 

    /// <summary> 

    /// Enter the description of your new custom indicator here 

    /// </summary> 

    [Description("Enter the description of your new custom indicator 

here")] 

    public class FWEC : Indicator { 

        //----------------------------- 

        #region Variables 

        private int posun_sipka = 2; 

        private int posun_text = 5; 

        #endregion 

        //----------------------------- 

 



 

        /// <summary> 

        /// This method is used to configure the indicator and is 

called once before any bar data is loaded. 

        /// </summary> 

        protected override void Initialize() { 

            CalculateOnBarClose = false; 

            Overlay    = true; 

            PriceTypeSupported = false; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Called on each bar update event (incoming tick) 

        /// </summary> 

        protected override void OnBarUpdate() { 

            //----------------------------- 

            if (CrossAbove(CCI(14), 100, 3) //CCI14 vystoupilo z bezne 

oblasti <0,100> 

            && CrossAbove(CCI(50), 0, 1)    //CCI50 prekracuju nulovou 

linku 

            && CCI(50)[0] < 100) {          //CCI50 zustava v bezne 

oblasti <0,100> 

                //pri splneni podminek patternu se vykresli sipka a 

text  

                DrawArrowUp("Up" + CurrentBar, true, 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_sipka), Color.Lime); 

                DrawText("Up text" + CurrentBar, "EC", 0, Low[0] - 

(TickSize * posun_text), Color.DarkGreen); 

            } 

 

            if (CrossBelow(CCI(14), -100, 3) 

            && CrossBelow(CCI(50), 0, 1) 

            && CCI(50)[0] > -100) { 

                //pri splneni podminek patternu se vykresli sipka a 

text  

                DrawArrowDown("Down" + CurrentBar, true, 0, High[0] + 

(TickSize * posun_sipka), Color.Red); 

                DrawText("Down text" + CurrentBar, "EC", 0, High[0] + 

(TickSize * posun_text), Color.Red); 

            } 

            //----------------------------- 

        } 

 

        #region Properties 

 

        #endregion 

    } 

} 

 

Poznámka:  

Každý skript obsahuje spoustu kódů, které vygeneruje software NinjaTrader. Uvedené 

kódy jsem pro ukázku ponechal pouze u patternu 0/V.  

Upravují se jenom některé části a to: 

 

region Variables 



 

procedura OnBarUpdate() 

region Properties 

 

V kódu jsem doplnil poznámky, které jsou ohraničené //--------------------- 


