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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou technické analýza a jejího využití při tvorbě 

automatických obchodních systémů. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní 

principy fungování měnového trhu (Forex) a technických identifikátorů. Výstupem 

práce je portfolio strategií, které je aplikováno na měnové páry Euro/Americký dolar a 

Britská libra/Americký dolar. Obchodní strategie jsou navrhnuté v programu Adaptrade 

Builder pomocí genetických algoritmů a následně otestované v obchodní platformě 

MetaTrader 4. 

Abstract 

This thesis deals with problems of the technical analyses and its usage during creation 

of the automated trading systems. Theoretical section explains the basic principles of 

functioning of the monetary market (Forex) and includes technical indicators.  Portfolio 

of strategies, as output of this work, was applied onto monetary pairs of Euro/American 

dollar and British pound/American dollar.  Computer program Adaptrade Builder was 

used for proposed commercial strategies with help of the genetic algorithms and 

subsequently tested on the MetaTrader 4 commercial platform. 

Klíčová slova 

Adaptrade Builder, MetaTrader4, AOS, genetické algoritmy, finanční trhy, investiční 

trhy, portfolio, Forex. 

Keywords 

Adaptrade Builder, MetaTrader4, AOS, genetic algorithms, financial markets, 

investment markets, portfolio, Forex. 
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Úvod  

Obchod a jeho formy patří již od nepaměti k základním lidským aktivitám. Původním 

cílem obchodu bylo pouze zabezpečit si věci, které si nejsme sami schopny vyrobit a 

vyměnit je za věci námi vyrobené. Tento druh obchodu se nazývá barter. Postupem času 

pak vznikla potřeba zrodu univerzálního platidla.  Na základě této nutnosti se trh dále 

rozvíjel a vznikly jeho dříve nemyslitelné varianty.  

Jednou z forem obchodu se staly finanční trhy. Z počátku se na nich pohybovalo jen 

malé množství vybraných investorů a obchody se prováděly jen v určitých místech. 

Jednalo se například o města New York, Chicago a Londýn. Pro obyčejného 

obchodníka bylo takřka nemožné se sám na daných trzích realizovat.  

S nástupem informačních technologií, digitalizace a zejména internetu se finanční trhy 

začaly otevírat široké veřejnosti. Obchody je v současné době možno realizovat takřka 

24 hodin denně. Začaly se mimo jiné rozvíjet i menší trhy, na kterých se mohli podílet i 

investoři s menším počátečním kapitálem. Proto si v dnešní době může vyzkoušet 

obchodování na finančních trzích téměř každý. Je zde i možnost si u vybraného 

poskytovatele (brokera) otevřít tzv. demo účet a v rámci něho provádět operace na 

finančních trzích. V posledních letech zaznamenaly finanční trhy obrovský zájem u 

menších obchodníků, a to zejména z důvodu probíhající finanční krize. Klasické 

investiční instrumenty se staly v dnešní době méně ziskové, a proto byl zaznamenán 

vzestup obliby finančních trhů u drobnějších investorů i velkých korporací. 

 S dalším rozvojem informačních technologií se do popředí dostává potřeba proces 

tvorby strategií zjednodušit a nejlépe zautomatizovat. Není tomu dlouho, co se na poli 

investičních trhů začaly používat AOS (Automatické obchodní systémy). Princip jejich 

fungování spočívá ve stanovení vstupů, výstupů a pravidel, které jsou následně 

převedena do programové podoby a ten na finančních trzích provádí patřičné operace a 

pracuje zcela bez nutnosti zásahu uživatele. V současnosti se na poli vývoje obchodních 

strategií objevil nový trend, a to v podobě využití umělé inteligence.  

Práce je členěna do několika kapitol. V první části jsou stanoveny cíle práce a popsány 

metody a postupy zpracování. 
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Druhá kapitola se zabývá teoretickými východisky práce. Jsou zde popsány principy 

fungování finančních trhu, zejména měnových (Forex). Stěžejní část této kapitoly 

popisuje základní přístupy k obchodování na finančních trzích. Velká část je rovněž 

věnována technickým indikátorům. Jako poslední je zde zmíněna důležitost money 

managementu při práci na finančních trzích. 

Třetí kapitola se zaměřuje na popis současné situace v problematice technické analýzy. 

První podkapitola, s názvem automatické obchodní systémy, popisuje princip fungování 

těchto systémů a také rozebírá jejich případné výhody a nevýhody. Jsou zde rovněž 

popsány moderní metody, které se zabývají využitím umělé inteligence při vytváření 

obchodních strategií. Poslední podkapitola je věnována programovému vybavení, které 

je nutné při tvorbě automatických obchodovacích systémů. 

Čtvrtá kapitola, s názvem vlastní návrhy řešení, se zabývá stěžejní částí diplomové 

práce. Nejdříve je zde popsán postup vytváření jednotlivých strategií, který je 

reprezentován vývojovým diagramem. Nejdůležitější část je věnována samotnému 

postupu vytváření AOS v programu Adaptrade Builder, který v samotném procesu 

využívá genetický algoritmů. Dále je zde charakterizován popis nasazení obchodních 

strategií do platformy MetaTrader 4. Na základě výsledků z programu MetaTrader 4 

jsou ziskové strategie přiřazeny do portfolia. Poslední podkapitola se zabývá 

ekonomickým zhodnocením celého portfolia a doporučením k praktickému využití. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

1.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je vytvoření portfolia automatických obchodních strategií 

založených na základních indikátorech technické analýzy v kombinaci s genetickými 

algoritmy.  

1.2 Parciální cíle 

Dílčím cílem práce je vytvoření uceleného postupu při vytváření automatických 

obchodních systémů a definovat základní procesy, které jsou při jejich vytváření 

klíčové. 

Práce má dále za cíl posoudit možné využití umělé inteligence v procesu vytváření 

automatických obchodních systémů.  

Posledním a neméně důležitým dílčím cíle je ziskovost výsledného portfolia a možnost 

jeho využití na reálných trzích. 

1.3 Metody a postupy zpracování 

V práci bude definován ucelený postup vytváření automatických obchodních systémů 

na základě procesního přístupu.  

Bude zde popsána využitelnost indikátorů technické analýzy při tvorbě obchodních 

modelů.  

Práce rovněž zahrnuje popis vybraných algoritmů umělé inteligence a analyzuje jejich 

využitelnost při tvorbě obchodních modelů a portfolií. 

Při vytváření, optimalizaci a testování obchodních systémů budou využity programy 

Adatrade Builder a Meta Trader 4.  
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2 Teoretická východiska 

Následující část bude věnována nutnému teoretickému základu. V první části se práce 

zabývá vysvětlení pojmu technická analýza. Ukazuje i jiné formy analýz na finančních 

trzích. Část této kapitoly je rovněž věnována základním pojmům používaným 

v prostřední finančních trhů, zejména v prostředí Forexu. Forexu je zde taktéž věnována 

samostatná část, ve které je popsáno, kdo se na daném trhu pohybuje nebo jeho 

otevírací doby. Poměrná část teoretické části je věnována základním a nejpoužívanějším 

technickým indikátorům v oblastní technické analýzy. V poslední podkapitole je 

zmíněno, jakým způsobem by se mělo v průběhu obchodování zacházet s vloženými 

finančními prostředky.  

2.1 Technická analýza  

Technická analýza se ve své podstatě zabývá sledováním nabídky a poptávky, 

konkrétně cenou a  objemem prodejů. Na základě historického vyvoje ceny se poté 

pokouší stanovit jejich další vývoj.  

Principy technické analýzy jsou postaveny na desetiletích sledování finančních trhů. 

Tyto trhy se od této doby změnily, ale jejich podstata zůstala stejná. Technická analýza 

je aplikovatelná na různých finančních trzích (akcie, Forex, futures, komodity, atd.) 

Východiska technické analýzy jsou: 

 Veškeré informace jsou obsažené v ceně, 

 Historie se opakuje, 

 Ceny trendují. 

Techničtí analytici pracují s následujícími údaji: 

 Otevírací cena (Open), 

 Zavírací cena (Close), 

 Nejvyšší cena (High), 

 Nejnižší cena ( Low), 

 Objem transakcí (Volume) (1,4). 
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Pro rozpoznání pohybů v ceně jsou v technické analýze používány různé metody. Tyto 

metody lze rozdělit do dvou skupin : 

1. Grafické formace – při tomto způsobu analýzy jsou v grafu rozpoznávány 

různé cenové formace, nebo-li útvary, při kterých v minulosti s jistou 

pravděpodobností nastaly pohyby ceny a podle těchto signálů byl následně 

vhodně načasován vstup či výstup z trhu. Tato oblast nebude předmětem 

diplomové práce.  

2. Technické idikátory – analýze na základě technických indikátorů se budeme 

věnovat v kapitole 2.6 (2). 

2.2 Fundamentální analýza  

Fundamentální analýza se zabývá analyzováním ekonomických, politických a 

psychologických aspektů ovlivňujících poptávku a nabídku. Těchto aspektů je celá řada, 

a proto budou uvedeny pouze následující kategorie: 

 úrokové sazby, 

 ekonomické ukazatele, 

 ukazatele průmyslových odvětví, 

 ukazatele ze stavebnictví, 

 fiskální politika, 

 monetární politika, 

 inflace, 

 pracovní ukazatele, 

 hlavní ukazatele (2). 
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Obrázek 1: Ukázka denního reportu událostí (Zdroj: (13)) 

2.3 Forex (International Interbank FOReign Exchange) 

Forex je ve své podstatě, což plyne i z názvu, obchodování s cizími měnami a zároveň 

se jedná o největší finanční trh na světě. Denní obrat se pohybuje kolem 4 bilionů 

amerických dolarů. 

2.3.1 Základní pojmy 

Jelikož se nejen na Forexu používá jisté názvosloví, je nutné uvést několik následujících 

základních pojmů. 

Pip 

Pip je nejmenší bodová jednotka obchodu a reprezentuje poslední v hodnotě měnového 

páru. Např. EUR/USD = 1.4443 znamená, že jedno euro má cenu 1,443 amerického 

dolaru. 

Lot 

Jeden lot je standardizovaná objemová jednotka a představuje hodnotu 100 000 dané 

měny. 

Pip value 

Pokud se v daném měnovém páru na pozici kótovací měny nachází USD (americký 

dolar), má měnový pár hodnotu 1 dolar za každých 10000 jednotek základní měny. 

Bid (Nabídka) 

Jedná se o cenu, za kterou můžeme v daný okamžik prodat. 
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Ask (Poptávka) 

Jedná se o cenu, za kterou můžeme v daný okamžik nakoupit. 

Spread 

Spread představuje rozdíl mezi nabídkou (bid) a poptávkou (ask) (2). 

Margin, Lavarage 

Obchodování na Forexu je založeno na principu zálohy (margin) a pákového efektu 

(lavarage). Zálohu si při každé transakci strhne broker. Pákový efekt funguje v podstatě 

tak, že broker si stanový páku např. 1:100, což znamená, že na zálohu 1000 dolarů lze 

operovat s částkou 100 000 dolarů (2).  

Dlouhá pozice 

Dlouhá pozice představuje takovou situaci, při které obchodník nejdříve nakoupí měnu 

s očekáváním, že hodnota dané měny se zvýší a je následně prodána za cenu vyšší. 

Krátká pozice 

Krátká pozice nastává ve chvíli, kdy obchodník nejdříve prodá danou měnu (od brokera 

za poplatek) s očekáváním, že daná měna poklesne a on ji nakoupí zpět za cenu nižší 

(2). 

2.3.2 Účastníci na trhu 

Forex je největší burzou na světě, které se denně účastní přes 15 milionů různých 

účastníků. Každý z těchto účastníků se na Forexu nachází z částečně odlišného důvodu.  

Centrální banky 

Na trhu se nacházejí z důvodu koordinace možných narušení trhu. Mají rovněž 

prostředky k tomu, aby mohly pohybovat s hodnotou měny. 

Komerční banky 

Tvoří nejvyšší procento provedených transakcí. Zabývají se spekulací pod vlastním 

jménem nebo jménem svých klientů. 
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Investiční společnosti 

Mají rovněž vysoké procento provedených transakcí. Hlavním důvodem vstupu těchto 

subjektů na forexový trh je diverzifikace jejich kapitálu a vysoká likvidita. (2). 

Obchodní společnosti a korporace 

Výše uvedené subjekty na devizový trh vstupují hlavně z důvodu mezinárodního 

obchodu. Platby se poté uskutečňují v různých měnách a v důsledku toho se denně 

vymění obrovské množství peněz. 

Makléři (Brokeři) 

Hlavním úkolem brokerů je zprostředkovat obchody mezi účastníky na trhu. Brokeři 

jsou ve spojení s mnoha institucemi (banky, finanční instituce či ostatní brokeři). 

Rovněž na trhu zajištují potřebnou likviditu a ve většině případů se stávají tvůrci trhu. 

„Lidé“ 

Obyčejní lidé jsou rovněž účastníci obchodů na Forexu, i když si to mnohdy 

neuvědomují. Jedná se nejčastěji o drobné transakce za účelem výměny peněz na 

dovolenou. 

Spekulanti a investoři 

Spekulanti a investoři uskutečňují objednávky zejména pro své klienty nebo obchodují 

pro svůj vlastní zisk (2). 

2.3.3 Obchodní hodiny  

Forex je v tomto ohledu jedinečný, obchodovat zde můžeme 24 hodin denně. Je to 

zapříčiněno tím, že na zemi jsou různá časová pásma a tím pádem různé trhy otevírají 

v různé hodiny. Na následujícím grafu je ukázáno jaké trhy a kdy otevírají. 
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Obrázek 2:Otevírací hodiny (Zdroj: (4)) 

2.3.4 Časové rámce 

Časový rámec lze definovat jako délku svíčky nebo čárky v grafu. Pokud jedna čárka 

(svíčka) představuje např. 5 minut, znamená to, že obchodujeme na 5 minutovém grafu. 

Mezi nejběžnější časové rámce se řadí následující: 

 1 minuta - M1, 

 5 minut - M5, 

 15 minut - M15, 

 30 minut - M30, 

 1 hodina - H1, 

 4 hodiny - H4, 

 1 den - D1, 

 1 týden - W1, 

 měsíc – MN (2). 

Volba časového rámce je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšné 

obchodování. Nejčastější chybou začátečníků je volba krátkého časového rámce, což 

může zapříčinit velmi rychlou ztrátu vložených finančních prostředků. V závislosti na 

volbě časového rámce se dají obchodníci rozdělit do 3 kategorií, a to:   

Dlouhodobý obchodníci 

Dlouhodobý obchodníci se zaměřují na denní a týdenní grafy. Na základě týdenního 

grafu určí hlavní trend a na denním grafu vhodně zvolí pozici pro vstup na trh. 
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Nesporými výhodami tohoto stylu obchodování je fakt, že obchodník nemusí sledovat 

grafy během dne a zaplatí méně na poplatcích brokerovi z důvodu menšího objemu 

obchodů. Na druhou stranu jsou obchody náročnější na míru kapitálu, kterou je nutné 

vynaložit. Dlouhodobý obchodník provede pouze malé množství obchodů ročně (2,4). 

Krátkodobý obchodníci (Swing) 

Krátkodobý neboli Swing obchodníci se zaměřují na hodinové grafy. Nejčastěji se jedná 

o 4 hodinové grafy, které drží pozici od několika hodin až po několik dní. Hlavní 

výhodou tohoto stylu obchodování je velké množství obchodních příležitostí a 

statisticky se jedná o nejziskovější způsob obchodování. Hlavní nevýhodou je 

nemožnost reakce na změnu trendu v době, kdy obchodník nemá možnost obchod 

zastavit. 

Intradenní obchodníci 

Intradenní obchodníci se zaměřují na 1 minutové až 5 minutové grafy. Obecně lze o 

tomto stylu říci, že intradenní obchodníci nedrží svou pozici přes noc. Tento způsob 

obchodování je nejlepší z hlediska money managementu. Obchodníci na konci dne vždy 

vědí, s jakým výsledkem den ukončili. Z důvodu vyššího množství obchodů jsou zde 

vysoké poplatky za spread. Jedná se o velmi náročný styl, který vyžaduje maximální 

koncentraci a rychlé rozhodování (10). 

2.4 Typy grafů 

Grafy jsou jednou z nejpodstatnějších součástí technické analýzy. Analytičtí obchodníci 

využívají grafy k zakreslování pohybů ceny, na základě kterých provádějí svá obchodní 

rozhodnutí. Mezi nejpoužívanější typy grafů patří: 

 Čárový graf, 

 Čárkový graf, 

 Svíčkový graf (11). 
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2.4.1 Čárový graf 

Jedná se o nejjednodušší zobrazení pohybu ceny. V grafu jsou vyneseny pouze zavírací 

ceny, což nepředstavuje dostatečnou informaci. Z grafu lze také vyčíst pouze směr, 

kterým se daný trh ubírá (11).  

 
Obrázek 3: Čárový graf (Zdroj: (11)) 

Za hlavní výhodu čárového grafu je považována jeho přehlednost a jednoduchost. I 

přesto bude ve větším množství případů potřeba více informací, které bohužel tento graf 

poskytnout nedokáže. 

2.4.2 Čárkový graf 

Vypovídací hodnota čárkového grafu je o poznání vyšší než grafu čárového. Jednotlivé 

čárky reprezentují časové rozpětí (viz 2.3.4). Vrchol každé čárky značí nevyšší cenu 

(High) dosaženou v daném rámci, naopak spodní část čárky nejnižší cenu (Low). 

Vertikální výběžek na levé straně udává otevírací cenu (Open), naopak pravý vertikální 

výběžek reprezentuje cenu uzavírací (Close) (2,11). 



 

21 

 

 
Obrázek 4: Rostoucí a klesající čárka (Zdroj: (11)) 

Klesající čárka znamená, že zavírací cena se nacházela níže než cena otevírací. Rostoucí 

čárka značí, že zavírací cena se nacházela výše než cena otevírací (4).  

 
Obrázek 5: Čárkový graf (Zdroj: (11)) 

2.4.3 Svíčkový graf 

Svíčkové grafy zobrazují ve své podstatě stejné informace jako grafy čárkové. Jedná se 

o otevírací cenu (Open), zavírací cenu (Close), nejvyšší cenu (High) a cenu nejnižší 

(Low), viz obrázek 6 (4,11). 
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Obrázek 6: Rostoucí a klesající svíčka (Zdroj: (11)) 

Hlavním důvodem, proč jsou svíčkové grafy oblíbenější, než grafy čárové je fakt, že 

zobrazují jevy, které na čárkových grafech nejsou na první pohled patrné. Za nevýhodu 

je možné považovat velikost jedné svíčky, což nám dovoluje na grafu zobrazit pouze 

omezené množství svíček (4,11). 

 
Obrázek 7: Svíčkový graf (Zdroj: (11)) 

2.5 Trend 

Velmi důležitou částí technické analýzy je definování obecného směru trhu. K tomuto 

účelu se používá analýza trendu. Obecně se hovoří o dvou základních trendech: 
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2.5.1 Uptrend (Býčí trh)  

Je rozdělen do několika růstových úseků, přičemž každý takový úsek má vlastní High a 

Low. Aby se dalo hovořit o uptrendu, musí být vrchol každého následného růstového 

úseku na vyšší úrovni než vrchol předchozího (2,4,15). 

 
Obrázek 8: Uptrend (Zdroj: (15)) 

2.5.2 Donwtrend (Medvědí trh)  

Je rozdělen do několika klesajících úseků, přičemž každý takový úsek má vlastní High a 

Low. Aby se dalo hovořit o downtrendu, musí být low každého následného úseku na 

nižší úrovni než low předchozího (2). 
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Obrázek 9: Downtrend (Zdroj (15)) 

Při obchodování na finančních trzích se doporučuje, aby obchodník vždy obchodoval 

s aktuálním trendem. Aby bylo toto doporučení dodrženo, musí být i trend správně 

stanoven. Pro tuto potřebu byla analýza trendu ještě mírně prohloubena a rozčleňuje 

trendy do následujících 3 kategorií (2,4). 

2.5.3 Primární trend 

Primární trend neboli dlouhodobý trend je hlavním trendem na trhu, a proto i 

nejdůležitějším trendem, který musíme určit. Trvá obvykle 1 až 3 roky (2).  

2.5.4 Sekundární trend 

Sekundární neboli středový trend se pohybuje opačným směrem než směr primární. 

Jedná se tedy o formu korekce. Obvykle trvá od 3 týdnů do 3 měsíců (2). 

2.5.5 Vedlejší trend 

Vedlejší neboli krátkodobý trend reprezentuje korekční pohyb v rámci sekundárního 

trendu a má opačný směr. Obvykle trvá méně než 3 měsíce (2).  

2.6 Technické indikátory 

Technické indikátory představují nejdůležitější nástroj v oblasti technické analýzy. Bylo 

vyvinuto nesčetné množství různých indikátorů, které obchodníkům pomáhají při 
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rozhodování, zda vstoupit či nevstoupit do dané pozice. Indikátor je matematickým 

výpočtem, jenž lze aplikovat na cenu nebo objem obchodu daného aktiva. Výsledkem je 

hodnota, která přispívá k odhadu budoucích změn ceny. Technické indikátory lze 

v zásadě rozdělit do následujících skupin: 

 Monetární indikátory – se zabývají ekonomickými daty, jako jsou úrokové 

míry. Pomáhají vymezit ekonomické prostředí, ve kterém funguje daná měna. 

 Trendové indikátory – se používají k určení měření tržních trendů a stanovení 

směrových pohybů. Trend vyjadřuje setrvání cenového pohybu v určitém směru. 

 Oscilátory – slouží k identifikaci bodu, ve kterém trh změní směr trendu (2). 

 Predikující indikátory – většina trhů má tendenci se v určitých intervalech 

cyklicky opakovat. K určení těchto intervalů slouží predikující indikátory. 

 Indikátory objemu – používají se ke stanovení tržní síly, zaměřuje se také na 

monitorování aktuálního tržního objemu obchodů nebo počtu otevřených 

transakcí. 

 Indikátory volatility – zobrazují velikost cenových výchylek (denních, týdenní, 

měsíčních, apod.) bez ohledu na směr pohybu. 

 Indikátory momenta (hybnosti) – jejich využití nastává v případě, že trh se 

neubírá v žádném trendu, ale jde tzv. do strany. Tyto indikátory vyjadřují, zda je 

trh překoupen či přeprodán (2). 

2.6.1 Klouzavé průměry (Moving average) 

Klouzavé průměry se zabývají průměrnou hodnotou ceny aktiva za dané časové období. 

Při výpočtu se provádí matematická analýza daného aktiva za předem stanovený časový 

úsek. Každý z těchto výpočtů je možné provést z různých hodnot: Open, Close, High, 

Low nebo z jejich průměrů.  Lze rozlišit následující druhy klouzavých průměrů: 

 Prostý (aritmetický), 

 Exponenciální, 
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 Vážený, 

 Triangulární, 

 Variabilní (2,4). 

Pro účely této diplomové práce bude rozebrán pouze prostý klouzavý průměr, vážený 

průměr a exponenciální klouzavý průměr.  

Prostý klouzavý průměr 

Prostý klouzavý průměr je v podstatě jednoduchý aritmetický průměr. Podstatou 

výpočtu je fakt, že přikládá všem svíčkám (čárkám) stejný význam a proto jeho 

výsledky můžou být zkreslené. Příčinou této nepřesnosti je fakt, že do výpočtu je vždy 

přidána jedna hodnota a jedna vyřazena. Pokud je poslední hodnota extrémně nízká, 

může se klouzavý průměr extrémně změnit (7). 

Vzorec pro výpočet: 

𝑆𝑀𝐴 =  
𝐶1 + 𝐶2+. . 𝐶𝑛

𝑛
, 

kde: 

C je cena, ze které se počítá průměr, 

n je počet dní, ze kterých se počítá průměr (2,7,8). 
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Obrázek 10: Jednoduché klouzavé průměry s různou periodou (Zdroj: (9)) 

Exponenciální klouzavé průměry 

Exponenciální klouzavý průměr na rozdíl od jednoduchého klouzavého průměru dává 

vyšší váhu posledním svíčkám (čárkám) a jejich hodnoty mají v následném výpočtu 

vyšší důležitost než vzdálenější svíčky (8). 

Vzorec pro výpočet 

𝐸𝑀𝐴 = 𝐶𝑛 ∗ 𝐾 + 𝐸𝑀𝐴𝑛−1 ∗ (1 − 𝐾), 

kde: 

𝐾 =
2

𝑁 + 1,
 

n je počet dní, ze kterých se počítá průměr, 

Cn je aktuální cena, 

EMAn-1 je hodnota EMA minulé svíčky (7). 
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Obrázek 11: Exponenciální klouzavý průměr (Vlastní zpracování) 

2.6.2 Moving average Convergence / Divergence -MACD 

 Moving average Convergence / Divergence –MACD dále jen MACD je trend sledující 

momentový indikátor, který znázorňuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry a 

cenami (2). 

Základní parametry MACD jsou rozdíl mezi EMA26 a EMA12 (viz kapitola 1.6.1). 

V rámci MACD je rovněž zakreslován EMA9. Tato křivka se nazývá signalizační a 

v grafu je vynesena čárkovaně. MACD je nejefektivnější na swingových trzích. 

Nejpřehlednější zobrazení je v podobě histogramu. (2,4,9) 

 
Obrázek 12: MACD (Zdroj: (9)) 
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2.6.3 Stochastic Oscilator 

Stochastic srovnává, kde zavřela cena podkladového aktiva v poměru k cenovému 

rozpětí za dané časové období. Tento oscilátor se skládá ze dvou křivek: 

 %K = 100 x ((C-L) / (H - L))  

o kde C je poslední zavírací cena, L je hodnota low v daném časovém 

úseku a H je hodnota high v daném časovém úseku 

 %D = 100 x (Hn / Ln) 

o kde Hn je n-denní (nebo jiné periody) součet (C-L) a Ln je n-denní (nebo 

jiné periody) součet (H - L) 

Stochastic je reprezentován dvěma křivkami, které se pohybují mezi hodnotami 0 – 100. 

Kde hodnota 0 naznačuje, že zavírací cena aktiva byla nejnižší cenou, za kterou se 

aktivum obchodovalo v předchozí x periodách (9). 

 
Obrázek 13: Stochastic (Zdroj: (12)) 

2.6.4 RSI - Relative Strength Index  

RSI neboli index relativní síly je velmi populárním oscilátorem, který měří vnitřní sílu 

daného aktiva. Jeho tvůrcem je Welles Willder, který ho uvedl v roce 1978. RSI je cenu 

následující oscilátor, který má rozpětí 0 až 100. Obecně se považují za důležité hodnoty 
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30 a 70. Pokud se RSI pohybuje na nebo pod hodnotou 30, naznačuje, že trh je 

přeprodaný a může dojít k obratu směrem nahoru. Na druhou stranu, pokud se hodnota 

ukazatele pohybuje na nebo nad hodnotou 70, může se stát, že trh se obrátí směrem 

dolů. Vzorec pro výpočet je následující: 

RSI = 100 - (100 / (1+RS)), 

kde: 

RS = součet kladných cenových změn za dané časové období / součet záporných 

cenových změn za dané časové období (4,5). 

 
Obrázek 14: RSI (Zdroj : (12)) 

2.6.5 Williams %R 

Williams Percent R (%R) je indikátor momenta vyvinutý za účelem určení 

přeprodanosti a překoupenosti cenové hladiny. Williams %R se pohybuje v rozmezí 0 

až -100. Hodnoty mezi 0 a -20 signalizují překoupené úrovně a hodnoty mezi -80 a -100 

přeprodané úrovně aktiva. Vzorec pro výpočet je následující: 

%R = (max n - zavírací cena / (max n - min n) x 100, 

kde: 
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 max n znamená nejvyšší maximum za n předchozích časových period a min n 

znamená nejnižší minimum za n předchozích časových period (2,4,12). 

 
Obrázek 15: Williams %R (Zdroj: (6)) 

2.6.6 CCI – Commodity Channel Index 

CCI (Index komoditního kanálu) byl vyvinut za účelem měření kolísání ceny kolem 

jejího statistického průměru. Vysoké hodnoty indexu nasvědčují, že ceny jsou 

v porovnání s průměrnou cenou neobvykle vysoké, naopak nízké hodnoty naznačují, že 

jsou ceny v porovnání s průměrem nízko. Výpočet se provádí následovně: 

CCI = (cena - SMA) / (0,015 x D), 

kde: 

 SMA je prostý klouzavý průměr, 

 D reprezentuje normální odchylku (2,4,12). 
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Obrázek 16: CCI (Zdroj: (12)) 

2.7 Money management 

Podstata money managementu spočívá v ochraně finančních prostředků, které byly 

vloženy do obchodování způsobem, který zaručí, že při řadě nepovedených obchodů 

zůstane kapitál v dostatečné výši pro další obchodování. Obecně se hovoří o zavedení 

2% z celkového kapitálu. Tento postup zobrazuje následující tabulka (3,4). 

Tabulka 1: Ukázka money managementu (Zdroj: přepracováno z (4)) 

Obchod Disponibilní zůstatek (Kč) 2% riziko na obchod (Kč) 

1 10000 200 

2 9800 196 

3 9604 192 

4 9412 188 

5 9224 184 
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3 Analýza současného stavu 

V této části diplomové práce bude analyzován současný stav a trendy, které se používají 

při tvorbě automatických obchodních systémů. Konkrétně zde budou představeny 

v poslední době velmi oblíbené genetické algoritmy, zkonkretizován pojem automatický 

obchodní systém a v neposlední řadě zde bude uveden krátký popis softwaru, který se 

v současné době nejvíce používá a některý z něj bude použit v praktické části 

diplomové práce. 

3.1 Umělá inteligence a její využití v prostředí finančních trhů 

Následující podkapitola se bude zabývat vysvětlením pojmů, jako jsou neuronové sítě 

nebo genetické algoritmy a jejich využití v oblasti finančních trhů a především v tvorbě 

automatických obchodovacích systémů. 

3.1.1 Neuronové sítě 

Neuronové sítě jsou postaveny na základě fungování lidského mozku. Lidský mozek je 

založen na komunikaci vzájemně propojených buněk, jinak nazývané neurony, mezi 

kterými proudí elektrické impulzy. Na základě těchto poznatků se mnozí programátoři 

snažili simulovat činnost lidského mozku. S tím souvisí pojem umělá inteligence, která 

výsledky tohoto snažení reprezentuje. Princip neuronových sítí je v současné době 

implementován v širokém spektru lidské činnosti. 

Princip softwarové neuronové sítě spočívá v simulaci chování lidského mozku, jejímž 

základním stavebním kamenem je neuron (nervová buňka). Jednotlivé neurony jsou 

navzájem propojeny spoji, které mají předem stanovenou váhu. Takovéto propojení a 

schopnost tyto váhy modifikovat na základě trénovaných vzorů v datech, dává 

neuronovým sítí rozsáhlé možnosti v oblasti analyzování dat. Neuronové sítě jsou 

schopny se učit, neboli zapamatovat si kombinace, které vedly k požadovanému 

výstupu u nových vstupů a na základě těchto informací predikovat nové výsledky. V 

tomto případě se jedná o generalizaci (zevšeobecňování), která je další velkou předností 

algoritmu neuronových sítí. Zjednodušeně řečeno, jde o přiměřenou dovednost správně 

zareagovat i na vstupy, které nebyly součástí původních dat, a vyvodit z nich obecné 
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závěry o datech. Schopnost učit se bývá někdy dokonce považováno za definici umělé 

inteligence. 

Další nespornou přednost neuronových sítí se nalézá ve schopnosti řešit i nelineární 

úlohy. Uplatňují se zejména v oblastech, kde selhávají klasické modely například 

regrese. Neuronové sítě jsou schopny rovněž pracovat s nepřesnými daty a šumy, což 

z nich dělá ideálního pomocníka v oblasti predikcí pohybů finančních trhů (16). 

3.1.2 Genetické algoritmy 

Genetické algoritmy se řadí do třídy evolučních algoritmů. Jedná se o vyhledávací 

algoritmy založené na mechanizmu přirozeného výběru a principu genetiky. 

Myšlenkovým modelem při tvorbě genetických algoritmů se stal mechanizmus 

přirozeného vývoje, který je uplatňován v přírodě. Podstatou tohoto postupu je fakt, že 

každý živočišný druh složený z jedinců, kteří mají své unikátní vlastnosti. Jejich 

vlastnosti jsou zakódovány v genech, které jsou tvořeny většími celky tzv. 

chromozomy. Tyto vlastnosti jsou určitými způsoby extrahovány, nejčasněji jsou 

používány následující: 

 Selekce, 

 Křížení, 

 Mutace. 

Výše uvedené techniky zajišťují, že bude v algoritmu zaručeno náhodné kombinování 

vlastností. Každá z těchto operací může být pro daného potomka přínosná či nikoliv. 

Podle svých vlastností má každý z potomků šanci obstát v přirozeném výběru. Všechny 

tyto operace probíhají v cyklu, v jehož průběhu se zlepšují genetické vlastnosti 

potomků, tak jak je tomu i v přírodě. 

V teorii umělé inteligence představuje genetický algoritmus proces postupného 

vylepšování jednotlivých jedinců opakovanou aplikací genetických operátorů, kteří lépe 

vyhovují stanoveným podmínkám než jedinci z předešlé generace. Proces směřuje 

k situaci, kdy bude populace tvořena pouze těmi nejlepšími jedinci.  
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Důvodem, proč zde byl uveden tento algoritmus, je jednoduchý. V poslední době 

nastala velká obliba v oblasti využití umělé inteligence v rámci analýzy finančních trhů. 

Jedná se zejména o pomocníka v oblasti tvorby AOS (Automatických obchodních 

systémů). Existují vhodné programy, které budou zmíněny později. Tyto programy 

dokáží na základě tohoto algoritmu vytvářet různé kombinace strategií, které vedou 

k výběru té nejlepší strategie (16). 

3.1.3 Fuzzy logika 

Teorie fuzzy množin a fuzzy logiky byla vytvořena L. Zadehem v roce 1965. Je 

založena na principu zjištění příslušnosti prvku k určité množině. Příslušnost k množině 

je definována v rozmezí od 0,0 do 1,0. Přičemž 0,0 značí úplné nečlenství v dané 

množině, naopak 1,0 značí úplně členství v dané množině.  

Fuzzy logika má způsobilejší vypovídací hodnotu než konvekční přiřazování členů 

k určité množině pouze na základě jeho členství nebo nečlenství. Zaměřuje se 

především na určení jistoty nebo nejistoty příslušnosti daného prvku k množině. Pomocí 

fuzzy logika je možné nalézt příslušná řešení na základě pravidel, která byla definována 

v podobných případech. 

Tvorba systému s fuzzy logikou zahrnuje tři základní kroky:  

 Fuzzyfikaci, 

 Fuzzy inferenci,  

 Defuzzyfikaci. 

V prvním kroku tzv. fuzzyfikaci se převádějí reálné proměnné na tzv. jazykové 

proměnné. Například při hodnocení AOS by se dalo toto hodnocení rozdělit na riziková, 

neriziková a průměrně riziková.  

V dalším kroku jsou do systému zavedena pravidla, která se definují pomocí podmínek 

jako v běžných programovacích jazycích.  Ke každému z těchto pravidel musí být 

přidělena váha v daném systému. Ohodnocení pravidel do jisté míry ovlivňuje výsledek 

celého procesu. 
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Třetí krok se zabývá převedením předchozích fuzzy operací na reálné hodnoty. Jedná se 

o tzv. defuzzyfikaci. Cílem této fáze je převedení fuzzy hodnoty do formy, která nejlépe 

reprezentuje výsledek fuzzy výpočtu (16). 

3.2 Automatické obchodní systémy (AOS) 

V této podkapitole bude popsán pojem automatický obchodní systém, jeho výhody a 

nevýhody. 

3.2.1 Popis 

Automatickým obchodovacím systémem je možno nazvat, jakoukoliv obchodní 

strategii, která se rozhoduje nezávisle na uživateli, a to na základě předem definovaných 

pravidel. V průběhu obchodování není nutný zásah uživatele. Trader (obchodník) není 

v takovémto případě nucen aktivně sledovat vývoj trhu a vyčkávat na signály ke vstupu 

či výstupu z dané pozice. 

AOS je také možné popsat jako skupinu pravidel, které definují vstupy a výstupy na trh. 

Takto definované strategie mohou být postaveny na základě různých pravidel a 

neexistují v podstatě žádná omezení. 

V konečné fázi jsou všechna pravidla a požadavky uložena do programové formy, 

neboli modulu a jsou následně propojena pomocí specializovaného softwaru na vybraný 

trh či v tomto případě měnový pár (17). 

3.2.2 Výhody 

Obchodování skrze automatické obchodovací systémy má řadu nesporných výhod. Za 

zřejmou výhodu je považována skutečnost absence lidské psychiky a možné odchylky 

od stanovených pravidel. AOS má předem definovaná pravidla, kterých se striktně drží 

a v žádném případě nemůže podlehnout náhlému pocitu z obchodu odejít, nebo v něm 

dále setrvat. Tento fakt v mnoha případech způsobí, že většina obchodníků dokáže 

veškerý svůj vložený kapitál takto nerozvážně investovat, což má za následek velké 

množství ztrátových obchodů a z toho plynoucí neziskovost strategie. 

Za další velkou výhodu lze považovat fakt, že průměrný intra denní obchodník není 

schopen se soustředit déle než 3-4 hodiny denně. Na druhou stranu AOS jsou v provozu 
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24 hodin denně. Obchodník není rovněž schopen v tak krátkém časovém úseku 

analyzovat velké množství časových rámců, kdežto AOS tuto operaci provede během 

zlomku vteřiny. 

Velkou výhodou použití AOS je rovněž možnost paralelního obchodování na více 

trzích. Při manuálním obchodování není obchodník schopen sledovat takové množství 

trhů jako AOS. Při použití AOS rozhodování o sledovaných trzích odpadá a závisí 

pouze na preferencích konkrétního obchodí (17). 

3.2.3 Nevýhody 

Naproti výše uvedeným výhodám naneštěstí stojí i nevýhody. Je nutné si uvědomit, že 

použití AOS sebou nese celou řadu nebezpečí, se kterými je nutné při jejich používání 

akceptovat.  

Velké množství obchodníků na AOS pohlíží se značnou nedůvěrou a nejsou schopni 

akceptovat fakt, že mohou být v prostředí finančních trhů ziskové. Příčinu současné 

situace je nutné hledat u nepoctivých vývojářů, které zajímá jen zisk z prodejů AOS a 

nikoli jejich samotná účinnost na finančních trzích. 

Pravděpodobně nejvážnějším rizikem při používání AOS je nesprávné nadefinování 

parametrů, se kterými daná AOS pracuje. Příčinou špatné definice parametrů či 

požadavků je velmi často opomnění některých méně zřejmých avšak důležitých 

parametrů, které obchodník při manuálním obchodování provádí „automatizovaně“ a při 

návrhu AOS si na ně nevzpomene.  

Dalším rizikem může být skutečnost, že obchodníci navrhnou strategii, která je 

v určitém čase zisková a neuvědomí si proměnlivost finančních trhů a předpokládají 

stálou ziskovost této strategie. 

V případě použití AOS je také nutné vzít v potaz, že mohou nastat výpadky jak po 

stránce hardwarové nebo výpadky elektrické energie či internetového připojení. 

V takovémto případě mohou zůstat otevřené obchody, které AOS nebude schopno 

v době výpadku zavřít a může pak dojít k neočekávaným ztrátám. 
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Posledním a neméně důležitým rizikem při použití AOS je otázka testování dat. Mnozí 

obchodníci provádějí optimalizaci a následné testování na stejných datech. Problémem 

v tomto způsobu testování je, že výsledky testování budou v tomto případě značně 

zkreslené a i do jisté míry ne úplně dobré strategie se v tuto chvíli mohou stát 

ziskovými. Po nasazení na ostrý provoz může dojít k velkému počtu ztrátových 

obchodů. Proto je nutné data testovat tzv. out of sample, neboli na jiných datech než 

byla provedena optimalizace (17). 

3.3 Podpůrný software 

Před samotnou tvorbou investičních strategií v rámci finančních trhů je nutné provést 

výběr softwaru, který pomůže z trhu získat co nejvíce informací potřebných pro ziskové 

obchodování.  

V současné době na trhu existuje poměrně velké množství programů, které určitým 

způsobem usnadňují orientaci na finančních trzích. Při výběru je nutné brát v potaz 

určité vlastnosti, které by měl daný software mít. Jedná se o následující:  

 Analytický nástroj, 

 Optimalizační nástroj, 

 Nástroj pro automatizaci nákupních a prodejních příkazů (18). 

Analytický nástroj je ve své podstatě založen na zkoumání grafů finančních 

instrumentů, analyzuje základy tendence cenových pohybů na trhu. Je možné do grafu 

zakreslovat trendové čáry, analyzovat historická data a vkládat indikátory technické 

analýzy. 

Optimalizační nástroj umožnuje plynule navázat na informace získané z analytických 

nástrojů. Na základě těchto informací jsou sestaveny konkrétní pravidla pro realizaci 

nákupních a prodejních příkazů. Optimalizace může být prováděna standartními 

algoritmickými metodami. Na druhou stranu při volbě komplikovanějších pravidel je 

vhodné použít sofistikovanější metody optimalizace, jako jsou výše zmíněné genetické 

algoritmy. 
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Nástroj pro automatizaci nákupních a prodejních příkazů slouží ke korektnímu 

nadefinování pravidel, získaných analýzou historických cenových průběhů. Pokud 

nástroj, který je vybrán neobsahuje předdefinované funkce pro práci s finančními trhy, 

může být naprogramování složitějších pravidel komplikovanějším úkolem. Moderní 

programy určené k práci na finančních trzích mají integrované programovací jazyky 

vycházející z moderních programovacích jazyků. Specializovaný software má 

následující výhody:  

 Automatická tvorba záznamů veškerých realizovaných obchodů, 

 Tvorba detailních statistik, 

 Mnoho předdefinovaných funkcí, 

 Automatické propojení s brokerem, 

 Možnost doprogramováni vlastních ukazatelů, 

 Široká vývojářská komunita (18). 

Málo který software je natolik komplexní, aby obsahoval všechny výše uvedené 

nástroje, a proto lze v některých případech použít jejich kombinace. V následující části 

bude provedena analýza současné situace na trhu softwaru určenému k podpoře 

rozhodování na finančních trzích a hlavně k tvorbě AOS a jejich optimalizaci. Pro 

potřeby této práce byly vybrány následující programy:  

 Ninja Trader, 

 Trade Station, 

 Multi Charts, 

 Meta Trader 4 a Meta Trader 5, 

 Adaptrade Builder, 

 Siera Charts. 
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Výše uvedené programy jsou v současné době nejpoužívanějšími pomůckami při tvorbě 

AOS a při rozhodování na finančních trzích. V práci budou použity pouze Meta Trader 

4 a program Adaptrade Builder.  

3.3.1 Adaptrade Builder 

Adapter Builder představuje software, který automaticky generuje obchodní strategie 

pro různé platformy. Jedná se zejména o TradeStation, MultiCharts a MetaTrader 4. 

Tento program ve své podstatě nahrazuje ruční přístup k vývoji strategií. Obchodník 

pouze na základě vlastních zkušeností nastaví technické indikátory, které budou použity 

v obchodní strategii, dále stanový vstupní a výstupní parametry, mimo jiné může ještě 

přednastavit jaký má strategie dodržovat money management. Výše uvedené kroky 

v klasickém pojetí tvorby strategií předchází velké množství iterací, revizí a zkoušek.  

Adaptrade Builder pomáhá všechny tyto kroky zautomatizovat. Proces automatizace je 

v tomto případě založen na výše uvedených genetických algoritmech. Na počátku 

software vygeneruje iniciativní populaci strategií, které je dále rozvíjena metodami, 

které jsou uvedeny v kapitole 2.1.2.  Program tyto operace provádí na předem 

vybraných datech za určité časové období. Tyto data jsou rozdělena na out-of-sample a 

in-sample. Každá strategie v podstatě přestavuje hypotézu, kterou vyvrací či potvrzují 

testy na segmentu out-of-sample. 

Builder předpokládá, že vývoj obchodní strategie je v podstatě problém statistického 

závěru. Cenová data si lze představit jako kombinaci “signálu“ a “šumu“. Signální data 

v tomto případě představují obchodovatelnou část, zatímco šum je ta část, kterou by 

měla strategie ignorovat a nebrat v potaz.   

Jelikož Adaptrade Builder využívá k tvorbě strategií genetické programování, je vhodné 

zmínit výhody, které tento způsob přináší. Snižuje potřebu znalostí technických 

indikátorů a navrhování strategií. Genetický algoritmus vybere jednotlivá obchodní 

pravidla, indikátory, a další prvky strategie za vás. Pravidla procesu konstrukce 

umožňují značné složitosti, včetně nelineárních obchodních pravidel. Proces 

genetického programování eliminuje většinu intenzivní a nudné práce s prvky 

tradičního procesu vývoje strategie, a hlavně přichází s novým obchodním nápadem 

programování, ověření kódu, testování strategií, kterým se mění kód a opakování. To 
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všechno probíhá automaticky. Proces genetického programová je objektivní. Na rozdíl 

od toho, že u většiny obchodníků se vyvinuly předsudky pro nebo proti působení 

specifických indikátorů a/nebo obchodní logiky, se genetického algoritmy řídí pouze 

tím, co funguje. Díky integraci správné sémantiky obchodních pravidel, je proces 

genetického programování v Builderu navržený k produkci logicky správných 

obchodních pravidel a bezchybného kódu. Genetické programování často produkuje 

výsledky, které jsou nejen unikátní, ale také nikoliv samozřejmé. V mnoha případech by 

tyto skryté poklady bylo téměř nemožné najít nějakou jinou cestou. Díky automatizaci 

procesu sestavení, čas potřebný k vytvoření životaschopné strategie může být v 

některých případech zkrácen z týdnů či měsíců na několik minut, v závislosti na délce 

vstupního souboru cenových dat a dalších konstrukčních nastaveních. 

3.3.2 Meta Trader 4 

Meta Trader 4 (dále jen MT4) sofistikovaný analytický a optimalizační nástroj, který je 

určen k využití na měnových trzích či obchodování s vybranými komoditami. 

V programu jsou integrovány nástroje technické analýzy v podobě technických 

indikátorů. Program rovněž umožnuje ruční vkládání trendových čar a ostatních 

grafických prvků.  

Pomocí MT4 je možné zobrazit časové úseky od 1 minuty až po měsíční grafy. Jedná se 

o jednu z nejoblíbenějších platforem. Jeden z hlavních důvodů této oblíbenosti může být 

fakt, že platforma je poskytována zdarma a nejsou zde žádná omezení. MT4 rovněž 

umožňuje přímé spojení s brokerem a s tím spojené okamžité odeslání nákupních a 

prodejních příkazů. 

Obrovskou předností MT4 je integrovaný programovací jazyk MetaQuotes Language 4 

(MQL4), pomoci kterého je možné převézt nadefinovaná pravidla do podoby AOS. Na 

základě stanovených pravidel jsou provedeny příkazy, které jsou poslány k brokerovi a 

následně i provedeny. 

MT4 obsahuje rovněž optimalizační nástroj, který na základě genetických algoritmů 

provádí úpravy sledovaných parametrů, tak aby byla dané strategie nejefektivnější. 

MT4 rovněž obsahuje řadu nástrojů detailní výpis všech provedených obchodů, na 

jehož základu získáme lepší obraz o výkonosti dané strategie (17). 
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4 Vlastní návrh řešení 

Tato stěžejní část diplomové práce se zabývá konkrétním řešením zvoleného problému. 

V první části budou vybrány měnové páry, na kterých se provede analýza. Je zde 

popsán postup, který byl při tvorbě AOS aplikován. Následně proběhne popis 

generování AOS v programu Adaptrade Builder pomocí genetických algoritmů. Poté se 

vygenerované strategie podrobí testování v programu Meta Trader 4. V tomto kroku se 

provede analýza ziskovosti strategií na nových datech.  Profitabilní strategie se zařadí 

do výsledného portfolia. Nakonec se provede ekonomické zhodnocení, které obsahuje 

obsahovat finální přínos vybraných strategií. 

4.1 Výběr měnových párů 

V této podkapitole budou vybrány měnové páry, na kterých je později provedeno 

testování vybraných strategií.  

Forex neboli trh s cizími měnami nabízí různé kombinace měnových párů. Ve většině 

nejpoužívanější měnových párů se nachází americký dolar (USD). Do uvažovaných 

měnových párů byly vybrány následující:  

Tabulka 2: Uvažované měnové páry (Zdroj: Vlastní) 

Zkratka Měny 

EUR / USD Euro / Americký dolar 

GBP / USD Britská libra / Americký dolar 

USD/CHF Americký dolar/Švýcarský frank 

USD/JPY Americký dolar/Japonský jen 

Vzhledem k rozsahu diplomové práce jsou pro optimalizace strategií vybrány 2 z nich. 

Analýza strategií se provede na následujících dvou měnových párech, jelikož jsou 

z výše uvedených nejvíce volatilní a likvidní. 

Tabulka 3: Vybrané měnové páry (Vlastní zpracování) 

Zkratka Měny 

EUR / USD Euro / Americký dolar 

GBP / USD Britská libra / Americký dolar 
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4.2 Postup vývoje automatický obchodních systémů (AOS) 

Optimalizace a testování probíhá v kombinaci s programy Meta Trader 4 a Adaptrade 

Builder. V programu Adaptrade Builder se provede generování a následná optimalizace 

strategií. Posléze se vybrané strategie aplikují do programu MetaTrader4. Dále bude 

provedeno testování na datech, které přímo navazují na testovaný vzorek. Pokud 

strategie vykazuje zisk, zavede se do výsledného portfolia. Nejlépe proces sestavení 

automatických obchodních systému reprezentuje následující vývojový diagram. 
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Obrázek 17: Postup vytváření, optimalizace a implementace automatických obchodních strategií 

(Vlastní zpracování) 
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4.3 Vývoj AOS (Automatických obchodních systémů) 

Následující podkapitola bude zaměřena na popis vybraných strategií vytvořených za 

pomoci programu Adaptrade Builder. V rámci popisu každé strategie jsou uvedeny 

použité indikátory, tabulka se statistikami obchodování dané strategie a graf 

reprezentující vývoj účtu v čase. 

Každá strategie je vyvíjena a hodnocena na 15 minutovém grafu a následně otestována 

na období dvou let, konkrétně od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. Tento časový interval se 

dělí na dvě části: 

 In –sample od 1. 1. 2012 do 7. 8. 2013, 

 Out-of-sample od 8. 8. 2013 do 31. 12. 2013. 

In-sample reprezentuje interval, na kterém jsou strategie tvořeny a optimalizovány.  

Out-of-sample, na druhou stranu představuje data, které program v rámci učení neměl 

k dispozici a na nichž je následně prováděno testování.  

V rámci každé strategie budou použity základní indikátory technické analýzy, které jsou 

popsány v teoretických východiscích práce. Jedná se o následující: 

 Jednoduché klouzavé průměry, 

 Exponenciální klouzavé průměry, 

 Vážené klouzavé průměry, 

 MACD, 

 RSI, 

 CCI, 

 Stochastic. 

Program je oprávněn otevírat jak dlouhé tak krátké pozice. Veškeré obchody mají 

nastavenou hodnotu 1 lotu, což při finanční páce 1:500 představuje maximálně 3 % 

z počátečního kapitálu. Proces při daném množství parametrů a indikátorů zabere 
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poměrně velké množství času, přesto se provedlo dostatečné množství opakování. 

V procesu vývoje a optimalizace byly zvoleny parametry, které mají zajistit profitabilní 

fungování AOS i na reálných účtech. 

Strategie jsou vybrány na základě výsledků v obou časových úsecích. U každé strategie 

se dbalo na různorodost a komplexnost. Zejména se jednalo o následující atributy: 

 Maximalizace průměrného zisku, 

 Minimalizace průměrné ztráty, 

 Maximalizace zisku OOS, 

 Minimalizace po sobě jdoucích ztrát. 

Do předběžného portfolia se prosadilo 12 strategií, které vykazovaly ustálené výsledky 

v obou testovaných časových úsecích. Stanovený počet strategií zaručuje nalezení 

ziskové strategie. 

Grafy uvedené níže jsou automaticky generovaný v programu Adaptrade Builder, ten 

bohužel nenabízí množnost nastavení popisku os. Na vodorovné ose je uveden počet 

obchodů, zatímco svislá osa zobrazuje vývoj vloženého kapitálu.  
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4.3.1 Strategie pro měnový pár Euro/Americký dolar 

První strategie je založená na jednoduchých klouzavých průměrech, exponenciálních 

klouzavých průměrech, MACD a RSI. Strategie, na celkovém období, uskutečnila 410 

obchodů a dokázala vydělat přibližně 150 % vloženého kapitálu, z toho 50 % na vzorku 

OOS. Průměrný zisk na obchod se pohyboval kolem 80 dolarů na jeden obchod, naopak 

ztráty se pohybovaly pouze kolem 20 dolarů na obchod.  

 
Obrázek 18: Strategie S1290M303EURUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů 

(Vlastní zpracování) 

Tabulka 4: Strategie S1290M303EURUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

S1290M303EURUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 271 139 410 

Počet ziskových obchodů (%) 60,89 58,99 60,24 

Čistý zisk ($) 10746 5066 15812 

Průměrný zisk ($) 79,17 70,37 76,21 

Průměrná ztráta ($) -21,17 -12,35 -18,24 

Maximální zisk ($) 438 886 886 

Maximální ztráta ($) -467 -158 -467 
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Druhá strategie pro měnový pár EURUSD, která je založená na technických 

indikátorech  MACD a RSI. Strategie dokázala vydělat 250 % vloženého kapitálu, a to 

pouhou 38 % úspěšností obchodů. Zajímavé jsou rovněž výsledky OOS, kde průměrný 

zisk na obchod byl 303 $, zatímco ztráta pouze -77 $. 

 
Obrázek 19: Strategie S2M306EURUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů (Vlastní 

zpracování) 

Tabulka 5: Strategie S2M306EURUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

S2M306EURUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 514 121 635 

Počet ziskových obchodů (%) 39,69 31,4 38,11 

Čistý zisk ($) 20140 5147 25287 

Průměrný zisk ($) 265,96 303,18 271,81 

Průměrná ztráta ($) -110,05 -76,8 -103,03 

Maximální zisk ($) 2167 1400 2167 

Maximální ztráta ($) -1560 -1019 -1560 
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Třetí strategie pro tento měnový pár je založena na kombinaci třech klouzavých 

průměrů. Konkrétně se jedná o jednoduchý, exponenciální a vážený. Strategie provedla 

celkem 371 obchodů s úspěšností okolo 52 %. Průměrný zisk na obchod činil 110 $ a 

ztráta 23 $.  

 
Obrázek 20: Strategie S340M436EURUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů (Vlastní 

zpracování) 

Tabulka 6: Strategie S340M436EURUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

S340M436EURUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 268 103 371 

Počet ziskových obchodů (%) 50,37 55,34 51,75 

Čistý zisk ($) 11565 5480 17045 

Průměrný zisk ($) 108,96 112,19 109,92 

Průměrná ztráta ($) -23,65 -19,89 -22,68 

Maximální zisk ($) 860 1142 1142 

Maximální ztráta ($) -626 -349 -629 
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Čtvrtá strategie používá ke stanovení vhodného vstupu do pozice indikátory RSI, 

MACD a CCI.  Strategie provedla 818 obchodů, což je poměrně velké množství. Ovšem 

pouze 41 % z těchto obchodů bylo profitabilních z průměrným ziskem 132 $ na obchod. 

Tato strategie dosáhla maximálního zisku 2500 $, což je 25 % z vloženého kapitálu. 

 
Obrázek 21: Strategie S3M207EURUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů (Vlastní 

zpracování) 

Tabulka 7: Strategie S3M207EURUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

S3M207EURUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 665 153 818 

Počet ziskových obchodů (%) 41,20 40,52 41,08 

Čistý zisk ($) 15185 3011 18196 

Průměrný zisk ($) 138,87 100,02 131,70 

Průměrná ztráta ($) -58,48 -35,05 -54,06 

Maximální zisk ($) 2433 1095 2433 

Maximální ztráta ($) -509 -154 -509 
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Předposlední strategie v rámci tohoto měnového páru využívá exponenciální klouzavý 

průměr, pomalý a rychlý Stochastic. Strategie provedla celkem 261 obchodů 

s průměrným ziskem 163 $ a průměrnou ztrátou 59 $ na obchod. Z celkového počtu 

obchodů jich bylo provedeno 60 na úseku OOS, kde navýšila základní kapitál o 42 %. 

 
Obrázek 22: Strategie S60M418EURUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů (Vlastní 

zpracování) 

Tabulka 8: Strategie S60M418EURUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

 S60M418EURUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 201 60 261 

Počet ziskových obchodů (%) 60,70 61,67 60,92 

Čistý zisk ($) 15685 4169 19854 

Průměrný zisk ($) 171,64 133,46 162,75 

Průměrná ztráta ($) -66,52 -33,43 -59,06 

Maximální zisk ($) 482 215 482 

Maximální ztráta ($) -487 -208 -487 
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Poslední strategie se zaměřuje na kombinaci ukazatelů MACD a CCI. Strategie celkem 

uskutečnila poměrně velké množství obchodů, konkrétně 841 s průměrnou úspěšností 

57 % na obchod. Maximální zisk činil 1977 amerických dolarů na obchod, zatímco 

maximální ztráta byla -551 americký dolarů. 

 
Obrázek 23: Strategie S3M258EURUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů (Vlastní 

zpracování) 

Tabulka 9: Strategie S3M258EURUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

S3M258EURUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 680 161 841 

Počet ziskových obchodů (%) 58,09 53,42 57,19 

Čistý zisk ($) 18306 1336 19642 

Průměrný zisk ($) 111,89 77,74 105,78 

Průměrná ztráta ($) -90,84 -71,33 -86,77 

Maximální zisk ($) 1977 428 1977 

Maximální ztráta ($) -551 -368 -551 
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4.3.2 Strategie pro měnový pár Britská Libra/Americký dolar  

První strategie pro měnový pár Britská Libra/Americký dolar je rovněž založena na 

jednoduchých klouzavých průměrech, exponenciálních klouzavých průměrech, MACD 

a RSI jako je tomu v případě měnového páru Euro/Americký dolar. Ovšem pro její 

modelování byly zvoleny odlišné vstupní parametry. Zisk za sledované období 

představoval zhruba dvojnásobek původního vkladu. 

 
Obrázek 24: Strategie S52M261GBPUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů (Vlastní 

zpracování) 

Tabulka 10: Strategie S52M261GBPUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

S52M261GBPUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 664 159 825 

Počet ziskových obchodů (%) 57,83 54,04 57,09 

Čistý zisk ($) 18098 4490 22580 

Průměrný zisk ($) 81,82 80,92 81,65 

Průměrná ztráta ($) -47,57 -34,46 -44,83 

Maximální zisk ($) 2207 1280 2207 

Maximální ztráta ($) -1003 -593 -1003 
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Druhá strategie pro tento měnový pár je postavena na technických indikátorech MACD 

a RSI. Tato strategie provedla celkem 267 obchodů s úspěšností 76 %. Strategie 

vykazovala poměrně malý průměrný zisk na obchod 69 $, oproti tomu měla průměrné 

ztráty pouze 26 $.  

 
Obrázek 25: Strategie S4M265GBPUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů (Vlastní 

zpracování) 

Tabulka 11: Strategie S4M265GBPUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

S4M265GBPUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 190 77 267 

Počet ziskových obchodů (%) 77,89 76,62 77,53 

Čistý zisk ($) 9568 3228 12796 

Průměrný zisk ($) 71,98 59,98 68,56 

Průměrná ztráta ($) -25,83 -17,28 -23,27 

Maximální zisk ($) 598 407 598 

Maximální ztráta ($) -175 -75 -175 
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V pořadí třetí strategie v rámci tohoto měnového páru používá rovněž klouzavé 

průměry, ovšem jsou zvoleny jiné parametry generování. Jedná se o jednoduchý, 

exponenciální a klouzavý průměr. Tato strategie uskutečnila celkem 862 obchodů a 

dokázala základní kapitál dostat na konečnou hodnotu 17821 $. 

 
Obrázek 26: : Strategie S4M83GBPUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů (Vlastní 

zpracování) 

Tabulka 12: Strategie S4M83GBPUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

S4M83GBPUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 668 162 830 

Počet ziskových obchodů (%) 66,02 64,81 65,78 

Čistý zisk ($) 15226 2595 17821 

Průměrný zisk ($) 46,95 40,04 45,62 

Průměrná ztráta ($) -24,14 -28,23 -24,96 

Maximální zisk ($) 358 218 358 

Maximální ztráta ($) -291 -189 -291 
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Čtvrtá strategie využívá ukazatele RSI, MACD a CCI. Tato strategie byla vybrána, 

jelikož vykazuje ziskovější obchody na časovém intervalu OOS. Za 96 obchodů na 

tomto intervalu byla schopna vydělat 4319 $. 88 % z těchto obchodů vykazovalo 

ziskovost.  

 
Obrázek 27: Strategie S100M405GBPUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů (Vlastní 

zpracování) 

Tabulka 13: Strategie S100M405GBPUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

S100M405GBPUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 261 96 357 

Počet ziskových obchodů (%) 73,18 88,54 77,31 

Čistý zisk ($) 7437 4319 11756 

Průměrný zisk ($) 46,44 53,02 48,47 

Průměrná ztráta ($) -20,47 -17,09 20,01 

Maximální zisk ($) 280 414 414 

Maximální ztráta ($) -120 -75 -120 
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Pátá strategie využívá technické indikátory EMA a Stochastic. V rámci strategie bylo 

uskutečněno celkem 816 obchodů s úspěšností 59 %. Čistý zisk se vyšplhal na 17973 

americký dolarů. Průměrný ziskový obchod dosahoval 60 $, zatímco průměrný ztrátový 

se pohyboval okolo 31 $. 

 
Obrázek 28: Strategie S2M142GBPUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů (Vlastní 

zpracování) 

Tabulka 14: Strategie S2M142GBPUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

S2M142GBPUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 658 158 816 

Počet ziskových obchodů (%) 58,36 60,13 58,70 

Čistý zisk ($) 15002 2971 17973 

Průměrný zisk ($) 61,14 53,23 59,57 

Průměrná ztráta ($) -30,93 -33,11 -31,14 

Maximální zisk ($) 1330 928 1330 

Maximální ztráta ($) -337 -635 -635 
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Poslední strategie je založena na ukazatelích MACD a CCI. Strategie realizovala 

celkem 221 obchodů. Průměrný zisk činil 167 amerických dolarů na jeden obchod. 

Nejvíce výdělečný obchod dosáhl poměrně slušných 1958 amerických dolarů. 

 
Obrázek 29: Strategie S284M273GBPUSD: Vývoj stavů účtu v závislosti na počtu obchodů (Vlastní 

zpracování) 

Tabulka 15: Strategie S284M273GBPUSD: Výsledky (Vlastní zpracování) 

S284M273GBPUSD In-sample Out-of-sample Celkem 

Počet obchodů 154 67 221 

Počet ziskových obchodů (%) 64,94 68,66 66,06 

Čistý zisk ($) 16016 6275 22291 

Průměrný zisk ($) 174,13 147,17 165,64 

Průměrná ztráta ($) -25,87 -23,57 -25,23 

Maximální zisk ($) 1958 526 1958 

Maximální ztráta ($) -120 -61 -120 
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4.4 Testování a implementace strategií v obchodní platformě 

MetaTrader 4 

Před ostrým nasazením je velice důležité otestovat tyto strategie na dalších datech, která 

nebyla použita v rámci vývoje a generování strategií. Dobré výsledky v rámci 

optimalizace ještě nezaručují ziskovost i na datech mimo test. Proto bude v této části 

provedeno další testování, které by mělo zvýšit pravděpodobnost, že vybrané strategie 

profitují. 

Strategie jsou otestovány na datech letošního roku, konkrétně v období prvního čtvrtletí 

od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2012. Testování proběhne rovněž na časovém rámci 15 minut. 

Do zdrojového kódu strategií nebylo žádným způsobem zasaženo a rovněž neproběhla 

žádná další optimalizace parametrů.  

Na základě dosažených výsledků na tomto časovém úseku jsou nejprofitabilnější 

strategie zařazené do výsledného portfolia.  

4.4.1 Strategie pro měnový pár Euro/Americký dolar 

V předchozí části bylo představeno šest strategií v rámci měnového páru 

Euro/Americký dolar, které na datech OOS i IN-sample vykazovaly dostatečnou 

ziskovost. Tři z těchto strategií ukázaly na testovaném vzorku 3 měsíců, že nejsou 

dostatečně ziskové. Proto jsou z výsledného portfolia vyřazeny. Konkrétně se jedná o 

následující strategie: 

 S2M306EURUSD, 

 S3M207EURUSD, 

 S3M258EURUSD. 

S2M306EURUSD 

Z následujícího grafu lze vyčíst, že strategie provedla celkem 64 obchodů. Až do  

22. obchodu vykazovala zisk. I v tomto období výnosnost strategie značně oscilovala a 

nakonec skončila se ztrátou 283 amerických dolarů. 
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Obrázek 30: Strategie S2M306EURUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů 

v platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 

Tabulka 16: Strategie S2M306EURUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S2M306EURUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 64 

Počet ziskových obchodů (%) 14,06 

Čistý zisk ($) -283 

Průměrný zisk ($) 265,89 

Průměrná ztráta ($) -48,65 

Maximální zisk ($) 809 

Maximální ztráta ($) -201 

Stav kapitálu na konci období ($) 9717 

S3M207EURUSD 

Strategie provedla celkem 76 transakcí. Na začátku obchodování se zdálo, že by mohla 

být strategie zisková, což se ovšem nepotvrdilo a strategie začala po 27. obchodu 

generovat ztrátu, která se zastavila na 1740 amerických dolarech.  

 
Obrázek 31: Strategie S3M207EURUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů 

v platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 



 

61 

 

Tabulka 17: Strategie S3M207EURUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S3M207EURUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 79 

Počet ziskových obchodů (%) 30,38 

Čistý zisk ($) -1740 

Průměrný zisk ($) 69,38 

Průměrná ztráta ($) 61,91 

Maximální zisk ($) 373 

Maximální ztráta ($) -230 

Stav kapitálu na konci období ($) 8260 

S3M258EURUSD 

Strategie uskutečnila celkem 80 obchodů. I v tomto případě zpočátku vytvářela zisk, 

což se bohužel na konci testovaného období nepotvrdilo a výsledná ztráta činila 1831 

amerických dolarů. 

 
Obrázek 32: Strategie S3M258EURUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů 

v platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 

Tabulka 18: Strategie S3M258EURUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S3M258EURUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 83 

Počet ziskových obchodů (%) 28,92 

Čistý zisk ($) -1831 

Průměrný zisk ($) 69,38 

Průměrná ztráta ($) -59,25 

Maximální zisk ($) 373 

Maximální ztráta ($) -230 

Stav kapitálu na konci období ($) 8169 
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Dále zde byly strategie, které v daném časovém úseku vykazovaly zisk. Tyto strategie 

budou dále posuzovány a podrobněji popsány v následující části. V rámci každé 

strategie budou uvedeny její základní charakteristiky, jako je počet obchodů, počet 

ziskových obchodů, maximální zisk na obchod, maximální ztráta na obchod a konečná 

hodnota kapitálu na konci období. Jedná se o následující strategie:  

 S1290M303EURUSD, 

 S340M436EURUSD, 

 S60M418EURUSD. 

S1290M303EURUSD 

Strategie na sledovaném úseku zaznamenala poměrně slušný zisk 1022,60 amerických 

dolarů, ovšem provedla pouze 27 % úspěšných obchodů. Čistý zisk se dostal na částku 

1022 amerických dolarů, což představuje 10 % zhodnocení počátečního kapitálu. Na 

základě výsledků bude tato strategie zařazena do výsledného portfolia. 

 
Obrázek 33: Strategie S1290M303EURUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů v 

platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 

Tabulka 19: Strategie S1290M303EURUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S1290M303EURUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 90 

Počet ziskových obchodů (%) 26,67 

Čistý zisk ($) 1022,60 

Průměrný zisk ($) 113,23 

Průměrná ztráta ($) -26,41 

Maximální zisk ($) 642 

Maximální ztráta ($) 115,23 

Stav kapitálu na konci období ($) 1122,60 
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S340M436EURUSD 

Strategie v daném období realizovala zisk 858 amerických dolarů. Dosáhla ovšem 

pouze 22 % ziskových obchodů z celkového počtu 71. V průběhu sledovaného období 

strategie výrazně oscilovala, a proto nebude zařazena do výsledného portfolia. 

 
Obrázek 34: Strategie S340M436EURUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů v 

platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 

Tabulka 20: Strategie S340M436EURUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S340M436EURUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 71 

Počet ziskových obchodů (%) 21,21 

Čistý zisk ($) 858 

Průměrný zisk ($) 132,82 

Průměrná ztráta ($) -27,19 

Maximální zisk ($) 552 

Maximální ztráta ($) -103 

Stav kapitálu na konci období ($) 10858 

S60M418EURUSD 

Ačkoliv strategie realizovala pouze 59 obchodů, dokázala vygenerovat čistý zisk 

1804,40 amerických dolarů. Maximální zisk byl 195 amerických dolarů, ovšem ztráta se 

dostala až na 251 amerických dolarů. Průměrný dosažený zisk na obchod byl dvakrát 

vyšší než průměrná dosažená ztráta. Vzhledem k dosaženým výsledkům bude tato 

strategie zařazena do výsledného portfolia. 

 
Obrázek 35: Strategie S60M418EURUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů v 

platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 
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Tabulka 21: Strategie S60M418EURUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S60M418EURUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 59 

Počet ziskových obchodů (%) 50,85 

Čistý zisk ($) 1804,40 

Průměrný zisk ($) 108,48 

Průměrná ztráta ($) -50 

Maximální zisk ($) 195 

Maximální ztráta ($) -251 

Stav kapitálu na konci období ($) 11804,40 

4.4.2 Strategie pro měnový pár Britská libra/Americký dolar 

Pro měnový pár bylo rovněž navrženo 6 strategií založených na základních indikátorech 

technické analýzy, které prokázaly dostatečnou výkonost pro zařazení do předběžného 

portfolia. Po otestování na datech přímo nenavazujících se ukázaly tři strategie 

neziskové, a proto nebyly zařazeny do konečného portfolia. Jedná se o následující. 

 S52M261GBPUSD, 

 S4M283GBPUSD, 

 S2M142GBPUSD. 

S52M261GBPUSD 

Navzdory 68 % úspěšnosti obchodů nedokázala strategie skončit na konci období 

v kladných číslech. Možnou příčinou byl téměř dvojnásobný rozdíl mezi velikostí 

průměrného ziskového a neziskového obchodu. Po 31 provedených transakcí strategie 

skončila se ztrátou 102 americký dolarů. 

 
Obrázek 36: Strategie S52M261GBPUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů v 

platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 
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Tabulka 22: Strategie S52M261GBPUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S52M261GBPUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 31 

Počet ziskových obchodů (%) 67,74 

Čistý zisk ($) -102 

Průměrný zisk ($) 66,29 

Průměrná ztráta ($) -149,90 

Maximální zisk ($) 333 

Maximální ztráta ($) -704 

Stav kapitálu na konci období ($) 9898 
 

S4M283GBPUSD 

Strategie zaznamenala na sledovaném období celkem 88 obchodů, z toho bylo pouze  

25 % ziskových. Průměrný ziskový obchod se pohyboval kolem 53 amerických dolarů, 

zatímco ztráta dosahovala 36 amerických dolarů. Strategie navzdory počáteční 

ziskovosti skončila ve ztrátě 1230 amerických dolarů. 

 
Obrázek 37: Strategie S4M283GBPUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů v 

platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 

Tabulka 23: Strategie S4M283GBPUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S4M283GBPUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 88 

Počet ziskových obchodů (%) 25% 

Čistý zisk ($) -1230 

Průměrný zisk ($) 52,50 

Průměrná ztráta ($) -36,14 

Maximální zisk ($) 198 

Maximální ztráta ($) 184 

Stav kapitálu na konci období ($) 8770 
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S2M142GBPUSD 

Strategie na testovaném období dosáhla ztráty 1364 americký dolarů. Nejdříve se zdálo, 

že strategie bude zisková, potom ovšem přišla série ztrátových obchodů. Maximální 

ztrátový obchod činil 277 americký dolarů. Na druhou stranu maximální ziskový 

obchod byl pouze 198 amerických dolarů. 

 
Obrázek 38: Strategie S2M142GBPUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů v 

platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 

Tabulka 24: Strategie S2M142GBPUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S2M142GBPUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 89 

Počet ziskových obchodů (%) 40,68 

Čistý zisk ($) -1364 

Průměrný zisk ($) 39,75 

Průměrná ztráta ($) -35,66 

Maximální zisk ($) 198 

Maximální ztráta ($) -277 

Stav kapitálu na konci období ($) 8636 

Další tři testované strategie dosáhly na sledovaném období zisk. Proto budou v této části 

dále posouzeny a uvažovány na základě jejich stability o zařazení do výsledného 

portfolia. Jedná se o následující strategie: 

 S4M265GBPUSD, 

 S100M405GBPUSD, 

 S284M273GBPUSD. 

S4M265GBPUSD 

Strategie na sledovaném období realizovala zisk 1888,50 amerických dolarů. Strategie 

dosáhla dobré úspěšnosti obchodů 63 %. Maximální zisk na jeden obchod činil 366,70 

amerických dolarů. Maximální ztráta byla pouhých 76 amerických dolarů. Vzhledem 

k celkové výkonosti a stabilitě této strategie bude zařazena do výsledného portfolia. 
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Obrázek 39: Strategie S4M265GBPUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů v 

platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 

Tabulka 25: Strategie S4M265GBPUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S4M265GBPUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 54 

Počet ziskových obchodů (%) 62,96 

Čistý zisk ($) 1888,5 

Průměrný zisk ($) 68,10 

Průměrná ztráta ($) -21,35 

Maximální zisk ($) 366,70 

Maximální ztráta ($) -76 

Stav kapitálu na konci období ($) 1188,50 

S100M405GBPUSD 

Strategii se podařilo, za 50 uskutečněních transakcí vygenerovat čistý zisk 3070 

amerických dolarů s úspěšností obchodů 68 %. Jedná se o poměrně bezpečnou strategii. 

Průměrný zisk na obchod činí 98,50 americký dolarů, zatímco průměrný ztrátový 

obchod pouhých 17,44 dolarů. Na základě dosažených výsledků bude strategie zařazena 

do výsledného portfolia.  

 
Obrázek 40: Strategie S100M405GBPUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů v 

platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 
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Tabulka 26: Strategie S100M405GBPUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S100M405GBPUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 50 

Počet ziskových obchodů (%) 68% 

Čistý zisk ($) 3070 

Průměrný zisk ($) 98,50 

Průměrná ztráta ($) -17,44 

Maximální zisk ($) 295 

Maximální ztráta ($) -54 

Stav kapitálu na konci období ($) 13070 

S284M273GBPUSD 

Strategie zhodnotila počáteční kapitál za 68 obchodů o 84 %. Jedná se o nejziskovější 

strategii, která se během vytváření objevila. Průměrný ziskový obchod přitom činil 276 

amerických dolarů, zatímco ztráta -29 americký dolarů. Nebyla zaznamenána žádná 

významná oscilace, či série ztrátových obchodů, proto je tato strategie zařazena do 

výsledného portfolia.  

 
Obrázek 41: Strategie S284M273GBPUSD: Vývoj stavu účtu v závislosti na počtu obchodů v 

platformě MetaTrader4 (Vlastní zpracování) 

Tabulka 27: Strategie S284M273GBPUSD: Výsledné hodnoty z platformy MetaTrader4  (Vlastní 

zpracování) 

S284M273GBPUSD 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 

Počet obchodů 68 

Počet ziskových obchodů (%) 50% 

Čistý zisk ($) 8415,70 

Průměrný zisk ($) 276,11 

Průměrná ztráta ($) -28,59 

Maximální zisk ($) 2180,20 

Maximální ztráta ($) -91 

Stav kapitálu na konci období ($) 18415,70 
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4.5 Konečné portfolio 

Na základě výsledků z minulé kapitoly bylo vybráno celkem pět strategií, které budou 

představovat výsledné portfolio.  

Pro měnový pár Euro/Americký dolar byly do výsledného portfolia vybrány dvě 

strategie, které vykazovaly ve sledovaném období zisk a nezaznamenaly známky 

oscilace či velkého počtu ztrátových obchodů: 

 S1290M303EURUSD, 

 S60M418EURUSD. 

Ze strategií, které byly testovány v rámci měnového páru Britská libra/Americký dolar 

byly do výsledného portfolia vybrány na základě výše uvedených kritérií. Jedná se o 

následující:  

 S4M265GBPUSD, 

 S100M405GBPUSD, 

 S284M273GBPUSD. 

Veškeré strategie v tomto portfoliu jsou tvořeny základními indikátory technické 

analýzy a jejich vzájemným prolínáním. Do ziskovosti strategií nejsou zahrnuty náklady 

na vedení účtu u brokera, poplatky a daně. 

4.6 Ekonomické zhodnocení  

Výsledné portfolio bylo otestováno na demo účtu od brokera Alpari s finanční pákou 

1:500. V konečném hodnocení nejsou zahrnuty poplatky brokerovi, náklady na 

transakce ani daňová povinnost.  Vývoj čistého zisku je zobrazen v grafu č. 48 a tabulce 

č. 27. Na vodorovné ose je zobrazena časová perioda testování, na svislé ose nanesen 

vývoj čistého zisku.  
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Obrázek 42: Vývoj čistého zisku jednotlivých strategií a celkového portfolia v závislosti na čase 

(Vlastní zpracování) 

Tabulka 28: Čisté zhodnocení kapitálu portfolia v jednotlivých měsících testování (Vlastní 

zpracování) 

  S1290303 

EURUSD 

S60M418 

EURUSD 

S4M265 

GBPUSD 

S100M4

05GBP 

S284M273

GBPUSD 

Celkem 

Leden -146,2 737,2 874,7 930 2153,2 4548,9 

Únor 621,8 286,2 534 856 4342,1 6640,1 

Březen 547 781 479,8 1284 1920,4 5012,2 

Suma 1022,6 1804,4 1888,5 3070 8415,7 16201,2 
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Portfolio za 3 měsíce fungování dokázalo počáteční kapitál 10 000 amerických dolarů 

zhodnotit o 162 %. Hodnota celkového zisku činila 16 201,20 amerických dolarů. Na 

tomto zisku se nejvíce podílela strategie S284M273GBPUSD, která dokázala navýšit 

počáteční kapitál o 84 %.  

Konečné výsledky je nutné brát s rezervou, jelikož byly dosaženy na demo účtu. 

V prostředí reálného účtu je možné předpokládat částečné snížení ziskovosti portfolia.  

Z výše uvedených důvodů je vhodné ještě nějakou dobu pokračovat v testování na demo 

účtu a vyčkat s nasazením na reálné účty.  
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Závěr 

Na základě stanoveného cíle na začátku práce bylo vytvořeno portfolio automatických 

obchodních strategií, které využívá základní indikátory technické analýzy. Při jeho 

vývoji byl použit program Adaptrade Builder, který využívá algoritmy umělé 

inteligence, konkrétně genetických algoritmů. Optimalizace portfolia probíhala 

v intervalu od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013 na měnových párech Euro/Americký dolar a 

Britská libra/Americký dolar. Časový rámec optimalizace byl nastaven na 15 minut. 

Vyvinuté strategie jsou založeny na základních indikátorech technické analýzy, které 

byly popsány v teoretické části práce. Jedná se o různé klouzavé průměry, MACD, RSI, 

CCI a indikátor Stochastic.  

Dílčím cílem bylo profitabilní portfolio využitelné v reálném prostředí. Na základě 

tohoto požadavku byly strategie navržené v programu Adaptrade Builder otestovány 

v oblíbené obchodní platformě MetaTrader4. Testování probíhalo na datech prvního 

kvartálu roku 2014. Rovněž na časovém rámci 15 minut. V návaznosti na výsledky 

z této platformy byly profitabilní a stabilní strategie zařazeny do konečného portfolia. 

Konečné portfolio se skládá z pěti automatických obchodní strategií. Dvě strategie 

pracují s daty měnového páru Euro/Americký dolar a tři s daty měnového páru Britská 

libra/Americký dolar. 

Jedním z cílů práce bylo vytvoření uceleného postupu při vytváření automatických 

obchodních systémů. Tomuto tématu byla věnována podkapitola, která tento postup 

shrnula. Hlavním výstupem této části je přehledný vývojový diagram. 

V práci bylo rovněž vysvětleno využití genetických algoritmů při tvorbě automatických 

obchodních systémů. Z výsledku portfolia se dá usoudit, že využití genetických 

algoritmů v prostředí finančních trhů je více než možné. Hlavní výhodou je velká 

časová úspora. Při použití konvenčních metod vývoje obchodních strategií není možné 

v tak krátkém časovém úseku analyzovat tak rozsáhlé množství variant, jako je tomu při 

použití genetických algoritmů. 

S výslednými strategiemi by se dalo dále pracovat a optimalizovat. Jedním z možných 

způsobů zvýšení spolehlivosti strategie jsou testy robustnosti. Nejběžnějším způsobem 

je testování strategií na jiných měnových párech, než pro které byly navrženy. Pokud 
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strategie v jiných podmínkách stále zůstává profitabilní lze jí označit jako robustní. Tato 

problematika není předmětem této diplomové práce, ale mohla by být tématem dalšího 

zkoumání. 

Mezi hlavní přínosy práce bych zařadil zejména využití genetický algoritmů v rámci 

modelování obchodních strategií. Dále práce poskytuje návrh systematického postupu 

při vývoji, optimalizaci a testování investičních modelů. Práce může sloužit jako možný 

návod pro obchodníky, kteří do svého portfolia chtějí zařadit automatické obchodní 

systémy a zabývat se jejich vývojem. 
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Příloha 1: S1290M303EURUSD 

/*------------------------------------------------------------------------------- 

 Trading Strategy Code 

 Population member: 303 

 Max bars back: 74 

 

 Created by: Adaptrade Builder version 1.6.4.0 

 Created:    12.5.2014 21:34:23 

 

 Scripting language: MetaTrader 4 (MQL4) 

 

 Price file:  EURUSD15_upravené.csv 

 Build dates: 1.1.2012 to 7.8.2013 

 

 Project file: C:\Users\Lukáa\Desktop\Diplomová 

práce\AB_Strategie\EURUSD\RSI,MACD,EXPMOAVE_EURUSD_TESTOVANI.gps

trat 

-------------------------------------------------------------------------------*/ 

#include <AdaptradeBuilderInclude.mqh> 

 

#define STRATORDERID  14512214 

 

// Strategy inputs 

extern int NS1 = 74; 

extern int NS2 = 67; 

extern int ShiftS1 = 1; 

extern int FirstEntryTm = 2345; 

extern int LastEntryTm = 2350; 

extern int NATRTrailL = 18; 

extern double ATRFrTrailL = 1.5041; 

extern double TrailPctL = 50.0000; 

extern double MMStopPctL = 8.811; 

extern int NBarEnS1 = 14; 

extern int NATREnS = 4; 

extern double EntFrS = 1.0338; 

extern int NATRTargS = 48; 

extern double TargFrS = 3.3814; 

extern double MMStopPctS = 1.959; 

extern int NATRTrailS = 7; 

extern double ATRFrTrailS = 4.3432; 

extern double TrailPctS = 0.0000; 

extern double PSParam = 100000.00; 

extern bool RoundPS = true; 

extern int RoundTo = 1; 

extern int MinSize = 1; 

extern int SizeLimit = 100000; 
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// Global strategy variables 

int MaxBarsBack = 74; 

double PointValue = 1.000000; 

int MaxSlippage = 3; 

double SharesPerLot = 100000; 

 

// Variables for exit prices 

double TargPrS; 

double LStop = 0; 

double NewLStop = 0; 

bool LTrailOn = false; 

double SStop = 0; 

double NewSStop = 0; 

bool STrailOn = false; 

 

// Main strategy code 

void OnTick() { 

 

    if (IsTradeAllowed() && Bars >= MaxBarsBack) { 

 

        ManageOrders(Symbol(), STRATORDERID, MaxSlippage); 

 

        if (Volume[0] <= 1) { 

 

            // Average true range 

            double ATRTrailL = iATR(NULL, 0, NATRTrailL, 1); 

            double ATREnS = iATR(NULL, 0, NATREnS, 1); 

            double ATRTargS = iATR(NULL, 0, NATRTargS, 1); 

            double ATRTrailS = iATR(NULL, 0, NATRTrailS, 1); 

 

            // Entry price 

            double EntPrS = iMA(NULL, 0, NBarEnS1, 0, MODE_EMA, PRICE_LOW, 1) 

+ EntFrS * ATREnS; 

            EntPrS = NormalizeDouble(EntPrS, Digits); 

 

            // Entry and exit conditions 

            double VarS1 = iMA(NULL, 0, NS1, 0, MODE_SMA, PRICE_OPEN, ShiftS1 

+ 1); 

            double VarS2 = iMA(NULL, 0, NS2, 0, MODE_EMA, PRICE_HIGH, 1); 

            bool EntCondL = true; 

            bool EntCondS = true; 

            bool ExCondS = VarS1 <= VarS2; 

 

            bool TimeOK = TimeHHMM(1) >= FirstEntryTm && TimeHHMM(1) < 

LastEntryTm; 

 

            // Position sizing calculations 

            double NShares = PSParam; 
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            if (RoundPS && RoundTo > 0) 

                NShares = MathFloor(NShares/RoundTo) * RoundTo; 

 

            NShares = MathMax(NShares, MinSize); 

            NShares = MathMin(NShares, SizeLimit); 

 

            double Lots = NShares/SharesPerLot; 

 

            // Prepare to place trading orders 

            int MarketPosition = CurrentPosition(); 

            double InitialStop = 0; 

 

            // Entry orders 

            if (MarketPosition == 0 && EntCondL && TimeOK) { 

                EnterLongMarket(Symbol(), Lots, InitialStop, MarketPosition, MaxSlippage, 

STRATORDERID); 

            } 

 

            if (MarketPosition == 0 && EntCondS && TimeOK) { 

                EnterShortLimit(Symbol(), Lots, InitialStop, MarketPosition, EntPrS, 

MaxSlippage, STRATORDERID); 

            } 

 

            // Exit orders, long trades 

            if (MarketPosition > 0) { 

 

                if (iBarShift(NULL, 0, OpenEntryTime) - 1 == 0) { 

                    LStop = (1 - MMStopPctL/100.) * OpenEntryPrice; 

                    LStop = NormalizeDouble(LStop, Digits); 

                    LTrailOn = false; 

                } 

 

                if (Close[1] - OpenEntryPrice > ATRFrTrailL * ATRTrailL) 

                    LTrailOn = true; 

 

                if (LTrailOn) { 

                    NewLStop = OpenEntryPrice + TrailPctL * (Close[1] - 

OpenEntryPrice)/100.; 

                    LStop = MathMax(LStop, NewLStop); 

                    LStop = NormalizeDouble(LStop, Digits); 

                } 

 

                PlaceLongStop(Symbol(), LStop, MaxSlippage); 

            } 

 

            // Exit orders, short trades 

            if (MarketPosition < 0) { 
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                if (iBarShift(NULL, 0, OpenEntryTime) - 1 == 0) { 

                    SStop = (1 + MMStopPctS/100.) * OpenEntryPrice; 

                    SStop = NormalizeDouble(SStop, Digits); 

                    STrailOn = false; 

                } 

 

                if (OpenEntryPrice - Close[1] > ATRFrTrailS * ATRTrailS) 

                    STrailOn = true; 

 

                if (STrailOn) { 

                    NewSStop = OpenEntryPrice - TrailPctS * (OpenEntryPrice - 

Close[1])/100.; 

                    SStop = MathMin(SStop, NewSStop); 

                    SStop = NormalizeDouble(SStop, Digits); 

                } 

 

                PlaceShortStop(Symbol(), SStop, MaxSlippage); 

 

                TargPrS = OpenEntryPrice - TargFrS * ATRTargS; 

                TargPrS = NormalizeDouble(TargPrS, Digits); 

                PlaceShortTarget(Symbol(), TargPrS, MaxSlippage); 

 

                if (ExCondS) 

                    ExitShortMarket(MaxSlippage); 

            } 

        } 

    } 

} 
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Příloha 2: S60M418EURUSD 

/*------------------------------------------------------------------------------- 

 Trading Strategy Code 

 Population member: 418 

 Max bars back: 95 

 

 Created by: Adaptrade Builder version 1.6.4.0 

 Created:    15.5.2014 11:27:25 

 

 Scripting language: MetaTrader 4 (MQL4) 

 

 Price file:  EURUSD15_upravené.csv 

 Build dates: 1.1.2012 to 7.8.2013 

 

 Project file: F:\Diplomová práce\AB_Strategie\EURUSD\EMA_STOCHASTIC.gpstrat 

-------------------------------------------------------------------------------*/ 

#include <AdaptradeBuilderInclude.mqh> 

 

#define STRATORDERID  14515737 

 

// Strategy inputs 

extern int NL1 = 43; 

extern int NL2 = 93; 

extern int NS1 = 90; 

extern int NS2 = 45; 

extern int NS3 = 46; 

extern int NS4 = 69; 

extern int NS5 = 67; 

extern double XS1 = 4.0000; 

extern int ShiftS1 = 19; 

extern int FirstEntryTm = 2345; 

extern int LastEntryTm = 2350; 

extern int NATRL = 95; 

extern double TargFrL = 2.7065; 

extern double ATRFrTrailL = 2.6536; 

extern double TrailPctL = 97.0000; 

extern double MMStopSzL = 0.1624; 

extern int NBarEnS1 = 19; 

extern int NATRS = 16; 

extern double EntFrS = 0.5625; 

extern int NBarExS = 14; 

extern double TargFrS = 2.7736; 

extern double ATRFrTrailS = 4.5344; 

extern double TrailPctS = 19.0000; 

extern double MMStopPctS = 3.083; 

extern int TimeExS = 715; 

extern double PSParam = 100000.00; 
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extern bool RoundPS = true; 

extern int RoundTo = 1; 

extern int MinSize = 1; 

extern int SizeLimit = 100000; 

 

// Global strategy variables 

int MaxBarsBack = 95; 

double PointValue = 1.000000; 

int MaxSlippage = 3; 

double SharesPerLot = 100000; 

 

// Variables for exit prices 

double TargPrL; 

double TargPrS; 

double LStop = 0; 

double NewLStop = 0; 

bool LTrailOn = false; 

double SStop = 0; 

double NewSStop = 0; 

bool STrailOn = false; 

 

// Main strategy code 

void OnTick() { 

 

    if (IsTradeAllowed() && Bars >= MaxBarsBack) { 

 

        ManageOrders(Symbol(), STRATORDERID, MaxSlippage); 

 

        if (Volume[0] <= 1) { 

 

            // Average true range 

            double ATRL = iATR(NULL, 0, NATRL, 1); 

            double ATRS = iATR(NULL, 0, NATRS, 1); 

 

            // Entry price 

            double EntPrS = iMA(NULL, 0, NBarEnS1, 0, MODE_EMA, PRICE_LOW, 1) 

+ EntFrS * ATRS; 

            EntPrS = NormalizeDouble(EntPrS, Digits); 

 

            // Entry and exit conditions 

            double VarL1 = iStochastic(NULL, 0, NL1, 3, 3, MODE_EMA, 0, 

MODE_MAIN, 1); 

            double VarL2 = iStochastic(NULL, 0, NL2, 3, 3, MODE_EMA, 0, 

MODE_MAIN, 1); 

            double VarS1 = iMA(NULL, 0, NS1, 0, MODE_EMA, PRICE_LOW, ShiftS1 + 

1); 

            double VarS2 = iMA(NULL, 0, NS2, 0, MODE_EMA, PRICE_LOW, 1); 

            double VarS3 = iMA(NULL, 0, NS3, 0, MODE_EMA, PRICE_LOW, 1); 
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            double VarS4 = VarS2 - VarS3; 

            double VarS5 = iMA(NULL, 0, NS4, 0, MODE_EMA, PRICE_HIGH, 1); 

            double VarS6 = VarS4 + VarS5; 

            double VarS7 = iStochastic(NULL, 0, NS5, 3, 3, MODE_EMA, 0, 

MODE_MAIN, 1); 

            bool EntCondL = VarL1 >= VarL2; 

            bool EntCondS = VarS1 < VarS6; 

            bool ExCondS = VarS7 <= XS1; 

 

            bool TimeOK = TimeHHMM(1) >= FirstEntryTm && TimeHHMM(1) < 

LastEntryTm; 

 

            // Position sizing calculations 

            double NShares = PSParam; 

 

            if (RoundPS && RoundTo > 0) 

                NShares = MathFloor(NShares/RoundTo) * RoundTo; 

 

            NShares = MathMax(NShares, MinSize); 

            NShares = MathMin(NShares, SizeLimit); 

 

            double Lots = NShares/SharesPerLot; 

 

            // Prepare to place trading orders 

            int MarketPosition = CurrentPosition(); 

            double InitialStop = 0; 

 

            // Entry orders 

            if (MarketPosition == 0 && EntCondL && TimeOK) { 

                EnterLongMarket(Symbol(), Lots, InitialStop, MarketPosition, MaxSlippage, 

STRATORDERID); 

            } 

 

            if (MarketPosition == 0 && EntCondS && TimeOK) { 

                EnterShortLimit(Symbol(), Lots, InitialStop, MarketPosition, EntPrS, 

MaxSlippage, STRATORDERID); 

            } 

 

            // Exit orders, long trades 

            if (MarketPosition > 0) { 

 

                if (iBarShift(NULL, 0, OpenEntryTime) - 1 == 0) { 

                    LStop = OpenEntryPrice - MMStopSzL/PointValue; 

                    LStop = NormalizeDouble(LStop, Digits); 

                    LTrailOn = false; 

                } 

 

                if (Close[1] - OpenEntryPrice > ATRFrTrailL * ATRL) 
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                    LTrailOn = true; 

 

                if (LTrailOn) { 

                    NewLStop = OpenEntryPrice + TrailPctL * (Close[1] - 

OpenEntryPrice)/100.; 

                    LStop = MathMax(LStop, NewLStop); 

                    LStop = NormalizeDouble(LStop, Digits); 

                } 

 

                PlaceLongStop(Symbol(), LStop, MaxSlippage); 

 

                TargPrL = OpenEntryPrice + TargFrL * ATRL; 

                TargPrL = NormalizeDouble(TargPrL, Digits); 

                PlaceLongTarget(Symbol(), TargPrL, MaxSlippage); 

            } 

 

            // Exit orders, short trades 

            if (MarketPosition < 0) { 

 

                if (iBarShift(NULL, 0, OpenEntryTime) - 1 == 0) { 

                    SStop = (1 + MMStopPctS/100.) * OpenEntryPrice; 

                    SStop = NormalizeDouble(SStop, Digits); 

                    STrailOn = false; 

                } 

 

                if (OpenEntryPrice - Close[1] > ATRFrTrailS * ATRS) 

                    STrailOn = true; 

 

                if (STrailOn) { 

                    NewSStop = OpenEntryPrice - TrailPctS * (OpenEntryPrice - 

Close[1])/100.; 

                    SStop = MathMin(SStop, NewSStop); 

                    SStop = NormalizeDouble(SStop, Digits); 

                } 

 

                PlaceShortStop(Symbol(), SStop, MaxSlippage); 

 

                TargPrS = OpenEntryPrice - TargFrS * ATRS; 

                TargPrS = NormalizeDouble(TargPrS, Digits); 

                PlaceShortTarget(Symbol(), TargPrS, MaxSlippage); 

 

                if (ExCondS || TimeHHMM(1) >= TimeExS || iBarShift(NULL, 0, 

OpenEntryTime) - 1 >= NBarExS) 

                    ExitShortMarket(MaxSlippage); 

            } 

        } 

    } 

} 
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Příloha 3: S4M265GBPUSD 
/*------------------------------------------------------------------------------- 

 Trading Strategy Code 

 Population member: 265 

 Max bars back: 97 

 

 Created by: Adaptrade Builder version 1.6.4.0 

 Created:    14.5.2014 14:19:52 

 

 Scripting language: MetaTrader 4 (MQL4) 

 

 Price file:  GBPUSD15_upravené.csv 

 Build dates: 1.1.2012 to 7.8.2013 

 

 Project file: C:\Users\Lukáa\Desktop\Diplomová 

práce\AB_Strategie\GBPUSD\MACD_RSI_GBPUSD.gpstrat 

-------------------------------------------------------------------------------*/ 

#include <AdaptradeBuilderInclude.mqh> 

 

#define STRATORDERID  1451441 

 

// Strategy inputs 

extern int NL1 = 72; 

extern int NL2 = 86; 

extern int NL3 = 66; 

extern int NL4 = 73; 

extern int ShiftL1 = 7; 

extern int FirstEntryTm = 2345; 

extern int LastEntryTm = 2350; 

extern int NATRTargL = 97; 

extern double TargFrL = 4.0389; 

extern int NATRTrailL = 61; 

extern double ATRFrTrailL = 0.8891; 

extern double TrailPctL = 94.0000; 

extern double MMStopSzL = 0.1672; 

extern int NATRTargS = 27; 

extern double TargFrS = 1.5718; 

extern int NBarExS = 37; 

extern int TimeExS = 2330; 

extern double PSParam = 100000.00; 

extern bool RoundPS = true; 

extern int RoundTo = 1; 

extern int MinSize = 1; 

extern int SizeLimit = 100000; 

 

// Global strategy variables 

int MaxBarsBack = 97; 
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double PointValue = 1.000000; 

int MaxSlippage = 3; 

double SharesPerLot = 100000; 

 

// Variables for exit prices 

double TargPrL; 

double TargPrS; 

double LStop = 0; 

double NewLStop = 0; 

bool LTrailOn = false; 

 

// Main strategy code 

void OnTick() { 

 

    if (IsTradeAllowed() && Bars >= MaxBarsBack) { 

 

        ManageOrders(Symbol(), STRATORDERID, MaxSlippage); 

 

        if (Volume[0] <= 1) { 

 

            // Average true range 

            double ATRTargL = iATR(NULL, 0, NATRTargL, 1); 

            double ATRTrailL = iATR(NULL, 0, NATRTrailL, 1); 

            double ATRTargS = iATR(NULL, 0, NATRTargS, 1); 

 

            // Entry price 

            double EntPrS = High[1]; 

            EntPrS = NormalizeDouble(EntPrS, Digits); 

 

            // Entry and exit conditions 

            double VarL1 = iMACD(NULL, 0, NL1, NL2, 1, PRICE_HIGH, 

MODE_MAIN, 1); 

            double VarL2 = iMACD(NULL, 0, NL3, NL4, 1, PRICE_HIGH, 

MODE_MAIN, ShiftL1 + 1); 

            bool EntCondL = VarL1 <= VarL2; 

            bool EntCondS = true; 

            bool ExCondS = true; 

 

            bool TimeOK = TimeHHMM(1) >= FirstEntryTm && TimeHHMM(1) < 

LastEntryTm; 

 

            // Position sizing calculations 

            double NShares = PSParam; 

 

            if (RoundPS && RoundTo > 0) 

                NShares = MathFloor(NShares/RoundTo) * RoundTo; 

 

            NShares = MathMax(NShares, MinSize); 
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            NShares = MathMin(NShares, SizeLimit); 

 

            double Lots = NShares/SharesPerLot; 

 

            // Prepare to place trading orders 

            int MarketPosition = CurrentPosition(); 

            double InitialStop = 0; 

 

            // Entry orders 

            if (MarketPosition == 0 && EntCondL && TimeOK) { 

                EnterLongMarket(Symbol(), Lots, InitialStop, MarketPosition, MaxSlippage, 

STRATORDERID); 

            } 

 

            if (MarketPosition == 0 && EntCondS && TimeOK) { 

                EnterShortLimit(Symbol(), Lots, InitialStop, MarketPosition, EntPrS, 

MaxSlippage, STRATORDERID); 

            } 

 

            // Exit orders, long trades 

            if (MarketPosition > 0) { 

 

                if (iBarShift(NULL, 0, OpenEntryTime) - 1 == 0) { 

                    LStop = OpenEntryPrice - MMStopSzL/PointValue; 

                    LStop = NormalizeDouble(LStop, Digits); 

                    LTrailOn = false; 

                } 

 

                if (Close[1] - OpenEntryPrice > ATRFrTrailL * ATRTrailL) 

                    LTrailOn = true; 

 

                if (LTrailOn) { 

                    NewLStop = OpenEntryPrice + TrailPctL * (Close[1] - 

OpenEntryPrice)/100.; 

                    LStop = MathMax(LStop, NewLStop); 

                    LStop = NormalizeDouble(LStop, Digits); 

                } 

 

                PlaceLongStop(Symbol(), LStop, MaxSlippage); 

 

                TargPrL = OpenEntryPrice + TargFrL * ATRTargL; 

                TargPrL = NormalizeDouble(TargPrL, Digits); 

                PlaceLongTarget(Symbol(), TargPrL, MaxSlippage); 

            } 

 

            // Exit orders, short trades 

            if (MarketPosition < 0) { 
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                TargPrS = OpenEntryPrice - TargFrS * ATRTargS; 

                TargPrS = NormalizeDouble(TargPrS, Digits); 

                PlaceShortTarget(Symbol(), TargPrS, MaxSlippage); 

 

                if (ExCondS || TimeHHMM(1) >= TimeExS || iBarShift(NULL, 0, 

OpenEntryTime) - 1 >= NBarExS) 

                    ExitShortMarket(MaxSlippage); 

            } 

        } 

    } 

} 
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Příloha 4: S100M405GBPUSD 

/*------------------------------------------------------------------------------- 

 Trading Strategy Code 

 Population member: 405 

 Max bars back: 29 

 

 Created by: Adaptrade Builder version 1.6.4.0 

 Created:    14.5.2014 21:59:22 

 

 Scripting language: MetaTrader 4 (MQL4) 

 

 Price file:  GBPUSD15_upravené.csv 

 Build dates: 1.1.2012 to 7.8.2013 

 

 Project file: C:\Users\Lukáa\Desktop\Diplomová 

práce\AB_Strategie\GBPUSD\RSI,MACD,CCI_GBPUSD.gpstrat 

-------------------------------------------------------------------------------*/ 

#include <AdaptradeBuilderInclude.mqh> 

 

#define STRATORDERID  14514118 

 

// Strategy inputs 

extern int NL1 = 29; 

extern double XL1 = -185.8966; 

extern int NS1 = 55; 

extern int NS2 = 55; 

extern int NS3 = 40; 

extern int NS4 = 32; 

extern double XS1 = 2.7843; 

extern int FirstEntryTm = 2345; 

extern int LastEntryTm = 2350; 

extern double MMStopPctL = 3.938; 

extern int NBarExL = 1; 

extern int NATRS = 25; 

extern double ATRFrTrailS = 1.0156; 

extern double TrailPctS = 78.0000; 

extern double MMStopSzS = 0.1016; 

extern double PSParam = 100000.00; 

extern bool RoundPS = true; 

extern int RoundTo = 1; 

extern int MinSize = 1; 

extern int SizeLimit = 100000; 

 

// Global strategy variables 

int MaxBarsBack = 29; 

double PointValue = 1.000000; 

int MaxSlippage = 3; 
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double SharesPerLot = 100000; 

 

// Variables for exit prices 

double LStop = 0; 

double SStop = 0; 

double NewSStop = 0; 

bool STrailOn = false; 

 

// Main strategy code 

void OnTick() { 

 

    if (IsTradeAllowed() && Bars >= MaxBarsBack) { 

 

        ManageOrders(Symbol(), STRATORDERID, MaxSlippage); 

 

        if (Volume[0] <= 1) { 

 

            // Average true range 

            double ATRS = iATR(NULL, 0, NATRS, 1); 

 

            // Entry price 

            double EntPrL = Low[1]; 

            EntPrL = NormalizeDouble(EntPrL, Digits); 

 

            // Entry and exit conditions 

            double VarL1 = iCCI(NULL, 0, NL1, PRICE_TYPICAL, 1); 

            double VarS1 = iMACD(NULL, 0, NS1, NS2, 1, PRICE_CLOSE, 

MODE_MAIN, 1); 

            double VarS2 = VarS1 * XS1; 

            double VarS3 = iMACD(NULL, 0, NS3, NS4, 1, PRICE_HIGH, 

MODE_MAIN, 1); 

            bool EntCondL = true; 

            bool EntCondS = VarS2 <= VarS3; 

            bool ExCondL = VarL1 > XL1; 

 

            bool TimeOK = TimeHHMM(1) >= FirstEntryTm && TimeHHMM(1) < 

LastEntryTm; 

 

            // Position sizing calculations 

            double NShares = PSParam; 

 

            if (RoundPS && RoundTo > 0) 

                NShares = MathFloor(NShares/RoundTo) * RoundTo; 

 

            NShares = MathMax(NShares, MinSize); 

            NShares = MathMin(NShares, SizeLimit); 

 

            double Lots = NShares/SharesPerLot; 
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            // Prepare to place trading orders 

            int MarketPosition = CurrentPosition(); 

            double InitialStop = 0; 

 

            // Entry orders 

            if (MarketPosition == 0 && EntCondL && TimeOK) { 

                EnterLongLimit(Symbol(), Lots, InitialStop, MarketPosition, EntPrL, 

MaxSlippage, STRATORDERID); 

            } 

 

            if (MarketPosition == 0 && EntCondS && TimeOK) { 

                EnterShortMarket(Symbol(), Lots, InitialStop, MarketPosition, MaxSlippage, 

STRATORDERID); 

            } 

 

            // Exit orders, long trades 

            if (MarketPosition > 0) { 

 

                if (iBarShift(NULL, 0, OpenEntryTime) - 1 == 0) { 

                    LStop = (1 - MMStopPctL/100.) * OpenEntryPrice; 

                    LStop = NormalizeDouble(LStop, Digits); 

                } 

 

                PlaceLongStop(Symbol(), LStop, MaxSlippage); 

 

                if (ExCondL || iBarShift(NULL, 0, OpenEntryTime) - 1 >= NBarExL) 

                    ExitLongMarket(MaxSlippage); 

            } 

 

            // Exit orders, short trades 

            if (MarketPosition < 0) { 

 

                if (iBarShift(NULL, 0, OpenEntryTime) - 1 == 0) { 

                    SStop = OpenEntryPrice + MMStopSzS/PointValue; 

                    SStop = NormalizeDouble(SStop, Digits); 

                    STrailOn = false; 

                } 

 

                if (OpenEntryPrice - Close[1] > ATRFrTrailS * ATRS) 

                    STrailOn = true; 

 

                if (STrailOn) { 

                    NewSStop = OpenEntryPrice - TrailPctS * (OpenEntryPrice - 

Close[1])/100.; 

                    SStop = MathMin(SStop, NewSStop); 

                    SStop = NormalizeDouble(SStop, Digits); 

                } 
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                PlaceShortStop(Symbol(), SStop, MaxSlippage); 

            } 

        } 

    } 

} 
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Příloha 5: S284M273GBPUSD 

/*------------------------------------------------------------------------------- 

 Trading Strategy Code 

 Population member: 273 

 Max bars back: 95 

 

 Created by: Adaptrade Builder version 1.6.4.0 

 Created:    15.5.2014 15:36:12 

 

 Scripting language: MetaTrader 4 (MQL4) 

 

 Price file:  GBPUSD15_upravené.csv 

 Build dates: 1.1.2012 to 7.8.2013 

 

 Project file: F:\Diplomová 

práce\AB_Strategie\GBPUSD\MACD_CCI_GBPUSD.gpstrat 

-------------------------------------------------------------------------------*/ 

#include <AdaptradeBuilderInclude.mqh> 

 

#define STRATORDERID  1451555 

 

// Strategy inputs 

extern int NS1 = 94; 

extern int NS2 = 65; 

extern double XS1 = 57.9195; 

extern int ShiftS1 = 2; 

extern int FirstEntryTm = 2345; 

extern int LastEntryTm = 2350; 

extern double MMStopSzL = 0.1841; 

extern int NATRTrailL = 95; 

extern double ATRFrTrailL = 1.7242; 

extern double TrailPctL = 81.0000; 

extern int NATREnS = 6; 

extern double EntFrS = 0.5175; 

extern int NATRMMS = 6; 

extern double MMFrS = 0.6498; 

extern double PSParam = 100000.00; 

extern bool RoundPS = true; 

extern int RoundTo = 1; 

extern int MinSize = 1; 

extern int SizeLimit = 100000; 

 

// Global strategy variables 

int MaxBarsBack = 95; 

double PointValue = 1.000000; 

int MaxSlippage = 3; 

double SharesPerLot = 100000; 
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// Variables for exit prices 

double LStop = 0; 

double NewLStop = 0; 

bool LTrailOn = false; 

double SStop = 0; 

 

// Main strategy code 

void OnTick() { 

 

    if (IsTradeAllowed() && Bars >= MaxBarsBack) { 

 

        ManageOrders(Symbol(), STRATORDERID, MaxSlippage); 

 

        if (Volume[0] <= 1) { 

 

            // Average true range 

            double ATRTrailL = iATR(NULL, 0, NATRTrailL, 1); 

            double ATREnS = iATR(NULL, 0, NATREnS, 1); 

            double ATRMMS = iATR(NULL, 0, NATRMMS, 1); 

 

            // Entry price 

            double EntPrS = Low[1] + EntFrS * ATREnS; 

            EntPrS = NormalizeDouble(EntPrS, Digits); 

 

            // Entry and exit conditions 

            double VarS1 = iCCI(NULL, 0, NS1, PRICE_TYPICAL, 1); 

            double VarS2 = iCCI(NULL, 0, NS2, PRICE_TYPICAL, ShiftS1 + 1); 

            bool EntCondL = true; 

            bool EntCondS = VarS1 < 0; 

            bool ExCondS = VarS2 >= XS1; 

 

            bool TimeOK = TimeHHMM(1) >= FirstEntryTm && TimeHHMM(1) < 

LastEntryTm; 

 

            // Position sizing calculations 

            double NShares = PSParam; 

 

            if (RoundPS && RoundTo > 0) 

                NShares = MathFloor(NShares/RoundTo) * RoundTo; 

 

            NShares = MathMax(NShares, MinSize); 

            NShares = MathMin(NShares, SizeLimit); 

 

            double Lots = NShares/SharesPerLot; 

 

            // Prepare to place trading orders 

            int MarketPosition = CurrentPosition(); 
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            double InitialStop = 0; 

 

            // Entry orders 

            if (MarketPosition == 0 && EntCondL && TimeOK) { 

                EnterLongMarket(Symbol(), Lots, InitialStop, MarketPosition, MaxSlippage, 

STRATORDERID); 

            } 

 

            if (MarketPosition == 0 && EntCondS && TimeOK) { 

                EnterShortLimit(Symbol(), Lots, InitialStop, MarketPosition, EntPrS, 

MaxSlippage, STRATORDERID); 

            } 

 

            // Exit orders, long trades 

            if (MarketPosition > 0) { 

 

                if (iBarShift(NULL, 0, OpenEntryTime) - 1 == 0) { 

                    LStop = OpenEntryPrice - MMStopSzL/PointValue; 

                    LStop = NormalizeDouble(LStop, Digits); 

                    LTrailOn = false; 

                } 

 

                if (Close[1] - OpenEntryPrice > ATRFrTrailL * ATRTrailL) 

                    LTrailOn = true; 

 

                if (LTrailOn) { 

                    NewLStop = OpenEntryPrice + TrailPctL * (Close[1] - 

OpenEntryPrice)/100.; 

                    LStop = MathMax(LStop, NewLStop); 

                    LStop = NormalizeDouble(LStop, Digits); 

                } 

 

                PlaceLongStop(Symbol(), LStop, MaxSlippage); 

            } 

 

            // Exit orders, short trades 

            if (MarketPosition < 0) { 

 

                if (iBarShift(NULL, 0, OpenEntryTime) - 1 == 0) { 

                    SStop = OpenEntryPrice + MMFrS * ATRMMS; 

                    SStop = NormalizeDouble(SStop, Digits); 

                } 

 

                PlaceShortStop(Symbol(), SStop, MaxSlippage); 

 

                if (ExCondS) 

                    ExitShortMarket(MaxSlippage); 

            } 
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        } 

    } 

} 




