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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou automatizovaných obchodních systémů na 

základě vybraných trading strategií, jejich testováním a optimalizováním vstupních 

hodnot. Práce začíná teoretickým podkladem pro následnou praktickou část, kde je 

znázorněný postup řešení. Na závěr je provedeno celkové zhodnocení výsledků a 

doporučení do budoucna. 

Abstract 

This master’s thesis deals with automated trading systems based on chosen trading 

strategies, their testing and inputs optimization. The work begins with a theoretical basis 

for subsequent practical part, where is the solution process illustrated. In conclusion, 

final evaluation of results is performed and recommendations for the future are 

mentioned. 
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Úvod 

Peníze jsou nepostradatelnou součástí života každého z nás. Umět se správně 

rozhodnout jak s nimi správně naložit je v dnešní době velmi důležité. Ač člověk 

investuje či obchoduje se svými penězi, nebo jen nakupuje spotřební zboží, musí se 

rozhodovat, zda své peníze na danou věc použít či nikoliv. Ať už se rozhodneme 

jakkoliv, ceny se neustále mění nezávisle na našem rozhodnutí. 

Téma diplomové práce „Technická analýza“ jsem si vybral z toho důvodu, 

protože zájem o obchodování a investování se u mě projevil už v minulosti, ale nikdy 

jsem se k bližšímu poznání tohoto tématu neodhodlal. Touto prací bych chtěl začít 

rozvíjet své znalosti a zkušenosti v tomto oboru a v budoucnu bych se rád tomuto 

tématu dále věnoval i v běžném životě. 

V první části této práce se nachází teoretické podklady, ze kterých dále vycházím 

při výběru a tvorbě trading strategií. V další části je analýza současného stavu 

obchodování, výběr vhodného brokera, volba obchodovaných měnových párů a aktuální 

možnosti optimalizace trading strategií. V poslední části se nachází vlastní návrh řešení, 

tedy seznámení s použitým software MetaTrader 4, základní pravidla jednotlivých 

trading strategií a jejich následný popis, tvorba automatizovaného obchodního systému, 

zpětné testování a optimalizace vstupních hodnot. V závěru této části provedu celkové 

vyhodnocení získaných výsledků a doporučení do budoucna. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této diplomové práce bude vytvoření několika automatizovaných 

obchodních systémů využívajících různých kombinací indikátorů technické analýzy, 

jejich otestování na historických datech forexového trhu a zoptimalizování vstupních 

hodnot trading strategií tak, aby se daly využít k obchodování i v následujících 

měsících. 

Na základě principů technické analýzy budou navrhnuty tři trading strategie. Pro 

každou z nich bude vytvořen automatický obchodní systém splňující předem stanovená 

pravidla. Jeho tvorba bude provedena pomocí programu MetaTrader 4 přes 

programovací jazyk MetaQuotes Language 4. Pro kontrolu funkčnosti bude každý 

z těchto tří systémů otestován na historických datech čtyř hlavních měnových párů 

s náhodnými vstupními hodnotami. Použitím tzv. Walk-Forward analýzy bude 

provedena optimalizace vstupních hodnot, která slouží ke zjištění, jestli by daný systém 

mohl fungovat i na datech budoucích. Bude provedeno porovnání výsledků jednotlivých 

trading strategií před a po optimalizaci vstupních hodnot. Z dosažených výsledků budou 

vybrány nejlepší kombinace trading strategií pro jednotlivé měnové páry a na jejich 

základě bude vytvořeno celkové zhodnocení. 
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1 Teoretická východiska práce 

V této kapitole se seznámíme s teoretickými podklady, ze kterých budu dále 

čerpat při vlastním návrhu řešení. 

 

1.1 Forex 

Zkratka FOREX vznikla z počátečních písmen dvou anglických slov „foreign 

exchanges“ neboli cizí měny. Označuje se často jako Mezinárodní devizový trh, který 

pomocí moderních prostředků vytváří celosvětový systém, který vzájemně propojuje 

pojišťovny, banky, investiční společnosti a brokerské společnosti. Umožňuje tak 

forexovým investorům zhodnocovat jejich investice v závislosti na pohybu vzájemných 

kurzů mezi měnami (9). 

 

1.1.1 Historie Forexu 

Již od úplných počátků byly měny vázány na nějaké komodity, z těch 

nejznámějších to jsou stříbro a zlato, ze kterých se pak dále tvořila platidla. Tenkrát ale 

žádné směnárny nebyly, jednotlivé měny se mezi sebou vyměňovaly na základě kurzu 

volného trhu nebo občas do toho zasáhly úřady. Později od sedmdesátých let 19. století 

se postupně přesouvalo ke zlatu jakožto k hlavnímu cennému kovu, kterému byla 

zákonně ustanovena cena. Po 1. světové válce vznikl Standard zlaté devizy, díky 

kterému bylo možno již měnit jednu měnu za druhou, ale jen v případě, že obě měny 

byly směnitelné za zlato. Roku 1971 byla prezidentem Richardem Nixonem přerušena 

vazba mezi měnou a zlatem. Toho roku vznikl trh Forex a postupně se upravoval až do 

té podoby jak ho známe dnes (9). 

 

1.1.2 Významné historické události FX trhu 

Jelikož se zkušení forexoví obchodníci často odkazují na důležité události, které 

se odehrály na měnovém trhu v minulosti, tak je dobré mít o nich nějaký přehled (8). 
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Zde uvádím stručný výpis těchto událostí seřazených podle letopočtu: 

 1944 - posvěcení dolaru jako světové měny v Bretton Woods, 

 1971 - brettonwoodský systém zrušen, zrození kapitalismu volného trhu, 

 1985 - dohoda Plaza Accord o devalvaci amerického dolaru, 

 1992 - George Soros, muž, který porazil „Bank of England“, 

 1997-1998 - finanční krize v Asii, 

 1999 - spuštění elektronicky obchodované měny Euro (8). 

 

1.2 Způsoby analyzování trhu 

Existuje několik způsobů jak analyzovat vybraný trh. Mezi nejznámější a 

nejpoužívanější se řadí především technická a fundamentální analýza, ale i 

psychologická analýza, které si popíšeme v následujících podkapitolách. Jak již z názvu 

této diplomové práce vyplývá, pro samotný návrh řešení jsem si vybral technickou 

analýzu. 

Při vývoji obchodní strategie je potřeba si v první řadě určit jasná pravidla. Je 

známo, že za jedním z důvodů neúspěchu traderů stojí emoce. K jejich odstranění může 

pomoci právě dodržování těchto předem stanovených pravidel. Proto je dobré si 

v prvním kroku určit, na čem budou naše obchody založeny, jestli na zprávách nebo 

technických indikátorech (8). 

 

1.2.1 Technická analýza 

V dnešní době si mnoho lidí již nedovede představit uskutečňovat obchody bez 

předešlé technické analýzy. Tvoří základ nejen každého dnešního forexového 

obchodníka, ale rozšířila se i do příbuzných oblastí tradingu, například vývoj software a 

podobně (5). 
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Tento způsob analýzy se zabývá pohybem ceny, především se jedná o studium 

historických dat zkoumané měny. Na základě takovéto analýzy se pak předpovídá 

budoucí vývoj cen dané měny. Počítá se s tím, že aktuální tržní informace jsou již 

započteny v ceně dané měny a že historie má tendenci se opakovat. Z toho důvodu nám, 

při obchodním rozhodování, stačí zkoumat historický pohyb cen. Technická analýza se 

provádí hlavně pomocí grafů, na kterých se hledají trendy a vzory s jejíž pomocí 

určujeme příležitosti k zisku (8). 

 

1.2.2 Fundamentální analýza 

U fundamentální analýzy sledujeme trh pomocí ekonomických, sociálních a 

politických aspektů, které mají vliv na nabídku a poptávku. Dá se také říci, že 

vyhledáváme tu ekonomiku, která je na tom nejlépe, z čehož pak plyne, že stejně dobře 

na tom je i její měna. Takovéto informace získávají tradeři z různých recenzí, které jim 

jsou zpřístupněny každý měsíc či týden na finančních webových stránkách nebo 

v odborných časopisech (5). 

Jde především o sledování makroekonomických indikátorů, mezi které patří 

například tempo růstu, úrokové sazby, inflace a nezaměstnanost. Kombinace těchto 

indikátorů nám pak dává potřebné informace k posouzení stávající i budoucí 

výkonnosti. Pokud chceme využívat fundamentální analýzu k obchodnímu rozhodování, 

musíme držet neustále krok se zprávami, které by mohly ovlivnit dění v ekonomickém, 

sociálním a politickém prostředí (8). 

 

1.2.3 Psychologická analýza 

K obchodování na těchto trzích je zapotřebí lidského faktoru, z toho plyne, že 

bude působit i jistá míra psychologického prvku. Při rozhodování kdy vstoupit a kdy 

vystoupit z obchodu sehrají velkou roli právě lidské emoce. Ty můžou mít za následek 

zatemnění smyslů a racionálního uvažování z důvodu vyhlídky velkých zisků. Tento 

fakt si uvědomují právě někteří z obchodníků a zaměřují se pak na analýzu trhů 

z psychologického hlediska (15). 
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Ve srovnání s technickou a fundamentální analýzou se u psychologické analýzy 

jedná spíše o doplňkový analytický přístup. Zatímco technická a fundamentální analýza 

se zabývá cenou a jejími pohyby, psychologická analýza řeší chování obchodníků na 

trhu (15). 

 

1.3 Grafová analýza 

Při technické analýze sledujeme, jak se pohybovaly ceny v historii. Hlavním 

nástrojem je v tomto případě graf. Jeho hlavním úkolem je znázornit změnu ceny 

v časovém úseku. Časový úsek je možno nastavit již od jedné minuty až po jeden rok. 

Existuje několik typů grafů, mezi ty nejznámější patří sloupcový, čárový a svíčkový 

graf (5). 

1.3.1 Sloupcový graf 

Bývá často označován i jako čárkový nebo „barchart“. Všechny čárky 

dohromady na tomto grafu znázorňují nabídku a poptávku. Jednotlivé čárky v sobě 

ukrývají mnoho cenných informací, které obchodníci následně využívají k tvorbě 

strategií (5). 

Každá jedna čárka obsahuje 4 ceny, které napomáhají při určování budoucího 

vývoje ceny. Tyto ceny se označují následovně: 

 OPEN - neboli otevírací cena, za kterou se dá koupit či prodat měnový pár na 

začátku časového úseku, 

 HIGH - jedná se o maximální cenu, které bylo dosaženo během časového 

úseku, 

 LOW - jedná se o minimální cenu, které bylo dosaženo během časového úseku, 

 CLOSE - neboli zavírací cena, které bylo dosaženo při uzavření trhu v daném 

časovém úseku (5). 
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Obrázek č. 1: Sloupcový graf. (Zdroj: http://www.financnik.cz) 

 

1.3.2 Čárový graf 

Jedná se o velmi jednoduchý graf, který čárami spojuje zavírací ceny (CLOSE) 

jednotlivých časových úseků. Umožňuje nám tak celkový pohled na pohyb měnového 

páru v předem zvoleném časovém období (5). 

 
Obrázek č. 2: Čárový graf. (Zdroj: vlastní) 

 

1.3.3 Svíčkový graf 

Je znám i pod názvem „candlestick chart“. Jak již název tohoto grafu napovídá, 

jednotlivé časové úseky vypadají jako svíčky. Díky těmto svíčkám získáváme pohled na 
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psychologii lidí obchodujících na daném trhu. Tato vlastnost se hodí obzvláště 

v krátkodobém obchodování, kdy znalost psychologie nakupujících a prodávajících je 

velmi důležitá (5). 

 
Obrázek č. 3: Svíčkový graf. (Zdroj: http://www.forex-zone.cz) 

 

Svíčka se skládá ze stínů a těla. Dolní stín nám udává rozdíl mezi OPEN a LOW 

cenou, horní stín pak rozdíl mezi CLOSE a HIGH cenou. Tělo svíčky nám udává jak 

velký je rozdíl mezi CLOSE a OPEN cenou. Je to velmi podobné jako u sloupcového 

grafu, ale s několika odlišnostmi, které napomáhají v rychlejší orientaci v grafu a tím i 

rychlejšímu získávání informací. Jednou z odlišností je barva těla svíček, kdy v případě, 

že cena CLOSE je nad cenou OPEN, tělo svíčky bude bílé nebo zelené. V opačném 

případě bude tělo černé nebo červené (5).  

 
Obrázek č. 4: Formy svíčkového grafu. (Zdroj: http://www.forex-zone.cz) 
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Další odlišností je délka těla svíčky a délky horního a dolního stínu. Dlouhé tělo 

svíčky nám říká, že tlak ze strany kupujících (bílé tělo) čí prodávajících (černé tělo) byl 

v daném časovém úseku mnohem silnější. Naopak krátké tělo svíčky nám udává, že 

panuje váhavost mezi kupujícími a prodávajícími. Délka horního stínu nám udává, jak 

moc byl pozitivní daný časový úsek a délka dolního stínu naopak jak moc byl negativní. 

Krátký stín svíčky nám říká, že se aktivita pohybovala především mezi OPEN a CLOSE 

cenami. Dlouhý stín svíčky značí, že se aktivity pohybovaly až za hranicemi OPEN a 

CLOSE cen (5). 

 

1.4 Trendy a trendové čáry 

Prvním krokem při technické analýze by mělo být určení, kam vlastně trh 

směřuje neboli určení trendu. Trend může být rostoucí nebo klesající. Jeden trend bývá 

rozdělen na několik menších úseků, které mají svoje vrcholy a dna. Každý další úsek, 

např. v rostoucím trendu, má pak dno a vrchol výše než úsek předchozí. U klesajícího 

trendu je tomu naopak (7). 

Trendy kreslíme do grafu pomocí rovných přímek neboli trendových čar. Tyto 

čáry vedou přes důležité vrcholy či dna a určují tak směr trendu (7). 

 

1.5 Technické indikátory  

Jedná se o matematické výpočty, které se dají použít na cenu měnového páru. 

Výsledek takového výpočtu nám pomáhá při odhadu budoucího vývoje ceny. Je nutné si 

ovšem uvědomit, že tyto výpočty vycházejí z již známých cen a tudíž indikátory ukazují 

situaci, která už proběhla a nikoliv budoucí vývoj ceny. Tyto indikátory tedy jen jiným 

způsobem znázorňují předešlý vývoj ceny. Napomáhají nám tak lépe se orientovat při 

technické analýze (5). 

Technických indikátorů existuje nepřeberné množství. Některé z nich se 

postupem času staly známými a používanými. Mezi základní rozdělení patří trendové 

indikátory a oscilátory (5). 
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1.5.1 Trendové indikátory 

Již z názvu je patrné, že tyto indikátory určují trend. Snaží se určit začátek a 

konec trendu a matematicky jej popsat. Každý jednotlivý indikátor má na to svůj vlastní 

způsob. Nejznámější a nejvíce používaný indikátor je klouzavý průměr, který má 

mnoho podob. Trendové indikátory reagují na změnu ceny, z toho plyne, že nemohou 

předvídat budoucí vývoj (6). 

 

Klouzavé průměry 

Tento indikátor patří mezi základní trendové indikátory. Počítá se 

z aritmetického průměru několika po sobě jdoucích pozorování, která měla stejnou 

váhu. Základní princip obchodování podle klouzavých průměrů spočívá v hledání 

průsečíků s aktuální cenou na trhu anebo hledání průsečíků dvou různě dlouhých 

klouzavých průměrů. Jejich protnutí značí signál ke vstupu či výstupu z obchodu (1). 

Obchodník si může zobrazit více klouzavých průměrů naráz, které při výskytu 

blízko u sebe značí možnou změnu trendu. Nejvíce záleží na výběru délek jednotlivých 

klouzavých průměrů, u kterých ale nelze jednoznačně říci, které jsou ty správné (1).  

Tato metoda, jako každá jiná, nám dává falešné signály. Další nevýhodou u 

klouzavého průměru je to, že obsahuje zpoždění, jelikož si všímá především trendu, ale 

dno ani vrchol odhalit nedokáže (1). 

 
Obrázek č. 5: Ukázka klouzavých průměrů. (Zdroj: vlastní) 
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MACD 

O tomto trendovém indikátoru se často říká, že je velmi spolehlivý. Jeho výpočet 

spočívá v rozdílu mezi dvěma klouzavými průměry. Konkrétně se jedná o krátkodobý a 

dlouhodobý exponenciální klouzavý průměr. Podle toho, jestli je zrovna klesající nebo 

rostoucí trend, tak se hodnoty MACD pohybují buď pod nulovou hranicí, nebo nad ní. 

Tento indikátor také zobrazuje křivku, která značí, kdy je vhodné vstoupit a vystoupit 

z obchodu. Pokud hodnoty MACD vzrostou nad tuto křivku je to signál k nákupu, 

pokud klesnou pod tuto křivku, tak je to signál k prodeji. Síla tohoto signálu je tím větší, 

čím dále se toto protnutí hodnot MACD s křivkou nachází od nulové hranice (11). 

 

Obrázek č. 6: Ukázka MACD. (Zdroj: vlastní) 

 

Bollinger Bands 

Název tohoto indikátoru vznikl podle autora Johna Bollingera. Tento indikátor 

také sleduje trend, ale více je využíván k měření volatility aktuálního trhu. Znázorňuje 

tedy relativní cenovou úroveň dle vybraného období a to pomocí pásem, kdy volatilita 

je vyšší čím širší je pásmo. Tato pásma jsou tvořena třemi křivkami. Prostřední křivka 

je klasický klouzavý průměr a okolo ní se pohybují spodní a horní křivky, které jsou 

tvořeny výpočtem klouzavého průměru a směrodatných odchylek zavíracích cen (6). 
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Tento indikátor neslouží přímo k tomu, aby nám dával signály pro vstup do 

obchodu, ale je spíše takovým ukazatelem, jak silný je trend, jak vysoká je volatilita, 

jestli jde trend do strany nebo nastane korekce. Protnutí aktuální ceny s Bollingerovým 

pásmem nám nedává přímo signál ke vstupu, ale v kombinaci s jinými indikátory může 

potvrdit ten správný okamžik (6). 

 
Obrázek č. 7: Ukázka Bollinger Bands. (Zdroj: vlastní) 

 

1.5.2 Oscilátory 

Jak již název napovídá, hodnoty u oscilátorů se pohybují okolo určitého bodu 

nebo v rozmezí určeného pásma. Slouží ke zjištění síly aktuálního trendu, jeho 

kolísavosti a možnosti případné změny směru trendu. Oscilátory se zobrazují na 

obrazovce zakreslené ve vlastním grafu, což obchodníkovi umožňuje využití i pro 

případné srovnání s aktuálním vývojem trhu. Všechny oscilátory jsou si velmi podobné, 

co se týče způsobu jejich vyjádření. Především se jedná o výrazy jako např. 

překoupený/přeprodaný trh, divergence mezi aktuálním stavem v grafu a u oscilátoru, 

využití klouzavého průměru vypočítaného z oscilátoru (15). 

Mezi nejznámější oscilátory patří indikátory RSI, Stochastic, Williams %R, 

Momentum, CCI, na které se nyní podíváme blíže. 
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Relative Strength Index – RSI 

Říká se mu „Index relativní síly“ a byl vytvořen, aby odstranil známé nedostatky 

ostatních oscilátorů. Jeho funkce spočívá v odhalování trendů a následně dává signály 

ke vstupu či výstupu z obchodu (10). 

Nastavení časové periody tohoto oscilátoru závisí na samotném obchodníkovi, 

ale je známo, že čím je perioda menší, tím více se bude oscilátor RSI pohybovat a 

vysílat o to více správných i falešných signálů. Pro oscilátor RSI je dáno, že jeho pohyb 

je vymezen mezi hranicemi 0 a 100. K tomu, abychom určili, kdy je vhodné vstoupit či 

vystoupit z obchodu, se stanovují další hranice, většinou jsou to hranice 20 a 80 nebo 

30 a 70 (10). 

 
Obrázek č. 8: Ukázka oscilátoru RSI. (Zdroj: vlastní) 

 

Williams Percent R 

Tento oscilátor se zaměřuje na rozdíl mezi silami býků a medvědů při srovnání 

cen na konci dne. Dále nám říká, jestli trend bude pokračovat nebo dojde k jeho otočení. 

Jeho výpočet spočívá ve srovnání zavírací ceny k poměru cenového maxima a minima. 

Vzdálenost od cenového maxima k minimu je brána jako 100%. Pokud je zavírací cena 

na cenovém maximu, tak je hodnota Wm%R rovna 0, naopak pokud je zavírací cena na 

cenovém minimu, tak je hodnota Wm%R rovna 100% (3). 
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Nastavení časové periody u Wm%R opět záleží od obchodníka, ale i tu platí, že 

čím nižší perioda, tím více signálů objevíme, bohužel i těch falešných. V grafu jsou 

zobrazeny dvě hranice na úrovních -20 a -80, kdy nad horní hranicí je trh překoupený a 

pod spodní hranicí je trh přeprodaný. Wm%R je vhodné používat na týdenním časovém 

rozmezí (3). 

 
Obrázek č. 9: Ukázka oscilátoru Williams %R. (Zdroj: vlastní) 

 

Stochastic 

Stochastic je oscilátor velice podobný oscilátoru Williams %R, také sleduje 

poměr zavírací ceny k hodnotám cenového maxima a cenového minima. Avšak je více 

komplexní, nabízí další funkce, které pomohou odstranit některé falešné signály. Tento 

oscilátor zobrazuje dvě křivky, %K neboli rychlá křivka a %D neboli pomalá křivka (3). 

Nastavení časové periody u křivky %K je obvykle 5 dní, ovšem opět záleží na 

obchodníkovi. Čím větší perioda, tím méně signálů, ale zato přesnějších. U křivky %D 

se provádí tzv. vyhlazování křivky %K pomocí tří denní časové periody. Tím je 

zajištěna redukce falešných signálů. Obě křivky se v grafu zobrazují mezi hodnotami 0 

a 100. Hranice překoupené a přeprodané oblasti jsou nastaveny na 80 a 20 (3). 
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Obrázek č. 10: Ukázka oscilátoru Stochastic. (Zdroj: vlastní) 

 

Momentum 

Oscilátor Momentum je vhodný k měření rychlosti trendu, jeho směru a 

případnému otočení. Pokud oscilátor ukazuje na grafu opakovaně maxima, je vhodné 

udržovat dlouhé pozice, pokud minima, je vhodné udržovat krátké pozice. Když 

oscilátor dosáhne nového maxima či minima, značí to, že trend zrychluje. Pokud ale 

začne vytvářet nižší maxima či minima, značí to snižování rychlosti trendu a může 

nastat jeho obrat (3).  

Samotný výpočet oscilátoru Momentum spočívá v rozdílu zavírací ceny dnešní a 

minulé. Výběr minulé zavírací ceny se odvíjí od vybraného časového úseku, např. 

týdenní Momentum se vypočítá odečtením zavírací ceny před týdnem od dnešní 

zavírací ceny. Z toho plyne, že hodnota oscilátoru je kladná, když je dnešní zavírací 

cena vyšší, pokud je nižší, tak je hodnota oscilátoru záporná. Pokud by byla zavírací 

cena stejná, tak se bude hodnota oscilátoru rovnat nule (3). 
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Obrázek č. 11: Ukázka oscilátoru Momentum. (Zdroj: vlastní) 

 

Commodity Channel Index - CCI 

CCI oscilátor je založen na měření pohybu ceny okolo jejího aritmetického 

průměru. Když se hodnoty oscilátoru pohybují vysoko v grafu, znamená to, že jsou 

ceny nezvykle vyšší, naopak když se hodnoty nachází nízko, ceny jsou nezvykle nižší 

od průměru. Nejčastěji se hodnoty oscilátoru CCI pohybují mezi hranicemi 100 a -100. 

Pokud se hodnota dostane nad hranici 100, znamená to, že se ceny dostaly do 

překoupené oblasti a může brzy nastat jejich pokles. Když se hodnota dostane pod 

hranici -100, jsou ceny v přeprodané oblasti a brzy budou růst (7). 

Pomocí tohoto oscilátoru si můžeme velice snadno potvrdit i trend. Pokud se 

křivka oscilátoru nacházela v maximech či minimech a následně klesla či vzrostla a 

přitom překročila nulovou hranici, značí to, že trend bude pokračovat (7). 

Nastavení časové periody oscilátoru CCI se odvíjí od toho, v jakém časovém 

úseku obchodujeme. Malá perioda bude vysílat hodně signálů, často i falešných, kdežto 

vyšší perioda je pomalejší, zato bude vykazovat jen větší cenové změny a kvalitnější 

signály (7). 
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Obrázek č. 12: Ukázka oscilátoru CCI. (Zdroj: vlastní) 

 

1.6 Trading strategie 

Trading strategie jsou v současné době velmi oblíbenou metodou obchodování 

na kapitálových trzích. Je to z toho důvodu, že při obchodování jen pomocí grafu, bez 

pomoci nějakého naprogramovaného skriptu, jsou potřeba zkušenosti a především umět 

ovládat svoje emoce. U trading strategií stačí při obchodování rozhodovat jen na 

základě předem naprogramovaných a otestovaných pravidel (2). 

 

1.6.1 Výběr trading strategie 

Je několik možností jak získat trading strategie, jedná se především o: 

Koupit již hotové trading strategie – existuje mnoho již vytvořených strategií, 

ty obsahují i pravidla, které už známe a můžeme si je následně upravit podle vlastních 

potřeb. Výhodou je, že se z těchto strategií dá získat know-how, které může pomoci jak 

začátečníkům, tak i zkušeným obchodníkům. Nevýhodou může být, že strategie 

přestane fungovat z důvodu nekvalitního zpracování, kdy se autor strategie snažil jen 

vydělat (2). 
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Vytvořit vlastní trading strategii – je potřeba mít již nějaké zkušenosti s 

obchodováním, mít vytvořené opakující se pravidla, které jsme objevili na trhu. 

Následně je potřeba umět si takovou strategii naprogramovat do některého z dostupných 

softwarů určených k obchodování. Takto vytvořenou strategii je potřeba několikrát 

zpětně otestovat a analyzovat získané výsledky (2). 

 

1.6.2 Pravidla tvorby trading strategie 

Při testování trading strategií na historických datech dokážeme po odladění 

získat pozitivní výsledky. K tomu, abychom dosáhli takovýchto výsledků pak i při 

reálném obchodování těchto trading strategií, je potřeba znát několik pravidel (2). 

Je statisticky známo, že velký počet trading strategií přestává fungovat, jakmile 

jsou použity v reálném obchodování a většina z nich po jednom měsíci. Proto je dobré 

si uvědomit, že trading strategie by měla sloužit spíše jako pomocný nástroj, než aby 

dělala veškerou práci za nás (2). 

Prvním krokem při tvorbě trading strategie by mělo být ověření, zdali vůbec 

funguje vybraná logika obchodního přístupu. Dalším krokem je potřeba si uvědomit, že 

nestačí pouze vybrat nějaké výstupy a ty pak optimalizovat, je potřeba logicky vybírat 

v návaznosti na vstupy. Jedním z dalších důležitých kroků je nutnost znát chování 

obchodovaného trhu a podle toho nastavit správnou kontrolu rizika (2). 

 

1.7 Obchodní plán 

Pokud chceme brát obchodování na finančních trzích vážně, musíme si stanovit 

určitá pravidla a k tomu právě slouží obchodní plán. Měl by obsahovat taková pravidla, 

jako např. co chceme obchodovat, co k tomu použijeme za nástroj, kdy vstoupit a kdy 

vystoupit z obchodní pozice. Tato pravidla slouží k utužování disciplíny obchodníka, 

k ovládání svých emocí během obchodování (14).  

Při rozhodování, zdali vytvořit obchodní plán či ne, si můžeme pomoci 

jednoduše na ukázce dvou situací: 
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- s obchodním plánem: víme, kde jsme, víme, kam chceme dojít, máme k tomu 

návod a souřadnice, 

- bez obchodního plánu: víme, že se někde nacházíme, ale nevíme kde přesně, 

tudíž nemůžeme ani vědět kudy se dostat k cíli, nemáme žádný návod ani 

souřadnice (6). 

Nyní si popíšeme, jak by takový obchodní plán měl vypadat, co by měl 

obsahovat: 

Vstup do trhu – zde je nepřeberné množství možností jak vstoupit do trhu, může to být 

pomocí indikátorů technické analýzy, zpráv z fundamentální analýzy, či dokonce na 

základě impulsů psychologické analýzy, záleží na nás, co si zvolíme, 

Výstup z trhu – tato část obchodního plánu je velmi důležitá, vstoupit do trhu je 

poměrně jednoduché, ovšem určit správný okamžik, kdy z obchodní pozice vystoupit, je 

mnohem náročnější, jelikož si musíme určit, do jaké ztráty až půjdeme, anebo v druhém 

případě, jak velký zisk přijmeme (jestli se spokojíme s menšími zisky, nebo budeme 

riskovat, že se směr otočí a my půjdeme opět do ztráty), 

Testování a kontrola – trh se neustále mění a vyvíjí, proto je potřeba naše trading 

strategie neustále testovat oproti aktuálnímu trhu a tak zavčas zachytit případné 

problémy s nastavenými pravidly, které musíme následně upravovat a případně i 

vylepšovat oproti původnímu stavu, 

Money management – jako základ ke správnému řízení peněz je zapotřebí, aby naše 

strategie byla z dlouhodobého hlediska zisková, poté správná volba money 

managementu nám může zajistit až několikanásobnou ziskovost či snižovat riziko (2). 

 

1.8 Důležité typy příkazů 

Než vůbec vstoupíme do nějakého obchodu, měli bychom si také určit, kdy z něj 

vystoupíme. K tomu slouží několik příkazů, které za nás ve správný okamžik vykonají 

určitou činnost podle předem nastavených pravidel. Pomocí těchto příkazů zajistíme 

mnohem větší šanci, že dosáhneme zisku (12). 
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Market order 

Pomocí tohoto příkazu okamžitě vstoupíme či vystoupíme z obchodu za aktuální 

cenu na trhu. Bohužel vyřízení tohoto příkazu může trvat pár sekund, během kterých se 

na trhu může udát mnoho změn, které budou mít za následek změnu ceny od té doby, 

kdy jsme zadali příkaz. Většinou se jedná o změnu jen pár pipů, což při vstupu do 

obchodu by nemělo hrát velkou roli. Naopak při výstupu z obchodu může těchto pár 

pipů znamenat i ztrátu desítek dolarů (12). 

 

Stop loss 

Jedná se o nejdůležitější příkaz, díky kterému zabráníme případnému bankrotu. 

Zajišťuje ochranu nejen před velkou ztrátou, když se vývoj ceny na trhu otočí do jiného 

směru, než jsme očekávali, ale také chrání náš případný zisk. Funguje to tak, že se 

předem nastaví cena na trhu, při jejímž dosažení se příkaz stop loss změní na market a 

provede uzavření obchodu. Podle toho jestli nakupujeme nebo prodáváme, nastavíme 

stop loss pod nebo nad vstupní cenu. Pokud se náš obchod vyvíjí ve správném směru a 

my se nacházíme v zisku, můžeme nastavit stop loss na vstupní cenu a tím zajistit, že se 

v tomto aktuálním obchodě již nedostaneme do ztráty. Takto můžeme tuto hranici 

posouvat několikrát a tím si následně zajišťovat zisk i v případě, že by se cena na trhu 

začala pohybovat v opačném směru (12). 

 

Trailing stop loss 

Bývá velice oblíbeným příkazem obchodníků, ale má své nevýhody. Jedná se o 

stop loss, který se automaticky upravuje s posunem ceny na trhu. Pokud se cena 

pohybuje v požadovaném směru, stop loss se posouvá s ní s nastaveným odstupem. 

Pokud by se cena otočila do opačného směru, stop loss by se neposunul. Ovšem závisí, 

jak velký odstup trailing stop lossu od aktuální ceny na trhu nastavíme. Pokud by byl 

malý, trh by nás mohl z obchodu vyhodit příliš brzy v případě nečekaného většího 

pohybu ceny. V opačném případě s velkým odstupem již riskujeme větší ztráty a 

případně menší zisky (12). 
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1.9 Automatizované obchodní systémy (AOS) 

Pod pojmem obchodní systém si můžeme představit jakoukoliv obchodní 

strategii. To, že je automatizovaný znamená, že nezávisle na nás provádí obchodování 

podle určené strategie a na základě předem nastavených pravidel. Díky takovému 

systému mizí nutnost celodenního sledování grafů a technických indikátorů (13). 

Aby bylo možné takovýto automatizovaný systém vytvořit, je zapotřebí vlastnit 

software, který tuto činnost podporuje a zároveň je propojen s FX trhem. Základem 

AOS jsou správně nadefinovaná pravidla, která určují kdy vstoupit na trh a kdy z něj 

vystoupit. U některých softwarů je možno tyto pravidla nastavit jednoduše přes 

formuláře a dialogové okna, ale existuje i možnost si tyto pravidla vlastnoručně 

naprogramovat. Předem připravené formuláře a dialogové okna poskytují jen základní 

možnosti nastavení pravidel, kdežto vlastní program, ručně napsaný, umožňuje mnohem 

více modifikací, vytváření komplexních pravidel a jejich následné dolaďování. 

Programovací jazyky jednotlivých softwarů určených k obchodování jsou založeny na 

nejznámějších programovacích jazycích, například se jedná o jazyk C či PHP (13). 

Obchodování pomocí AOS má svá rizika, která se dají správnými kroky 

minimalizovat. Je zapotřebí provozovat tento systém ve stabilním prostředí, to znamená, 

že počítač nepoužívají jiní lidé, má dostatečnou antivirovou ochranu, stabilní 

internetové připojení a je chráněn proti výpadku elektrického proudu záložním zdrojem 

energie. Dalším krokem je rozumět tomu, jak jsme si naprogramovali pravidla systému. 

Mohou se objevit nečekané události, na které náš systém není připraven a my se tak 

můžeme dostat do velké ztráty. Je potřeba předem důkladně otestovat náš vytvořený 

systém a tím minimalizovat toto riziko (13). 

Kromě zmíněných rizik mají automatizované obchodní systémy i své výhody. 

Jedním z důvodů proč AOS používat je problém člověka udržet koncentraci při 

několika hodinovém sledování trhu, kdežto AOS dokáže trh sledovat 24 hodin denně. Je 

ovšem zapotřebí náš systém kontrolovat průběžně, zdali naprogramované příkazy 

provádí správně, protože nikdo nikdy neví, co se může na trhu stát. Další výhodou je, že 

AOS dokáže v jeden moment zadat takovýchto příkazů hned několik, na různých 

měnových párech a s různými pravidly, kdežto pro člověka by to bylo velice 
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vyčerpávající až nereálné uhlídat dění na trhu pro několik měnových párů naráz, provést 

jejich vyhodnocení a následné ruční zadávání příkazů. AOS také dokáže ulevit psychice 

člověka tím, že místo toho aby neustále kontroloval pohyb cen, rozhodoval se kdy 

vstoupit a kdy vystoupit, stačí tak člověku jen přihlížet jak systém provádí vše za nás. 

Tím také vlastně eliminuje drobné chyby způsobené lidským faktorem, které bývají 

časté. AOS se totiž nestane, že by se „ukliknul“, zadal špatnou cenu nebo špatně něco 

vypočítal (13). 

 

1.10 Broker 

K tomu, abychom vůbec mohli na forex trzích obchodovat, potřebujeme brokera, 

který nám na daný trh umožní přístup. Broker neboli makléř, je společnost, která 

obchoduje na různých finančních trzích po celém světě. V dnešní době existuje 

nepřeberné množství takovýchto makléřů, ale je velmi zásadní, kterého z nich si 

obchodník vybere. Každý broker nabízí odlišné služby, je nutné se zaměřit především 

na velikost finanční páky, podporované obchodní platformy, poplatky, velikost skluzu. 

V neposlední řadě je dobré si ověřit, odkud daný broker pochází, jaké má licence a 

případně si zjistit názory ostatních obchodníků (6). 

Poté, co si některého z brokerů vybereme a provedeme u něj registraci reálného 

nebo demo účtu, nám nabídne investiční platformu, která obsahuje jednotlivé grafy, 

indikátory technické analýzy a další nástroje, podle kterých následně vstupujeme a 

vystupujeme z obchodní pozice (6). 

 

1.11 Software pro obchodování na FX trhu 

Přibližně o dvacet let dříve se obchody prováděly výhradně přes telefon, 

obchodníci své strategie zakreslovali tužkou na milimetrový papír, případně si platili za 

již vytvořené grafy. V dnešní době informačních technologií je tomu jinak, bez počítače 

si moderní obchodník nedokáže obchodování už ani představit. K obchodování využívá 

technicko-analytického softwaru, kterého je k dispozici velké množství. Za jejich 

pomoci si dokážeme vytvořit nejen grafy se získanými daty z trhu, ale i obchodní 
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pravidla např. formou programovacího jazyka, které si následně můžeme otestovat na 

historických datech (14). 

Pro vlastní návrh řešení této diplomové práce jsem si vybral právě software 

Metatrader 4, o kterém se zmíním v následující podkapitole. 

 

1.11.1 Metatrader 4 

Jedná se o jeden z nejvíce používaných a oblíbených software v dnešní době, 

alespoň co se týče obchodování na forexových trzích. Jedním z hlavních důvodů jeho 

oblíbenosti je české prostředí aplikace. Dalším velkým lákadlem je fakt, že Metatrader 4 

je dostupný zdarma. Pokud si vyberete některého z lepších brokerů, který zároveň 

nabízí právě platformu Metatrader 4, tak získáte i historická data pro zpětné 

testování (4). 

Metatrader 4 v základním zobrazení poskytuje přehled měnových párů, grafy, 

nástroje technické analýzy, díky čemu tak má uživatel vše potřebné k obchodování hned 

„po ruce“ (4). 

 
Obrázek č. 13: Náhled programu Metatrader 4. (Zdroj: vlastní) 
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Mezi hlavní výhody patří právě velká podpora pro technickou analýzu. Můžeme 

využít trendových čar, momentových indikátorů, klouzavých průměrů, Fibonacciho 

návratů nebo dokonce vlastnoručně vytvořených indikátorů a šablon (4). 

Vytvářením vlastních trading strategií pomocí programovacího jazyka 

MetaQuotes, který je přístupný právě v aplikaci Metatrader 4, se budu zabývat ve 

vlastním návrhu této diplomové práce. 

 

1.11.2 Backtesting 

Neboli zpětné testování. Poté, co si vytvoříme nějakou trading strategii je 

zapotřebí nejdříve vyzkoušet, jestli by fungovala v minulosti, tedy na historických 

datech. Existují dvě možnosti jak si takovou strategii otestovat, ručně nebo automaticky. 

Například dříve zmíněný Metatrader 4 tyto dvě možnosti nabízí. Říká se, že zkušení 

obchodníci dávají přednost automatickému backtestu. Pro začátečníky je dobré 

testování krok za krokem, kdy uživatel může posouvat graf po svíci a tak si vyzkoušet a 

natrénovat rozhodování v dané situaci stejně jako kdyby obchodoval v reálném čase (4). 

 

1.12 Hlavní měny 

V dnešní době je přes 90% světových měn obchodovatelných proti americkému 

dolaru. Mezi další nejčastěji obchodovatelné měny patří euro (EUR), libra šterlinků 

(GBP), švýcarský frank (CHF) a japonský jen (JPY) (7).  

Těchto 5 nejvýznamnějších měn si nyní popíšeme trochu podrobněji. 

 

Americký dolar 

Je hlavní měnou na celém světě, měří se podle něj hodnoty ostatních měn 

obchodovaných na forex trhu a nejen na něm. Pokud vzniknou nějaké nesrovnalosti 

v mezinárodní politice či hospodářství, je právě americký dolar bezpečnou měnou. 
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V roce 1999 vznikla nová měna – euro, avšak pozici amerického dolaru téměř 

nesnížila (7). 

 

Euro 

Původním plánem bylo dostat euro na vedoucí pozici mezi obchodovacími 

měnami. Euro je podporováno Evropskou měnovou unií, ovlivňuje ji odlišný 

mezinárodní růst ekonomik, vysoká nezaměstnanost a vládní odpor ke strukturálním 

změnám (7). 

 

Japonský jen 

Na forexovém trhu se nachází hned na třetím místě mezi nejvíce 

obchodovatelnými měnami. Jeho likvidita je velmi vysoká nepřetržitě celý den a po 

celém světě. Japonský jen je velmi choulostivý na úspěchy Nikkei indexu a na změny 

japonského trhu s cennými papíry a nemovitostmi (7). 

 

Britská libra 

Nejčastějšími měnami obchodované s britskou librou jsou americký dolar a euro, 

s ostatními měnami velmi různorodě. Od dob zavedení eura se Anglická banka pokouší 

o snižování sazeb na úroveň nižších sazeb evropské unie (7). 

 

Švýcarský frank 

Jediná měna, která nepatří do Evropské měnové unie, přitom Švýcarsko je země 

obklopená EU státy. Ačkoli je švýcarská ekonomika poměrně malá, její měna patří mezi 

čtyři nejvíce obchodovatelné měny. Díky tomu, že Švýcarsko má velmi dobré 

ekonomické vztahy s Německem, tím pádem i s Evropskou unií, tak se předpokládá, že 

švýcarský frank je stabilní měnou. Z pohledu forexového trhu je švýcarský frank 

podobný euru, ale není tolik likvidní (7).  
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2 Analýza současného stavu 

V této kapitole provedu menší přehled dostupných brokerů a na základě jejich 

požadavků na klienta vyberu vhodného brokera pro následné obchodování, dále se 

zmíním o tom, kdy je vhodné obchodovat a kdy raději přestat. V další části této kapitoly 

popíši aktuální hlavní měnové páry, které budu v následujícím návrhu řešení 

obchodovat. Závěrem této kapitoly je seznámení s tématem optimalizace vstupních 

hodnot a rozbor aktuálně používané metody Walk-Forward analýzy.  

 

2.1 Výběr brokera 

Abychom vůbec mohli začít obchodovat, je nutné si zvolit správného brokera, 

který nám zajistí spojení s trhem a vykonávání obchodních pokynů. Tento výběr je 

velmi důležitý, jelikož každý broker má jiné požadavky na obchodníka a případně 

vyžaduje různé sumy peněz za poplatky. Kvalita poskytovaných služeb každého brokera 

je jiná, někteří se dokonce snaží na obchodníkovi za každou cenu vydělat. Těmto 

brokerům bychom se měli vyvarovat. 

V dnešní době existuje stovky různých brokerů, ze kterých si můžeme vybírat. 

Nyní následuje tabulka s porovnáním několika uživatelsky lépe hodnocených brokerů, 

ze kterých si následně vyberu jednoho pro samotný návrh řešení této diplomové práce. 

Abychom lépe pochopili, co jednotlivé položky tabulky znamenají, stručně popíši jejich 

význam. 

DD – Dealing Desk 

- Jeho výdělky jsou ovlivněné rozdílem mezi nabídkou a poptávkou a tím, 

když obchodník jde do ztráty, protože obchoduje proti svým 

klientům (4). 

NDD – No Dealing Desk 

- Neobchoduje proti svým klientům, vydělává buď na provizích z obchodů, 

anebo zvedne hodnotu spreadu (4). 
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STP – Straight Through Processing 

- Tito brokeři spojují obchodníka přímo s bankou, tudíž je i rychlejší 

reakce při zadávání obchodních příkazů. Banky mají stanovené pevné 

spready a broker vydělává na tom, že si k tomuto spreadu přidá určitou 

přirážku (4). 

ECN – Electronic Communications Network 

- O těchto brokerech se říká, že patří mezi ty nejlepší. Jejich výdělek není 

založen na rozdílu mezi nabídkou a poptávkou, ale na provizi 

z provedených obchodů. Tedy se nesnaží jít proti klientovi, ale právě 

naopak, jejich výdělek je založen na úspěšnosti obchodů jejich 

klientů (4). 

Spread 

- Spread neboli rozmezí mezi cenou nabídky a poptávky na trhu. Čím je 

menší, tím více peněz ušetříme při vstupu a výstupu z obchodu (7). 

Velikost páky 

- Tato páka umožňuje vydělat hodně peněz. Pokud je například páka 1:100 

a my máme vklad na účtu 1000 $, můžeme vstupovat do obchodu o 

hodnotě až 100 000 $. Ovšem je nutno si dát pozor, protože je známo, že 

brokeři nabízející příliš vysoké páky, se o blaho svých klientů moc 

nezajímají (7). 

Hedging 

- Jedná se o možnost mít zároveň v jeden čas, na stejném účtu a ve stejném 

měnovém páru pokyn jak nakupující tak i prodávající (16). 
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Tabulka č. 1: Ukázka lépe hodnocených brokerů. (Zdroj: (16)) 

Název a logo: Forex Time 

 Admiral Markets 

 

Typ brokera: STP, NDD DD, ECN 
Min. velikost účtu: 0 14 $ 
Spread: od 0,5 pipu od 0,1 pipu 
Další poplatky: ne ne 
Velikost páky: od 1:1000 do 1:25 1:500 
Podp. platformy: MT 4, MT 5, Zulutrade MT 4, MT 5 
Možný hedging: ano ano 
Na trhu od roku: 2012 2001 
Země původu: Kypr Estonsko 
   

Název a logo: Dukascopy 

 Alpari UK 

 

Typ brokera: ECN NDD, ECN 
Min. velikost účtu: 100 $ 200 $ 
Spread: od 0,5 pipu od 1,6 pipu 
Další poplatky: ano ne 
Velikost páky: 1:100 1:500 
Podp. platformy: JForex - vlastní platforma MetaTrader 
Možný hedging: ano ano 
Na trhu od roku: 1998 1998 
Země původu: Švýcarsko Velká Británie 
   

Název a logo: FOREX.com 

 X-Trade Brokers 

 

Typ brokera: DD STP 
Min. velikost účtu: 500 $ 500 $ 
Spread: od 1,6 pipu od 0,4 pipu 
Další poplatky: ne ano 
Velikost páky: 1:400 1:200 
Podp. platformy: MT 4, FOREXTrader Pro, GTX MT, xStation, xMobile, xPad, xOption  
Možný hedging: ano ano 
Na trhu od roku: 2001 2007 v ČR 
Země původu: USA Polsko 

 

Pro realizaci vlastního obchodování jsem si zvolil brokera Forex Time. Je to 

především z toho důvodu, že jsem u tohoto brokera byl zaregistrovaný již dříve a jelikož 

se jedná pouze o demo účet, tak jej není potřeba pro účely technické analýzy měnit. Pro 

obchodování na reálném účtu bych vybíral mezi ECN brokery, s co nejnižšími spready, 

s co nejnižší velikostí účtu a s nižší finanční pákou, ideálně okolo 1:100. 

 

s
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2.2 Kdy obchodovat a kdy si dát pauzu 

O forexových trzích je známo, že jsou hodně likvidní a fungují téměř nepřetržitě. 

Ovšem to neznamená, že je dobré obchodovat kdykoliv máme čas. Je nutno vzít 

v potaz, že na tomto trhu obchodují lidé z celého světa, tudíž tu hraje roli i časový 

posun. Právě množství lidí v jeden okamžik obchodujících na stejném trhu ovlivňuje 

posun cenových hladin. Proto je dobré vědět, kdy jsou tyto okamžiky a snažit se 

obchodovat podle nich. Nejvíce lidí obchoduje v momentech, kdy je otevřeno více 

světových bank současně. 

Tabulka č. 2: Obchodní hodiny. (Zdroj: (6)) 
23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Sydney                
  Tokio              
          Londýn      
               New York 

 

Tabulka s obchodními hodinami nám tedy říká, že ideální je obchodovat v čase 

od 1:00 do 8:00, kdy jsou otevřené současně banky v Sydney a Tokiu, v čase od 9:00 do 

10:00, kdy jsou otevřené současně banky v Tokiu a Londýně a v čase od 14:00 do 

18:00, kdy jsou otevřené současně banky v Londýně a New Yorku. 

Mimo tyto časy se samozřejmě dá také obchodovat, ale pohyby cen na trhu 

nejsou tak výrazné. Kromě toho existuje i doba, kdy je lepší se obchodům úplně 

vyhnout. Z následující tabulky je vidět, že v úterý a ve středu jsou na trhu největší 

pohyby cen na všech hlavních měnových párech. Z toho plyne, že tyto dva dny jsou 

nejvhodnějšími k obchodování. Naopak právě v pátek a v neděli dochází k nejmenším 

pohybům na trhu, a proto je lepší se těmto dvěma dnům vyhnout. Poté je nutno sledovat 

i dny svátků, kdy se banky zavírají a tudíž je i minimální počet obchodů na trhu. 

Tabulka č. 3: Průměrné rozmezí pipů pro každý den v týdnu. (Zdroj: (4)) 
Den v týdnu EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY 
Pondělí 92 110 141 95 
Úterý 102 128 162 104 
Středa 101 123 158 106 
Čtvrtek 83 98 121 77 
Pátek 80 96 117 72 
Neděle 24 31 36 25 
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2.3 Měnové páry 

Teď, když už máme vybráno jak a kdy obchodovat, je potřeba si určit i kde budu 

obchodovat. V návrhu řešení této diplomové práce se budu zaobírat technickou 

analýzou vybraných strategií, které budu testovat na čtyřech hlavních měnových párech. 

Patří mezi ně EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD a USD/CHF, které si nyní trochu 

popíšeme. 

 

EUR/USD 

Tyto dvě měny, euro a americký dolar, jsou nejvýznamnějšími měnami světa. 

Proto není divu, že tento měnový pár je nejčastěji obchodovaným a nejvíce likvidním 

párem na měnovém trhu. Přibližně 28% veškerých obchodů na forexovém trhu se 

odehrává právě na tomto měnovém páru. Vývoj EUR/USD závisí hodně na ekonomické 

situaci, která se odehrává ve Spojených státech a ve státech Evropské unie, především 

v Německu. Je nutno zmínit, že tento pár je jistou mírou ovlivňován prohlubující se 

evropskou dluhovou krizí, která trvá již od roku 2009 (6). 

 

USD/JPY 

Na vývoji cen tohoto měnového páru se podílí ve velké míře citlivost 

obchodníků a vývoj akciových trhů. Z celkového počtu obchodů odehrávajících se na 

forexovém trhu, zaujímá USD/JPY přibližně 13%. Dále bývá ovlivňován ekonomickou 

situací ve Spojených státech a v Japonsku, kde se z velké míry podílí na vývoji cen 

japonská centrální banka (6). 

 

GBP/USD 

Říká se, že hned po měnovém páru EUR/USD je tento pár nejoblíbenější mezi 

obchodníky. Tento pár zahrnuje okolo 12% všech obchodů na forexovém trhu. Díky 

tomu, že je silně ovlivňován americkými a britskými ekonomickými událostmi, tak se 
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ceny na trhu pohybují docela rychle. Na vývoj cen měnového páru GBP/USD mají vliv, 

kromě centrálních bank, také nezaměstnanost a ceny domů (6). 

 

USD/CHF 

U tohoto páru je zajímavé to, že má negativní korelaci s párem EUR/USD, to 

znamená, že pokud jeden z těchto dvou měnových párů bude mít rostoucí trend, bude 

mít druhý pár ve stejný čas klesající trend a naopak. Z celkového počtu všech obchodů 

odehrávajících se na forexovém trhu se měnový pár USD/CHF podílí pouhými 5%. 

Vývoj cen tohoto páru bývá ovlivňován často vnějšími vlivy. Dále pak hraje roli 

centrální banka, inflace a hospodářský růst a podobně (6). 

 

2.4 Možnosti optimalizace vstupních hodnot 

Optimalizace vstupních hodnot slouží k získání ideálních parametrů naší trading 

strategie. Provádí se testováním na delším úseku historických dat. Pokud ji 

neprovedeme, jsou zadané parametry pouze náhodně zvolené a ničím nepodložené. Poté 

je již opravdu jen o náhodě, zdali jsme se trefili do správných čísel nebo ne. Výsledky 

by mohly být velmi zničující pro náš vložený kapitál určený k obchodování. 

Bohužel mnoho obchodníků, hlavně těch začínajících, tuto optimalizaci 

neprovádí. Někteří se o ni pokouší, ale špatným způsobem, jako například optimalizací 

na krátkém časovém úseku historických dat. Takto získané vstupní hodnoty budou ale 

ve většině případů fungovat pouze v testovaném období a se štěstím i chvíli po něm. 

Pokud chceme dosáhnout optimálních vstupních hodnot, které by mohly 

fungovat pro naši trading strategii i v budoucnu, měli bychom provést důkladnější 

testování pomocí komplexnějších metod. Jedná se například o Walk-Forward analýzu, 

kterou nyní rozeberu trochu podrobněji. 
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Walk-Forward analýza (WFA) 

Podle rozsáhlosti provedené analýzy se WFA dělí na základní, plovoucí, 

ukotvenou a konkurenční. 

 

Základní WFA 

Postup je jednoduchý, vezmeme historická data, na kterých plánujeme testovat 

naši trading strategii a rozdělíme je na dvě části. První část se nazývá „in-sample“ (IS) o 

velikosti přibližně 70% celkových dat, druhá část se nazývá „out-of-sample“ (OOS) a 

tvoří ji zbylých přibližně 30% celkových dat. Poté na první části dat optimalizujeme 

vstupní hodnoty a následně s takto získanými hodnotami otestujeme naši trading 

strategii na druhé části dat. Pokud bude výsledek získaný z druhé části dat alespoň 

podobný výsledku po optimalizaci na první části dat, získali jsme optimální vstupní 

hodnoty (17). 

Tabulka č. 4: Základní WFA. (Zdroj: vlastní) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 IS OOS 

 

Plovoucí WFA 

Základní princip této analýzy vychází z několika základních WFA rozdělených 

do několika rámců tvořených opět z IS a OOS dat v poměru 70:30. Tato analýza se tedy 

neprovádí naráz na celém vzorku dostupných historických dat, ale postupně po menších 

částech. Plovoucí se jí říká z toho důvodu, že se každý další rámec posouvá o jedno 

období dále než u předchozího rámce (např. o jeden rok). Takto tvoříme a testujeme 

jednotlivé rámce, dokud nedojdeme k poslednímu úseku dostupných historických dat. 

Pro výsledky u jednotlivých rámců musí platit to stejné jako u základní WFA, abychom 

o získaných vstupních hodnotách mohli říci, že jsou optimální (17). 
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Tabulka č. 5: Plovoucí WFA. (Zdroj: vlastní) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 IS OOS 
2 IS OOS 
3 IS OOS 
4 IS OOS 
5 IS OOS 
6 IS OOS 

 

Ukotvená WFA 

Tato analýza je velmi podobná plovoucí WFA. Rozdíl spočívá v tom, že každý 

další rámec se již neposouvá celý dopředu, ale začíná se od stejného bodu dostupných 

historických dat a postupně se zvětšuje testované období, až dokud se nedostaneme na 

konec historických dat (zvětšuje se tedy akorát vzorek IS dat) (17). 

Tabulka č. 6: Ukotvená WFA. (Zdroj: vlastní) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 IS OOS 
2 IS OOS 
3 IS OOS 
4 IS OOS 
5 IS OOS 
6 IS OOS 

 

Konkurenční WFA 

Tato metoda je nejvíce komplexní, jedná se totiž o kombinaci plovoucí nebo 

ukotvené WFA se základní WFA. Princip je takový, že nejdříve získáme optimální 

vstupní hodnoty pro jednotlivé rámce u plovoucí nebo ukotvené WFA (samozřejmě 

získané hodnoty musí fungovat na jednotlivých OOS datech) a poté postupně 

otestujeme získané vstupní hodnoty ze všech rámců na 70% IS všech dostupných 

historických dat. Ze získaných výsledků vybereme ty nejlepší a s těmito vstupními 

hodnotami otestujeme ještě zbylých 30% OOS dat. Pokud získáme dobré výsledky, 

znamená to, že naše trading strategie je velmi kvalitní (17). 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Nyní se dostáváme k samotnému řešení této diplomové práce. Nejprve se trochu 

seznámíme s použitým softwarem k obchodování a tvorbě automatizovaného 

obchodního systému. Předtím než začnu popisovat jednotlivé trading strategie, uvedu 

základní pravidla, které se budou vztahovat všeobecně pro všechny následující trading 

strategie, jako například kdy nastavit stop loss, take profit, jaký poměr rizika a zisku 

zvolit a podobně. Dále pak následují 3 trading strategie lišící se podle použité 

kombinace technických indikátorů. U každé z nich uvedu princip strategie, tvorbu 

samotného AOS, provedu testování na historických datech pro čtyři hlavní měnové páry 

a optimalizaci vstupních hodnot. V závěru této kapitoly udělám celkové zhodnocení 

výsledků všech trading strategií a doporučení do budoucna. 

 

3.1 Použitý software – MetaTrader 4 

Než budu moci začít tvořit jednotlivé trading strategie, je zapotřebí si nejprve 

opatřit vhodný software, který umožňuje tvorbu vlastních automatizovaných systémů. 

Jak jsem již zmínil v teoretické části této práce, zvolil jsem software MetaTrader 4, 

který je běžně dostupný zdarma ke stažení ze stránek vybraného brokera. Samozřejmě 

nejdříve je nutno si ověřit, jestli broker tuto platformu vůbec podporuje. 

Tento software poskytuje uživateli spoustu různých vychytávek potřebných 

k obchodování. Pro tuto diplomovou práci mě bude zajímat především tester strategií, 

přes který budu zkoušet funkčnost naprogramovaných trading strategií, provádět zpětné 

testování na historických datech a hledat optimální vstupní hodnoty. Nejdříve je tedy 

nutné si tyto historická data obstarat. Naštěstí je toto velmi jednoduché, lze je stáhnout 

přímo přes MetaTrader – Centrum historie. V tomto okně si stačí zvolit potřebné 

měnové páry a k nim požadované časové rámce. 

Jakmile máme stáhnuté data, můžeme začít tvořit samotné trading strategie. 

MetaTrader 4 má v sobě zabudovanou vlastní aplikaci zvanou MetaEditor, která je 

právě uzpůsobená pro tvorbu různých skriptů, indikátorů, ale především se v ní dá 

vytvářet celý automatizovaný systém. K tomu, abychom mohli některé z těchto variant 
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vůbec vytvořit, je zapotřebí určité znalosti programovacího jazyka MetaQuotes 

Language 4. 

 

3.2 Základní pravidla vybraných trading strategií 

Zde uvádím souhrn základních pravidel platných pro všechny následující trading 

strategie. Podle těchto pravidel a metod se rozhoduji jak nastavit nový obchodní pokyn 

tak, abych co nejvíce zamezil možné ztrátě při špatném signálu z indikátorů technické 

analýzy a také, abych dosáhl požadovaného zisku. Pro testování těchto strategií 

využívám demo účtu s fiktivními penězi. Velikost počátečního účtu jsem stanovil na 

5000 USD. 

Prvním pravidlem je to, že v jeden moment může být otevřený pouze jeden 

obchodní pokyn na konkrétním měnovém páru. 

 

Risk Reward Ratio 

Největší roli, při snaze dosáhnout kladného výsledku při obchodování, sehrává 

správně zvolený poměr rizika a zisku. Pro mé obchodování jsem si zvolil poměr 1:2, 

což je řekl bych taková střední cesta. Čím je tento poměr větší, tím obtížnější je 

odhadnout ten pravý okamžik vstupu do obchodu, abychom dosáhli požadovaného 

zisku, ale o to jsou pak naše zisky vyšší. 

 

Stop loss 

Nastavení stop lossu je nejdůležitější činností při otvírání nového obchodního 

pokynu. Pokud bychom jej nenastavili, mohli bychom snadno přijít o všechny naše 

peníze na účtu brokera. Pro mé obchodování jsem zvolil nastavení stop lossu 20 pipů od 

předešlého swingu. Zároveň jsem nastavil maximální stop loss 55 pipů, z důvodu 

zvoleného poměru rizika a zisku. Čím by byl stop loss vyšší, tím hůře by se dosahovalo 

požadovaného zisku. Když se tržní cena dostane na hodnotu nastaveného stop lossu, tak 

se tento obchodní pokyn uzavře se ztrátou. 
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Take profit 

 Take profit určuje takovou tržní cenu, kdy při jejím dosažení se uzavře obchodní 

pokyn, a my dosáhneme zisku. Jeho hodnota se odvozuje od zvoleného stop lossu 

aktuálního obchodního pokynu na základě zvoleného poměru rizika a zisku. V našem 

případě je tento poměr 1:2, neboli za každý pip stop lossu se nastaví 2 pipy take profitu. 

V situaci kdy bude nastaven maximální povolený stop loss 55 pipů, bude take profit 110 

pipů. O tolik se bude muset pohnout tržní cena v požadovaném směru od vstupní ceny, 

abychom dosáhli zisku. 

 
Obrázek č. 14: Nastavení stop loss a take profit v poměru 1:2. (Zdroj: vlastní) 

 

Velikost lotu 

Lot nám udává, kolik kusů měny za danou cenu kupujeme. Můžeme si to 

představit tak, že při posunu ceny o 1 pip a nastaveném lotu na 1 získáme nebo ztratíme 

jeden americký dolar (měna se odvíjí od nastavení brokera). Pro mé obchodování jsem 

určil, že maximální ztráta na jeden obchod bude 1% z celkového účtu, což činí přibližně 

50 USD. Jelikož se nastavený stop loss pohybuje mezi 20 a 55 pipy, je potřeba 

upravovat velikost lotu tak, aby případná ztráta při jakémkoli počtu pipů nastaveného 

stop lossu odpovídala onomu jednu procentu z celkového účtu. Tudíž ve výsledku bude 
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každý ztrátový obchod znamenat odečet přibližně 50 USD z účtu a každý ziskový 

obchod bude znamenat přičtení zhruba 100 USD k celkovému účtu. 

 

Breakeven 

V následujících trading strategiích využívám metody zvané breakeven, což 

znamená posun stop lossu na vstupní cenu při dosažení určité úrovně. Takovýmto 

posunem stop lossu zajistíme to, že aktuální obchod již nebude ztrátový. Ovšem je 

velmi důležité správné nastavení hranice, při které se stop loss posune na vstupní cenu. 

Pokud bychom nastavili hodnotu pro aktivaci breakeven příliš nízko, mohl by nás i 

malý swing vyhodit z jinak případně ziskového obchodu. Pokud jej nastavíme příliš 

vysoko, nemuselo by k jeho aktivaci vůbec dojít a my bychom tak nezabránili případné 

ztrátě.  

V mých obchodních pokynech jsem zvolil hranici pro aktivaci breakeven na 

úrovni 50% z celkového take profitu. Provedl jsem také menší úpravu v té podobě, že 

místo toho, aby se hodnota stop lossu nastavila na vstupní cenu, nastaví se o několik 

pipů nad vstupní cenu tak, aby po přepočtu s aktuální velikostí lotu byl případný zisk 5 

USD. Tedy obchod, který by bez nastavení breakeven byl ztrátový 50 USD, bude 

nakonec ziskový 5 USD. 

 
Obrázek č. 15: Aktivace metody breakeven po překročení 50% take profit ceny. (Zdroj: vlastní) 
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Trailing stop loss 

U této metody posunu stop lossu je docela sporné, jestli je vhodné ji vůbec 

využít. Jedná se opět o nastavení hranice, kdy se tato metoda aktivuje. Po její aktivaci se 

stop loss posune na předem stanovenou vzdálenost od aktuální tržní ceny. Dále se stop 

loss posunuje neustále tak, aby udržoval stanovenou vzdálenost od tržní ceny, ale pouze 

v případě, že se aktuální tržní cena posunuje směrem ke stanovenému take profitu. Tu je 

právě velmi důležité kde tuto hranici pro aktivaci trailing stop lossu nastavit a jak 

daleko se má nastavit stop loss.  

Pokud bychom nastavili příliš malou vzdálenost stop lossu od aktuální tržní 

ceny, mohl by nás i malý swing vyhodit z případně ziskového obchodu. Tento obchod 

by byl ovšem také ziskový, ale nedosáhli bychom plné hodnoty původně plánovaného 

zisku. Pokud nastavíme větší vzdálenost stop lossu od aktuální tržní ceny, nebude již 

tato metoda tolik efektivní. Hodně také závisí od nastavené hranice pro aktivaci trailing 

stop lossu. Pokud ji nastavíme nízko, tak se bude křížit již s metodou breakeven. 

Hodnotu pro aktivaci této metody jsem nastavil na úrovni 85% z celkového take 

profitu a vzdálenost stop lossu od aktuální tržní ceny jsem stanovil na 10% z celkového 

take profitu. V praxi to vypadá tak, že pokud se tržní cena dostane poměrně blízko 

k stanovenému take profitu, ale začala by se obracet směrem k stop lossu, tak právě 

tímto nastavením zajistíme, že tento obchod bude ziskový minimálně ze ¾, tedy 

přibližně nad 75 USD, místo požadovaných 100 USD při splnění take profitu. 

 

Časový rámec 

Pro obchodování jsem vybral čtyř hodinový časový rámec. Pokud bychom 

zvolili menší, jako například 5, 15, 30 minut, tak bychom dostávali mnohem více 

vstupních signálů, ale o to více by jich bylo falešných, neboli ztrátových. Příliš velký 

časový rámec vyžaduje nastavení většího stop lossu, z důvodu nevyzpytatelných 

krátkodobých pohybů a vykazuje velmi málo vstupních signálů. 
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3.3 Trading strategie s MACD a Stochastic 

Pro první trading strategii jsem zvolil kombinaci technických indikátorů 

MACD(15,50,1) a Stochastic(5,3,3). Pro MACD jsem nastavil rychlý EMA 

(exponenciální klouzavý průměr) na periodu 15 a pomalý EMA na periodu 50. Velikost 

periody nám udává, z kolika předešlých svíček se počítá klouzavý průměr pro aktuální 

svíčku. SMA (jednoduchý klouzavý průměr) jsem nechal nastavený na periodu 1 z toho 

důvodu, že pro moji trading strategii jej nebudu potřebovat. Pomalý EMA jsem zvolil 

s vyšší periodou, jelikož vykazuje citlivější výsledky než u původní doporučené 

hodnoty periody 26. Hodnoty u Stochastic jsem nechal v původním doporučeném 

nastavení, změnil jsem akorát metodu klouzavých průměrů na exponenciální. 

Pomocí Stochastic se budu rozhodovat kdy vstoupit do obchodu a přes MACD si 

budu potvrzovat, jestli jsem v rostoucím nebo klesajícím trendu. 

 

3.3.1 Tvorba AOS 

Jednotlivá základní nastavení pravidel, jako například stop loss a take profit, 

jsem popsal v předešlé podkapitole, tudíž se jimi nebudu již zabývat. Základním 

krokem k tomu, aby automatizovaný obchodní systém vůbec něco prováděl, je 

nastavení funkce pro konkrétní trading strategii. 

V této funkci je nastaveno počítání jednotlivých technických indikátorů, 

konkrétně výpočet hodnoty MACD pro předešlou svíčku, výpočet hodnot hlavní a 

signálové linie Stochastic indikátoru pro aktuální a předešlou svíčku. Na základě těchto 

jednotlivých výpočtů jsou sestaveny podmínky pro vstup do obchodu. 
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Obrázek č. 16: Část zdrojového kódu pro trading strategii MACD a Stochastic. (Zdroj: vlastní) 

 

Pravidla pro vstup do obchodního pokynu „BUY“ se skládají z několika po sobě 

jdoucích podmínek, které musí být splněny, aby byl obchodní pokyn proveden. Nejprve 

se kontroluje, jestli je hodnota MACD pro předešlou svíčku mezi stanovenými 

hodnotami, tedy v tomto případě mezi 10 a 60. Poté se zjistí, zdali jsou obě linie 

Stochastic indikátoru pro předešlou svíčku pod úrovní 30. Pokud jsou obě podmínky 

splněny, zkontroluje se ještě, jestli hlavní linie překročila signálovou linii směrem 

zezdola nahoru. Následně je odeslán příkaz „BUY“ přes funkci SetOrder(string order), 

která zpracuje zároveň i jiné hodnoty pro nastavení stop loss, take profit a velikosti lotu. 

 Pravidla pro vstup do obchodního pokynu „SELL“ jsou vytvořeny ze stejných 

podmínek, akorát s opačnými hodnotami. Konkrétně tedy hodnota MACD se musí 

pohybovat v rozmezí -10 a -60, obě linie Stochastic indikátoru musí být nad úrovní 70 a 

hlavní linie musí překročit signálovou linii seshora dolů. 
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3.3.2 Backtesting a výsledky 

Nyní takto vytvořený automatizovaný obchodní systém (AOS) otestuji pomocí 

tzv. testeru strategií, který je jednou z mnoha funkcí programu MetaTrader 4. Testování 

je provedeno zpětně na historických datech, zkráceně se jedná o backtesting. 

 
Obrázek č. 17: Backtesting MACD/Stochastic trading strategie dle stanovených pravidel. (Zdroj: vlastní) 

 

Backtesting byl spuštěn na datech všech čtyř hlavních měnových párů za 

poslední rok, tedy v období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014. Výsledky by nám měly ukázat, 

jestli by tato trading strategie fungovala s nastavenými vstupními hodnotami i 

v minulosti. 

Tabulka č. 7: Vstupní hodnoty před optimalizací pro backtesting MACD/Stochastic. (Zdroj: vlastní) 
Vstupní hodnoty 

Stop loss Breakeven Trailing stop loss MACD Stochastic 
Vzdálenost od svíčky = 20 Použít BE = ano Použít TSL = ano Horní hranice = 60 Horní hranice = 70 

Maximální stop loss = 55 Aktivace v % = 50 Aktivace v % = 85 Spodní hranice = 10 Spodní hranice = 30 

Počet svíček = 10 Kolik USD jako zisk = 5 Vzdálenost v % = 10 Rychlý EMA = 15 

Pomalý EMA = 50 
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Tabulka č. 8: Výsledky backtestu před optimalizací pro MACD/Stochastic. (Zdroj: vlastní) 
Výsledky (v USD) pro období 1. 5. 2013 - 30. 4. 2014 

EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Počet obchodů 29 24 29 29 
Ziskové obchody 17 14 14 17 
Ztrátové obchody 12 10 15 12 
Maximální pokles kapitálu 5.42% 5.33% 6.22% 7.01% 
Hrubý zisk 935.08 545.16 710.72 975.41 
Hrubá ztráta -611.3 -499.09 -708.66 -707.12 
Celkový čistý zisk 323.78 46.06 2.06 268.28 
 

Z výsledků je zřejmé, že největších zisků bylo touto trading strategií dosaženo 

na měnových párech EUR/USD a USD/CHF. Na žádném z párů nedošlo ve výsledku ke 

ztrátě, což je pozitivní, vzhledem k tomu, že ještě nebyla provedena optimalizace 

vstupních hodnot. Maximální pokles kapitálu dosahuje také poměrně nízkých hodnot, je 

totiž žádoucí, aby maximální pokles kapitálu byl co nejmenší a zisk co největší. Ve 

většině případů docházelo k převaze počtu ziskových obchodů nad ztrátovými. 

 

3.3.3 Optimalizace vstupních hodnot 

Zjištění ideálních vstupních hodnot na historických datech není nic složitého, 

jelikož stačí vybrat některé vstupní hodnoty a spustit na nich optimalizaci pro vybrané 

období. Z výsledků optimalizace pak stačí vybrat ten nejziskovější a máme ideální 

vstupní hodnoty. Bohužel tyto hodnoty budou ve většině případů fungovat pouze na tom 

daném období, na kterém jsme náš systém optimalizovali. 

K ověření, že naše trading strategie bude fungovat i v budoucnu, je zapotřebí 

využití komplexnějších metod, jako je například Walk-Forward analýza (WFA). 

Existuje několik druhů této analýzy, pro účely tohoto návrhu řešení nám postačí 

základní WFA. 

Princip je poměrně jednoduchý. Nejdříve jsem si zvolil co největší úsek 

dostupných historických dat, tedy data od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013, což je 10 let 

historických dat. Ty jsem následně rozdělil dle období na tzv. „in-sample“ (70%) a 

„out-of-sample“ (30%) data, konkrétně prvních 70% dat bylo od 1. 1. 2004 do 31. 12. 
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2010 a zbytek dat od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013. V praxi to znamenalo, že jsem vybral 

několik vstupních hodnot a spustil optimalizaci na „in-sample“ vzorku dat. Z výsledků 

optimalizace jsem vybral výsledek s co nejlepším poměrem maximálního poklesu 

kapitálu a zisku. Vstupní hodnoty z tohoto výsledku jsem použil pro následný 

backtesting na „out-of-sample“ vzorku dat. Pokud byl výsledek backtestu podobný 

výsledku po předchozí optimalizaci na „in-sample“ datech, znamenalo to, že jsem našel 

ideální vstupní hodnoty, které by mohly fungovat s touto trading strategií i na 

budoucích datech. Pokud výsledek backtestu nebyl uspokojivý, hledal jsem jiné 

varianty hodnot z výsledků optimalizace. 

Tabulka č. 9: Optimalizované vstupní hodnoty pro backtesting MACD/Stochastic. (Zdroj: vlastní) 
Optimalizované vstupní hodnoty 

EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Vzdálenost od svíčky 5 25 5 5 
Maximální stop loss 30 55 35 30 
Počet svíček 10 10 10 10 
Použít BE ne ne ano ano 
Aktivace v % BE - - 40 30 
Kolik USD jako zisk - - 5 5 
Použít TSL ano ano ano ano 
Aktivace v % TSL 50 50 55 50 
Vzdálenost v % 10 30 10 10 
Horní hranice MACD 65 60 40 45 
Spodní hranice MACD 6 14 20 12 
Rychlý EMA 5 21 25 5 
Pomalý EMA 40 80 60 40 
Horní hranice Stochastic 70 70 70 70 
Spodní hranice Stochastic 30 30 30 30 
 

Získané vstupní hodnoty z Walk-Forward analýzy jsem aplikoval na jednotlivé 

měnové páry v období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014, tedy stejně jako při prvním 

backtestu v předešlé podkapitole. 

Tabulka č. 10: Výsledky backtestu po optimalizaci pro MACD/Stochastic. (Zdroj: vlastní) 
Výsledky optimalizace (v USD) pro období 1. 5. 2013 - 30. 4. 2014 

EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Počet obchodů 27 17 16 20 
Ziskové obchody 15 11 9 15 
Ztrátové obchody 12 6 7 5 
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 EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Maximální pokles kapitálu 4.34% 3.45% 3.58% 3.07% 
Hrubý zisk 834.48 511.81 414.16 707.78 
Hrubá ztráta -621.96 -296.64 -343.49 -291.04 
Celkový čistý zisk 212.52 215.17 70.67 416.73 
 

Dosažené výsledky jsou opět kladné pro všechny měnové páry. U párů 

USD/JPY, GBP/USD a USD/CHF došlo k poměrně výraznému zlepšení oproti 

výsledkům z předešlého backtestu. Celkový zisk u páru EUR/USD se o něco snížil, ale 

zato maximální pokles kapitálu se dostal na nižší hodnotu a to u všech čtyř měnových 

párů. 

 

3.4 Trading strategie s Bollinger Bands a Stochastic 

Pro tuto trading strategii jsem zvolil kombinaci technických indikátorů Bollinger 

Bands(15,2) a Stochastic(5,3,3). Hodnoty u Stochastic jsem opět nechal v původním 

doporučeném nastavení s exponenciálními klouzavými průměry. Střední linii u 

Bollinger Bands tvoří klouzavý průměr, proto jsem zvolil periodu 15, obdobně jako u 

předešlé trading strategie. Okolo této střední linie se z obou stran nachází tzv. obalové 

křivky s nastavenou odchylkou na hodnotu 2. 

 Pomocí Stochastic indikátoru se budu opět rozhodovat kdy vstoupit do obchodu 

a přes Bollinger Bands si budu potvrzovat, jestli je vhodná doba k otočení trendu. 

 

3.4.1 Tvorba AOS 

Základ funkce této trading strategie je opět tvořen výpočty jednotlivých 

indikátorů. Je potřeba zjistit hodnoty spodní a horní obalové křivky Bollinger Bands 

indikátoru pro dvě předešlé svíčky a hodnoty hlavní a signálové linie Stochastic 

indikátoru pro dvě předešlé svíčky. Na základě těchto hodnot jsou následně vytvořeny 

podmínky pro vstup do obchodu. 
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Obrázek č. 18: Část zdrojového kódu pro trading strategii Bollinger Bands a Stochastic. (Zdroj: vlastní) 

 

Pravidla pro vstup do obchodního pokynu „BUY“ se skládají ze dvou po sobě 

jdoucích podmínek, které musí být splněny, aby byl obchodní pokyn proveden. První 

podmínkou je splnění toho, že hlavní linie překročí signálovou linii Stochastic 

indikátoru směrem zezdola nahoru. Ke splnění druhé podmínky je zapotřebí, aby 

zavírací cena předminulé svíčky byla nižší, než je hodnota spodní obalové křivky 

Bollinger Bands indikátoru a zároveň zavírací cena minulé svíčky byla vyšší než je 

hodnota spodní obalové křivky. Poté je odeslán pokyn „BUY“ do již dříve zmíněné 

funkce SetOrder(string order). 

Pravidla pro vstup do obchodního pokynu „SELL“ jsou tvořeny totožně jako u 

„BUY“ jen s opačnými hodnotami. Tedy hlavní linie Stochastic indikátoru musí 

překročit signálovou linii seshora dolů, poté zavírací cena předminulé svíčky musí být 

nad hodnotou horní obalové křivky Bollinger Bands indikátoru a zároveň zavírací cena 

minulé svíčky musí být pod hodnotou horní obalové křivky. 
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3.4.2 Backtesting a výsledky 

Po vytvoření AOS je potřeba opět otestovat, jak bude tato trading strategie 

fungovat na historických datech. 

 
Obrázek č. 19: Backtesting BB/Stochastic trading strategie dle stanovených pravidel. (Zdroj: vlastní) 

 

Pro srovnání s ostatními trading strategiemi byl backtesting spuštěn také na 

datech všech čtyř hlavních měnových párů za období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014. 

Z výsledků bude jasné, zdali zvolené vstupní hodnoty budou fungovat na historických 

datech stejně jako u předešlé strategie. 

Tabulka č. 11: Vstupní hodnoty před optimalizací pro backtesting BB/Stochastic. (Zdroj: vlastní) 
Vstupní hodnoty 

Stop loss Breakeven Trailing stop loss Bollinger Bands 
Vzdálenost od svíčky = 20 Použít BE = ano Použít TSL = ano Perioda = 15 
Maximální stop loss = 55 Aktivace v % = 50 Aktivace v % = 85 Odchylka = 2 

Počet svíček = 10 Kolik USD jako zisk = 5 Vzdálenost v % = 10 
 

Tabulka č. 12: Výsledky backtestu před optimalizací pro BB/Stochastic. (Zdroj: vlastní) 
Výsledky (v USD) pro období 1. 5. 2013 - 30. 4. 2014 

EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Počet obchodů 20 23 27 23 
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 EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Ziskové obchody 9 15 15 7 
Ztrátové obchody 11 8 12 16 
Maximální pokles kapitálu 9.51% 3.71% 4.18% 13.33% 
Hrubý zisk 179.63 997.26 690.07 379.55 
Hrubá ztráta -509.55 -420.78 -585.75 -796.19 
Celkový čistý zisk -329.92 576.47 104.32 -416.64 
 

 Tentokrát vyšly některé z měnových párů v záporných hodnotách, konkrétně 

EUR/USD a USD/CHF. Po optimalizaci vstupních hodnot by mohlo dojít ke zlepšení 

těchto výsledků, především je potřeba snížit maximální pokles kapitálu, který je v obou 

případech poměrně vysoký. U ostatních dvou párů převažovaly ziskové obchody nad 

ztrátovými a maximální pokles kapitálu byl velmi nízký. 

 

3.4.3 Optimalizace vstupních hodnot 

K optimalizaci vstupních hodnot jsem opět využil Walk-Forward analýzy. 

Aplikoval jsem ji na historická data z období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013. To 

znamená, že jsem na prvních sedmi letech spustil optimalizaci vstupních hodnot a na 

zbylých třech letech jsem použil optimalizované vstupní hodnoty. Vybíral jsem 

z několika variant možných vstupních hodnot, dokud nebyly výsledky podobné jako u 

prvních sedmi let. 

Tabulka č. 13: Optimalizované vstupní hodnoty pro backtesting BB/Stochastic. (Zdroj: vlastní) 
Optimalizované vstupní hodnoty 

EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Vzdálenost od svíčky 15 10 40 0 
Maximální stop loss 35 30 80 30 
Počet svíček 1 7 9 1 
Použít BE ano ano ano ano 
Aktivace v % BE 65 40 25 25 
Kolik USD jako zisk 5 5 5 5 
Použít TSL ne ne ne ano 
Aktivace v % TSL - - - 50 
Vzdálenost v % - - - 5 
Perioda 7 21 12 5 
Odchylka 2 1 1 1 
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Takto získané optimalizované vstupní hodnoty jsem použil na historická data 

z období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014 ke srovnání výsledků z předešlého backtestu. 

Tabulka č. 14: Výsledky backtestu po optimalizaci pro BB/Stochastic. (Zdroj: vlastní) 
Výsledky optimalizace (v USD) pro období 1. 5. 2013 - 30. 4. 2014 

EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Počet obchodů 20 44 58 83 
Ziskové obchody 9 25 40 54 
Ztrátové obchody 11 19 18 29 
Maximální pokles kapitálu 5.89% 4.75% 5.59% 8.13% 
Hrubý zisk 600.20 1126.90 990.56 2035.17 
Hrubá ztráta -542.45 -927.44 -873.47 -1597.15 
Celkový čistý zisk 57.76 199.46 117.09 438.02 
 

Po optimalizaci se podařilo získat kladné výsledky pro všechny měnové páry. 

Především u párů EUR/USD a USD/CHF došlo k výraznému zlepšení oproti 

předešlému backtestu. Zisk u páru USD/JPY se poměrně zhoršil, ale jelikož předchozí 

vstupní hodnoty nebyly optimalizované, mohlo se jednat pouze o náhodu, že byl 

předešlý zisk tak vysoký. S optimalizovanými vstupními hodnotami je větší 

pravděpodobnost úspěchu i při obchodování v budoucnu. Ovšem je nutno zmínit, že 

maximální pokles kapitálu je u výsledků všech měnových párů vyšší než u první trading 

strategie. Mohlo by to znamenat, že tato strategie nebude tolik účinná. 

 

3.5 Trading strategie s MACD a Commodity Channel Index 

V této trading strategii využiji opět indikátoru MACD(15,50,1), ale s odlišnými 

podmínkami pro vstup do obchodu, o kterých se zmíním níže. K němu přidám ještě 

indikátor Commodity Channel Index (CCI). Indikátor MACD jsem nastavil stejně jako 

u první trading strategie, tedy rychlý EMA s periodou 15 a pomalý EMA s periodou 50, 

SMA jsem nechal s periodou 1, jelikož jej opět, při rozhodování o vstupu do obchodu, 

nebudu potřebovat. Indikátor CCI jsem nastavil s periodou 7, abych dostával více 

obchodních signálů. 
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Indikátor CCI mi bude udávat signály pro vstup do obchodu a pomocí indikátoru 

MACD si budu potvrzovat, v jakém trendu se nacházím, případně jestli by mohlo dojít 

k otočení trendu v přeprodané či překoupené oblasti. 

 

3.5.1 Tvorba AOS 

Funkce pro tuto strategii obsahuje výpočty křivky indikátoru CCI pro minulou a 

předminulou svíčku, hodnotu MACD indikátoru pro minulou svíčku a podmínky pro 

vstup do obchodu. 

 
Obrázek č. 20: Část zdrojového kódu pro trading strategii MACD a CCI. (Zdroj: vlastní) 

 

Pravidla pro vstup do obchodního pokynu „BUY“ se skládají z několika po sobě 

jdoucích podmínek, které musí být splněny, aby byl obchodní pokyn proveden. První 

podmínkou je, že křivka CCI indikátoru musí projít přes nulovou úroveň zezdola 

nahoru. Zároveň je hlídáno, jestli tato křivka prošla během posledních pěti svíček přes 

úroveň -100. Poslední podmínka vyžaduje, aby se hodnota indikátoru MACD nacházela 
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buď pod úrovní -40, nebo mezi úrovněmi -20 a 0, anebo nad úrovní 20. Poté je zavolána 

funkce SetOrder s pokynem „BUY“. 

Pravidla pro vstup do obchodního pokynu „SELL“ jsou opět nastaveny na 

stejném principu jako u pokynu „BUY“, jen s opačnými hodnotami. Křivka CCI 

indikátoru musí projít seshora dolů přes úroveň 0 a zároveň musí projít přes úroveň 100 

během posledních pěti svíček, hodnota indikátoru MACD se musí nacházet buď nad 

úrovní 40, nebo mezi úrovněmi 0 a 20, anebo pod úrovní -20. Splnění těchto podmínek 

vede k volání funkce SetOrder s pokynem „SELL“. 

 

3.5.2 Backtesting a výsledky 

Poslední AOS byl vytvořen a nyní je na čase opět otestovat jeho funkčnost a 

chování na historických datech. 

 
Obrázek č. 21: Backtesting MACD/CCI trading strategie dle stanovených pravidel. (Zdroj: vlastní) 

 

Aby srovnání všech trading strategií bylo kompletní, provedl jsem backtesting 

opět na datech všech čtyř hlavních měnových párů za období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 

2014.  
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Tabulka č. 15: Vstupní hodnoty před optimalizací pro backtesting MACD/CCI. (Zdroj: vlastní) 
Vstupní hodnoty 

Stop loss Breakeven Trailing stop loss MACD CCI 
Vzdálenost od svíčky = 20 Použít BE = ano Použít TSL = ano Horní hranice = 40 Perioda = 7 

Maximální stop loss = 55 Aktivace v % = 50 Aktivace v % = 85 Spodní hranice = 20 Počet svíček = 5 

Počet svíček = 10 Kolik USD jako zisk = 5 Vzdálenost v % = 10 Rychlý EMA = 15 

Pomalý EMA = 50 

 

Tabulka č. 16: Výsledky backtestu před optimalizací pro MACD/CCI. (Zdroj: vlastní) 
Výsledky (v USD) pro období 1. 5. 2013 - 30. 4. 2014 

EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Počet obchodů 60 68 78 53 
Ziskové obchody 34 43 39 29 
Ztrátové obchody 26 25 39 24 
Maximální pokles kapitálu 11.15% 4.76% 12.39% 6.55% 
Hrubý zisk 1993.44 1830.16 1811.09 1777.22 
Hrubá ztráta -1430.83 -1205.39 -1935.99 -1312.90 
Celkový čistý zisk 562.61 624.78 -124.90 464.32 
 

U všech měnových párů, kromě GBP/USD, byly výsledky velmi dobré, avšak 

nejlepší byly u USD/JPY, kdy maximální pokles kapitálu byl pouze 4.76% a zároveň 

bylo dosaženo největšího zisku. Počty uskutečněných obchodů byly až trojnásobně 

vyšší než u předešlých strategií, což značí, že kombinace podmínek u zvolených 

indikátorů dávají časté signály pro vstup do obchodu. Z toho důvodu může těchto 

signálů být i hodně falešných, to je vidět právě na výsledcích u párů EUR/USD a 

GBP/USD, které vykazují poměrně vysoký maximální pokles kapitálu. Především u 

těchto dvou párů bude potřeba optimalizací tento pokles kapitálu snížit. 

 

3.5.3 Optimalizace vstupních hodnot 

Stejně jako u předchozích trading strategií, i u této jsem aplikoval Walk-Forward 

analýzu při optimalizaci vstupních hodnot. Rozdělil jsem historická data na dvě části, 

prvních 70% a zbylých 30%, z období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013. Na první části 

jsem spustil optimalizaci vstupních hodnot a na druhé části jsem provedl backtesting se 

získanými hodnotami. Zkoušel jsem různé kombinace optimalizovaných hodnot, dokud 
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jsem nenašel takové, které vykazovaly podobné výsledky jako u prvních 70% 

historických dat. 

Tabulka č. 17: Optimalizované vstupní hodnoty pro backtesting MACD/CCI. (Zdroj: vlastní) 
Optimalizované vstupní hodnoty 

EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Vzdálenost od svíčky 35 35 40 35 
Maximální stop loss 70 30 55 70 
Počet svíček 10 10 10 10 
Použít BE ne ano ano ano 
Aktivace v % BE - 30 25 25 
Kolik USD jako zisk - 5 5 5 
Použít TSL ne ne ano ne 
Aktivace v % TSL - - 50 - 
Vzdálenost v % - - 5 - 
Perioda CCI 12 24 25 9 
Počet svíček CCI 3 6 6 3 
Horní hranice MACD 40 65 60 80 
Spodní hranice MACD 15 8 24 6 
Rychlý EMA 7 5 24 9 
Pomalý EMA 42 50 40 40 
 

Pro srovnání s výsledky předešlého backtestu, použil jsem optimalizované 

vstupní hodnoty na historická data z období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014. 

Tabulka č. 18: Výsledky backtestu po optimalizaci pro MACD/CCI. (Zdroj: vlastní) 
Výsledky optimalizace (v USD) pro období 1. 5. 2013 - 30. 4. 2014 

EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Počet obchodů 18 13 14 13 
Ziskové obchody 7 11 10 10 
Ztrátové obchody 11 2 4 3 
Maximální pokles kapitálu 4.98% 2.01% 3.88% 3.83% 
Hrubý zisk 679.18 439.30 252.54 360.82 
Hrubá ztráta -539.00 -101.15 -198.56 -160.81 
Celkový čistý zisk 140.18 338.15 53.98 200.01 
 

Pomocí optimalizovaných vstupních hodnot se podařilo i u této trading strategie 

získat kladné výsledky pro všechny měnové páry. Ve srovnání s předešlým backtestem, 

došlo ve většině případů ke snížení výsledného zisku. U páru GBP/USD jsme získali 

mnohem lepší výsledky, jak u hodnoty zisku, tak i u hodnoty maximálního poklesu 
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kapitálu. U předešlého backtestu jsme sice měli vyšší zisky, ale zato maximální pokles 

kapitálu byl opravdu vysoký. Tyto výsledky dávají poměrně nízké hodnoty 

maximálního poklesu kapitálu, což dohromady s tím faktem, že vstupní hodnoty byly 

optimalizovány na delším časovém úseku, by mohlo znamenat, že jde o účinnou 

strategii, která by měla fungovat i na datech budoucích. 

 

3.6 Celkové zhodnocení 

Nyní již máme vytvořené tři trading strategie založené na využití různých 

kombinací technických indikátorů. Bylo popsáno a znázorněno, podle čeho se 

rozhodovat při vstupu do obchodu, jak upravovat stop loss během obchodu a také kdy 

z obchodu vystoupit. 

Pro jednotlivé trading strategie jsme získali výsledky před optimalizací a po 

optimalizaci vstupních hodnot. Nyní je potřeba z těchto výsledků udělat jednotný závěr. 

Vyberu tedy ty nejlepší výsledky po optimalizaci pro jednotlivé měnové páry ze všech 

tří trading strategií. Především budu porovnávat poměr maximálního poklesu kapitálu a 

celkového zisku. 

Tabulka č. 19: Celkové výsledky obchodování jednotlivých měnových párů. (Zdroj: vlastní) 
Výběr strategií pro obchodování a jejich výsledky (v USD) pro období 1. 5. 2013 - 30. 4. 2014 

EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF 
Trading strategie MACD/Stochastic MACD/CCI MACD/Stochastic MACD/Stochastic 

Maximální pokles kapitálu 4.34% 2.01% 3.58% 3.07% 

Celkový čistý zisk 212.52 338.15 70.67 416.73 
Celkem: 1038.07 

 

Pokud bychom nasadili na jednotlivé měnové páry ty nejlépe vycházející trading 

strategie, dostali bychom za období 1. 5. 2013 – 30. 4. 2014 celkový zisk 1038 

amerických dolarů. Z počátečního kapitálu 5000 USD to tedy dělá zhodnocení 20.76%. 

Z předchozí tabulky je vidět, že mezi vybranými trading strategiemi chybí 

kombinace indikátorů Bollinger Bands a Stochastic. Je to z toho důvodu, který jsem 

zmínil již v patřičné podkapitole, tedy proto, že i po optimalizaci vstupních hodnot jsme 
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s touto strategií dosahovali poměrně vysokého maximálního poklesu kapitálu u všech 

měnových párů. K lepší úspěšnosti této trading strategie by pravděpodobně bylo 

zapotřebí změny některého z indikátorů nebo přidání dalšího, například k ověřování 

volatility. 

Tabulka č. 20: Celkové zhodnocení vloženého kapitálu. (Zdroj: vlastní) 
Celkové zhodnocení kapitálu 

1. 5. 2013 - 30. 4. 2014 
Počáteční kapitál 5000 USD 
Celkový zisk 1038.07 USD 
Kapitál na konci období 6038.07 USD 
Zhodnocení kapitálu 20.76% 

 

Na následujícím grafu je vidět, jak se v průběhu roku měnil kapitál při 

obchodování jednotlivých měnových párů a celkový kapitál. 

 
Graf č. 1: Vývoj vloženého kapitálu během roku. (Zdroj: vlastní) 

 

3.7 Doporučení 

Trading strategií je na výběr nepřeberné množství, jelikož existuje mnoho 

různých indikátorů, které se dají různě kombinovat, a k tomu využití každého indikátoru 
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může být odlišné případ od případu. Obchodník si musí sám zvolit, jaký systém, které 

kombinace indikátorů mu budou nejvíce vyhovovat. Toho se dá dosáhnout neustálým, 

dlouhodobým testováním na demo účtu u nějakého brokera. 

Ať už si obchodník vybere mnou navrhnuté trading strategie nebo si nějaké 

vytvoří sám, je zapotřebí neustále testovat zpětně na historických datech a optimalizovat 

vstupní hodnoty, ideálně pomocí některé z metod Walk-Forward analýzy. Jedině tak má 

šanci vytvořit systém, který by mohl být úspěšný i v budoucnu. Ovšem je nutno mít na 

paměti, že ani po dlouhodobém backtestování a optimalizacích není nikdy zaručeno, že 

trading strategie bude na budoucích datech opravdu fungovat. Proto je důležité, po 

spuštění trading strategie na reálném účtu, neustále sledovat vývoj obchodů a chování 

navrhnutého systému. 

Další možností je ruční obchodování, kdy obchodník má možnost sledovat 

zároveň více signálů, které přicházejí ať už z různých indikátorů, nebo formací po sobě 

jdoucích svíček, či pomocí divergencí, resistencí, supportů a podobně. Obchodník má 

tak možnost vidět mnoho dalších signálů na trhu, které automatizovaný obchodní 

systém nepozná, pokud mu takové příkazy nebyly předem zadány. Navíc je možné se 

rozhodovat na základě aktuální situace, uzavírat obchody dříve, než se spustí stop loss 

či take profit. Ovšem tento způsob obchodování je velmi náročný na psychiku 

obchodníka, který by měl dodržovat nejlépe předem stanovená určitá pravidla a 

odolávat pokušení je během obchodování měnit. S automatizovaným obchodním 

systémem se této psychické zátěže zbavíme a zároveň odpadne nutnost sledovat, 

případně i několik hodin denně, co se na trhu děje. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření několika automatizovaných 

obchodních systémů za použití různých kombinací indikátorů technické analýzy a jejich 

následné otestování na historických datech forexového trhu. 

Byly vytvořeny tři odlišné trading strategie využívající kombinace indikátorů 

MACD, Stochastic, Bollinger Bands a Commodity Channel Index. Jednotlivé trading 

strategie byly naprogramovány pomocí jazyka MetaQuotes Language v programu 

MetaTrader 4. Takto vytvořené automatizované obchodní systémy byly otestovány na 

historických datech z posledního roku, tedy od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014, pro celkem 

čtyři hlavní měnové páry (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD a USD/CHF). Jelikož toto 

zpětné testování bylo provedeno s náhodně zvolenými vstupními hodnotami, byla 

provedena i optimalizace vstupních hodnot pomocí tzv. Walk-Forward analýzy na 

vzorku deseti let historických dat. Výsledky získané před optimalizací a po optimalizaci 

byly porovnány pro jednotlivé trading strategie a jednotlivé měnové páry. 

Ze získaných výsledků bylo provedeno závěrečné zhodnocení, kdy jsem vybral 

ty nejlepší kombinace trading strategií pro jednotlivé měnové páry. Při nasazení takto 

vybraných kombinací na historická data z posledního roku, pro všechny čtyři hlavní 

měnové páry, bylo dosaženo zhodnocení vloženého kapitálu o 20,76%. 
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