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Abstrakt 

Součástí diplomové práce je analýza vybraných technických indikátorů pro data 

zvolených měnových párů a následné vytvoření obchodní strategie. Obsahuje teoretická 

východiska technické analýzy. V další části je popsán návrh aplikace pro podporu 

technické analýzy. Finální část je věnována jednotlivým obchodním strategiím. 

 

 

Abstract 

Part of this Master’s  thesis is an analysis of chosen technical indicators for selected 

currency pairs and following by creation business strategy. It includes theoretical basis 

of technical analysis. Next part describes the design of application to support technical 

analysis. Conclusion of thesis contains single business strategies. 
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Úvod 

V dnešní době poskytuje finanční trh nepřeberné množství možností, jakým způsobem 

zhodnotit své úspory. Záleží především na výši úspor, které můžeme investovat, na 

požadovaném výnosu, riziku a času, který jsme ochotni investování obětovat. Investice 

na finančním trhu můžeme rozdělit do dvou kategorií a to na produkty na finančním 

trhu a na vlastní investice. 

K nejvyhledávanějším produktům patří stavební spoření, které nabízí bezrizikové a 

výhodné zhodnocení naších úspor. Mezi další finanční produkty můžeme zařadit spořicí 

účty, které jsou nejbezpečnější, ale nenabízejí příliš velké úročení, nebo termínované 

vklady. Druhým řešením je vlastní investice. Pod vlastním investováním si můžeme 

představit investice do dluhopisů, fondů nebo obchodování na burze. V této práci se 

budu zabývat posledním jmenovaným řešením a to obchodování na měnovém trhu 

(Forexu).  

Forex patří mezi největší finanční trh na světě. Nabízí velmi vysoké zhodnocení 

počáteční investice, ale nese s sebou také vysoké riziko ztráty. Pro to, abychom byli 

v obchodování úspěšní, je třeba mít potřebné informace o trhu a ty následně analyzovat 

pomocí daných nástrojů. Jedním ze stěžejních instrumentů je technická analýza, jejímž 

cílem je především predikce vývoje cen v budoucím období.   
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1 Vymezení problému a cíl práce 

1.1 Vymezení problému 

Práce je zaměřena na technickou analýzu měnového trhu. V prvním části se budu 

zabývat  teoretickými východisky technické analýzy, kde se zmíním zejména o 

grafických formacích a technických indikátorech, které budou použity pro samotnou 

analýzu. Obsahem práce bude také popis navrhnuté aplikace, která bude vyhodnocovat 

data pomocí indikátorů a poskytovat informace pro obchodování. V závěrečné části 

navrhnu a porovnám jednotlivé strategie použitých indikátorů. 

1.2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je aplikování indikátorů technické analýzy na data zvolených 

měnových párů a pomocí nich vytvořit možné strategie obchodování. Dílčím cílem je 

vytvoření aplikace v jazyce VB.NET, která bude poskytovat přehledné informace 

technické analýzy a bude důležitým nástrojem pro rozhodování o vstupu na trh. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Technická analýza 

Technická analýza vychází z nabídky a poptávky. K analýze používá především cenu a 

objem obchodů. Základy staví na historickém vývoji cen, které se pravděpodobně 

budou opakovat i v budoucnosti (21, str. 39). 

Technický analytik vyhledává v pohybu kurzu na cenovém grafu určité formace, které 

popisují vývoj cen, a podle toho vstupuje do určitého obchodu. Využívá k tomu 

zejména technické indikátory a grafické formace, které budou popsány v následující 

části (21, str. 39). 

2.1.1 Cíle technické analýzy 

Cílem technické analýzy je určení budoucího vývoje trhu pomocí odhadu budoucí ceny, 

který se rozděluje na přímý a nepřímý (3, str. 13): 

Přímý odhad budoucího vývoje ceny 

Zde se obchodník rozhoduje, zda nakupovat nebo prodávat, nebo zda si počkat na 

budoucí vývoj. Tyto fáze vývoje jsou následující (3, str. 13): 

 Fáze trendingu – jedná se o skutečnost, kdy trh dlouhodobě roste nebo klesá. 

V tomto případě se rozhodujeme o nákupu nebo o prodeji. 

 Fáze tradingu – je situace na trhu, kdy cena kurzu kolísá okolo tzv. průměrné 

ceny, která zůstává delší dobu neměnná. Zde nám technická analýza radí vyčkat. 

Nepřímý odhad budoucího vývoje ceny 

Řeší takovou situaci, kdy je trh předprodán nebo překoupen (3, str. 13): 

 Overbought – stav, kdy na trhu je velké množství nakupujících a tím dochází 

k nárůstu tržních cen. V této situaci technická analýza upozorňuje na možný 

pokles trhu. 

 Oversold  - stav, kdy na trhu je velké množství prodávajících. To má za následek 

pokles tržních cen a je tu možnost v růstu cen v blízkém období. 
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2.1.2 Metody technické analýzy 

Mezi hlavní metody technické analýzy patří (3, str. 14): 

1. Sledování skupin investorů (banky, fondy), jak umísťují svůj kapitál na 

finančních trzích. 

2. Zkoumání schopnosti a zájmu skupin investorů koupit nebo prodat určité typy 

cenných papírů. 

3. Zkoumání vzájemných vztahů mezi společnostmi a bankami. 

4. Analýza tržních indikátorů. 

2.2 Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza se zaměřuje na ekonomické, sociální a politické síly, které řídí 

nabídku a poptávku. Obchodníci používají fundamentální analýzu jako nástroj pro různé 

makroekonomické ukazatele, jakými jsou například míry růstu úrokových sazeb, inflace 

a nezaměstnanosti (13, str. 29). 

Fundamentální analytici kombinují všechny tyto informace k posouzení stávajícího a 

budoucího výkonu. Obchodníci využívající fundamentální analýzu potřebují být 

neustále informováni o nových zprávách a oznámeních týkajících se potenciálních změn 

v ekonomickém, sociálním a politickém prostředí. Všichni účastníci obchodu by měli 

mít určité povědomí o hlavních ekonomických podmínkách před uzavřením obchodu 

(13, str. 29). 

2.3 Dowova teorie 

Dowova teorie říká, že se vývoj kurzů ubírá stejným směrem, jakým se vyvíjí celkový 

trh. Pokud je trh rostoucí, potom je to z důvodu rostoucího kurzu většiny akcií. Jestliže 

trh klesá, je to tím, že většina akcií klesá. Abychom mohli úspěšně investovat, je třeba 

určit budoucí trend vývoje trhu (22, str. 279). 

Budoucí vývoj akciových kurzů se odvozuje z vývoje uzavíracích denních hodnot, které 

můžeme využít při odhadu dalšího predikcí. Z hlediska délky trvání existují tři druhy 

trendů (22, str. 279): 

1) Primární trendy – trendy, které trvají v rozmezí od jednoho roku do několika let. 

Tyto trendy vznikají na základě globálních, odvětvových a podnikových faktorů.  
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2) Sekundární trendy – jedná se o střednědobé trendy v délce trvání od několika 

týdnů do několika měsíců, někdy bývají i delší. 

3) Terciální trendy – mají za následek krátkodobé výkyvy měnových kurzů, jelikož 

doba jejich trvání je v řádu několika dní. Použitelnost těchto trendů je, vzhledem 

k snadné manipulaci, omezená. 

Podle směru, jakým se trh vyvíjel, se trh označuje následujícími způsoby (22, str. 279): 

1) Rostoucí trh – označován jako býčí trh nebo up trend. Dochází k růstu daného 

indexu a tím i k růstu většiny kurzů. 

2) Klesající trh – jinak jako medvědí trh nebo down trend. Vyznačuje se poklesem 

daného indexu a tím poklesem většiny kurzů. 

3) Postranní trh – neboli sideway trend. Trh, který neroste ani neklesá, trh bez 

trendu.  

Vývojová stádia akciového trhu 

 

2.4 Trendy 

Pod pojmem trend se rozumí dlouhodobá změna v průměrném chování časové řady. 

Příkladem může být dlouhodobý růst nebo dlouhodobý pokles. Trend vzniká 

systematickým působením sil ve stejném směru (4, str. 16). 

Trend se v obchodování rozděluje na býčí (rostoucí), medvědí (klesající) a postranní, 

jak bylo uvedeno v předchozí kapitole. 

Obrázek 1: Vývojová stádia akciového trhu (Zdroj: vlastní) 
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Obrázek 2: Rostoucí trend (Zdroj: 25) 

Rostoucí trend vzniká, pokud jsou býci silnější než medvědi a jejich kupní síla tlačí na 

růst cen. Každý cenový nárůst dosahuje vyšších hodnot než nárůst předchozí a každý 

pokles  se zastaví na vyšší hladině než ten předchozí (6, str. 55). 

 

Obrázek 3: Klesající trend (Zdroj: 25) 

Klesající trend vzniká tehdy, když medvědi mají větší kupní sílu a jejich prodeje tlačí 

trh dolů. Každý pokles je větší než předchozí a každý nárůst dosáhne nižší hladiny než 

předcházející (6, str. 55). 

Postranní trh je význačný tím, že ceny nikam nesměřují. Trhy jsou častěji netrendové 

než trendové. Pokud je trh netrendový, tak se většina cenových nárůstů zastaví na 

přibližně stejné cenové hladině a poklesy ztrácejí svoji sílu na přibližně stejné cenové 
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úrovni. Obecně je těžší obchodovat na netrendovém trhu než na trhu trendovém (6, str. 

55). 

2.5 Grafická analýza 

Čárový graf 

Jedná se o graf, který spojuje jednotlivé zavírací ceny (10, str. 31). 

 

Obrázek 4: Čárový graf (Zdroj: 8) 

Čárkový graf 

Čárkový graf je charakterizován čtyřmi cenami: open, high, low, close. Každá čárka 

grafu obsahuje mnoho informací, ze kterých obchodníci vytváří různé obchodní 

strategie (10, str. 32). 

 

Obrázek 5: Čárky (Zdroj: 27) 

 Open – otevírací cena  

 High – nejvyšší dosažená cena nakupujících 

 Low – nejnižší dosažená cena prodávajících 
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 Close – zavírací cena (10, str. 32) 

 

Obrázek 6: Čárkový graf (Zdroj: 8) 

 

Svíčkový graf 

Grafické vyjádření svíčkového grafu se používá především v krátkodobém 

obchodování, jelikož poskytuje náhled na chování účastníků trhu. Graf se skládá 

z jednotlivých svíček. Každá svíčka má obdélníkové tělo a dva výběžky, spodní a horní, 

označované „stíny“ nebo „knoty“. Tělo svíčky zobrazuje obchodování mezi otevírací a 

zavírací cenou. Spodní vertikální výběžek svíčky představuje vzdálenost mezi low a 

zavírací nebo otevírací cenou. Horní výběžek určuje vzdálenost mezi high a zavírací 

nebo otevírací cenou, podle vyšší hodnoty. Pokud je zavírací cena vyšší než cena 

otevírací, je tělo svíčky bílé. Jestliže je zavírací cena nižší než otevírací cena, je tělo 

vykresleno černou barvou (10, str. 34). 
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Obrázek 7: Svíčky (Zdroj: forex-zone.cz) 

Mezi obchodníky je zobrazení vývoje cen pomocí svíčkového grafu přehlednější oproti 

čárkovému grafu. Svíčky v bílé barvě představují tlak na nákup a černé svíčky zase tlak 

na prodej. Délka svíčky interpretuje intenzitu tlaku na nákup či prodej, kratší svíčky 

znamenají malý cenový pohyb, delší svíčky signalizují velkou intenzitu prodejního nebo 

nákupního tlaku (10, str. 34). 

 

Obrázek 8: Svíčkový graf (Zdroj: 12) 

Support a rezistence 

Linie supportu zobrazuje v downtrendu úroveň, pod kterou cena po určitou dobu 

neklesne. Jedná se o cenovou hladinu, kde dostatečně velká poptávka zastavuje pokles 

ceny a někdy  koriguje cenu k růstu (10, str. 35). 

Linie rezistence zobrazuje v uptrendu úroveň, kdy cena po nějakou dobu nevzroste. Na 

této cenové hladině je naopak velká nabídky, která cenu přiměje k zastavení rostoucího 

trendu nebo ji usměrňuje k poklesu (10, str. 36). 

Jestliže dojde k rostoucímu trendu, potom hladiny supportu a resistence navyšují svoji 

úroveň. Hladina supportu je neměnná, zatímco dojde k prolomení hladiny rezistence. 
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K tomuto jevu dochází opakovaně, dokud nedojde ke zvratu v rostoucím trendu (33, str. 

45). 

 V případě klesajícího trendu se úroveň hladin supportu a rezistence snižuje. V tomto 

případě zůstává konstantní hladina rezistence a dochází k prolomení hladiny supportu 

poklesem ceny (33, str. 45). 

 

Obrázek 9: Rezistence a support (Zdroj: 32) 

2.6 Technické indikátory 

2.6.1 Klouzavé průměry 

Jedná se o jeden z nejpoužívanějších nástrojů technické analýzy. Používají se pro 

identifikování trendu a vyhlazování vysokých výkyvů. Máme pět druhů klouzavých 

průměrů – jednoduchý, triangulární, vážený, exponenciální a variabilní. Konstruují se 

jako lineární kombinace zvoleného počtu minulých cen až do času t. Součet koeficientů 

této kombinace je vždy roven jedné (33, str. 51). 

Základním parametrem je délka klouzavého průměru n, která určuje (u jednoduchého, 

triangulárního a váženého klouzavého průměru) počet minulých cen použitých k jejich 

výpočtu. U zbylých určuje délka výši vyrovnávací konstanty (33, str. 51). 

V závislosti délky klouzavého průměru na životnosti investice a charakteru trhu 

rozdělujeme trh na postranní a trh s trendem. V případě postranního trhu jsou klouzavé 

průměry kratší, kvůli rychlejší a častější reakci. U trendu s trhem jsou průměry delší, 

aby zabránily v případě malých výkyvů předčasným reakcím (33, str. 51). 
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Je třeba říci, že klouzavé průměry nejsou určeny k tomu, aby signalizovaly nákup či 

prodej na přesném dnu nebo vrcholu. Je třeba použití dalších identifikátorů a případně 

jej s nimi kombinovat (33, str. 51). 

Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average) 

Jednoduchý klouzavý průměr počítá s tím, že všechny dny zahrnuté do výpočtu mají 

stejnou váhu. Jestliže hodnota klouzavého průměru značně vzroste, nemusí se jednat o 

rapidní vzrůst ceny (28). 

     
          

 
 (1)  

Pn - cena v n intervalu 

n - perioda klouzavého průměru 

Vzorec 1: SMA (Zdroj: 29) 

Exponenciální klouzavý průměr (Exponential Moving Average) 

Exponenciální klouzavý průměr se od jednoduchého liší tím, že posledním dnům udává 

vyšší váhu a je tak přesnější (28). 

                          (2)  

EMAn-1 – hodnota EMA předchozího dne 

Pn – poslední aktuální cena 

K=2/(n+1) 

n – zvolená časová perioda 
Vzorec 2: EMA (Zdroj: 29) 
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Obrázek 10: SMA a EMA (Zdroj: 14) 

Vážený klouzavý průměr (Weighted Moving Average) 

Dalším nejčastěji používaným průměr je vážený klouzavý průměr. Největší váhu mývají 

nejaktuálnější dny zahrnuté do výpočtu a zpátky do minulosti váhy lineárně klesají (33, 

str. 54). 

 
    

                      

     
 

(3)  

Pn – aktuální cena 

Pn-1 – cena předchozího dne 

x, y, z – váhy přidělené jednotlivým dnům 
Vzorec 3: WMA (Zdroj: 28) 

2.6.2 Momentum 

Je nejjednodušším typem oscilátorů, jehož základní podstatou je měřit sílu a rychlost 

trendu. Pokud momentum roste, znamená to, že trend nabírá na síle. V opačném případě 

můžeme očekávat jeho konec nebo otočení trendu. Výhodou tohoto indikátoru, že nás 

s dostatečným předstihem informuje o změně trendu (22, str. 334). 

Rozlišujeme dva typy a to momentum absolutní a relativní: 

Absolutní momentum se počítá jako rozdíl současného kurzu s kurzem dosaženým před 

n dny (22, str. 333). 
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                            (4)  

Vzorec 4: Absolutní momentum (Zdroj: 22, str. 333) 

Relativní momentum je poměr aktuálního kurzu a zpožděného kurzu o n obchodních 

dnů. Vyjadřuje se v procentech, které nám říká, o kolik procent se změnil kurz za n 

časových období (22, str. 334). 

 
             

     
       

     
(5)  

Vzorec 5: Relativní momentum (Zdroj: 22, str. 334) 

„Obvyklé hodnoty parametru n (časové vzdálenosti mezi posledním kurzem a kurzem 

srovnávaným) bývají 10 nebo 12, přičemž hodnota absolutního ukazatele osciluje kolem 

nuly, zatímco hodnota relativního ukazatele kolem hodnoty 100. Nákupní signály jsou 

indikovány v okamžiku protnutí hranice 0 nebo 100 směrem vzhůru, zatímco prodejní 

signály jsou indikovány při protnutí této hranice směrem dolů.“ (22, str. 334) 

Pokud bychom zvolili hodnoty n vyšší, potom by křivka byla vyrovnanější s méně 

výkyvy a méně indikovanými signály. U hodnot nižších by indikovaných signálů bylo 

zase příliš mnoho (22, str. 334). 

2.6.3 Rate of change (ROC) 

Oscilátor ROC je podobný předchozímu oscilátoru. Popisuje, jak se relativně změnila 

dnešní cena vzhledem k ceně před zvoleným počtem obchodních dnů (33, str. 67). 

 
        

             

       
     

(6)  

Vzorec 6: ROC (Zdroj: 22) 

Nejčastější hodnoty n jsou (33, str. 67): 

n = 12  pro krátkodobé obchodování 

n = 25  pro střednědobé obchodování 

n = 255 pro dlouhodobé obchodování 
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Obrázek 11: ROC (Zdroj: 14) 

Vhodnou dobu pro nákup nám udává klesající indikátor ROC, který nabývá velmi 

nízkých záporných hodnot. Znamená to přeprodaný trh a očekává se růst ceny. Pokud 

chceme prodávat, musíme vyčkat na velmi vysoké kladné hodnoty indikátoru. V tom 

okamžiku je trh překoupen a očekává se budoucí pokles ceny (33, str. 67). 

2.6.4 Relative Strenght Index (RSI) 

Řadí se mezi často používané oscilátory na trhu Forexu. Udává nám, zdali je trh 

překoupen nebo přeprodán. Pohybuje se v rozmezí 0 - 100 (9, str. 102). 

 

            [
   

       
]      [

   

  
    
    

] 

(7)  

RSIt(n) – hodnota oscilátoru RSI v čase (t) pro období délky (n) 

U(n) – součet kladných kurzových změn za sledované období (n) 

D(n) – součet záporných kurzových změn za sledované období (n) 

Vzorec 7: RSI (Zdroj: 22) 

Pokud je hodnota RSI pod 30, signalizuje přeprodaný trh, hodnota nad 70 udává 

překoupený trh. Ovšem často se stává, že tyto hranice významně překročí na úrovně nad 

80 nebo pod 15. Je proto vhodné, když máme například hodnotu RSI menší jak 30, 

počkat s nákupem do doby, než indikátor překříží hodnotu zpátky nahoru. Dále se tento 

indikátor používá pro potvrzení rostoucího nebo klesajícího trendu. Při hodnotách RSI 

přesahující 50 by měl trh růst, při klesajícím trendu by se měl pohybovat pod hodnotou 

50 (9, str. 104). 

 

Obrázek 12: RSI (Zdroj: 14) 
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2.6.5 Moving Average Convergence Divergence (MACD) 

Považuje se za nejspolehlivější indikátor technické analýzy. Je to rozdíl dvou 

exponenciálních klouzavých průměrů, krátkodobého (obvykle 26-denního) a 

dlouhodobého (12-denního) (22, str. 337). 

                  (8)  

Vzorec 8: MACD (zdroj: 14) 

Indikátor MACD kolísá kolem dlouhodobého klouzavého průměru, tzv. nulové linie. 

V případě rostoucího trendu jsou hodnoty vyšší než nula, u klesajícího trendu jsou 

hodnoty nižší než nula. V grafu je též zakreslen tzv. trigger (spouštěcí linie), tvořen 9-

denním klouzavým průměrem, který je určen pro generování obchodních signálů (22, 

str. 337). 

 

Obrázek 13:MACD (upraveno podle Zdroj: 31) 

Signál nákupu je generován v době, kdy indikátor MACD překříží směrem vzhůru 

spouštěcí linii, u prodejního signálu je to opačně. Nákupní nebo prodejní signál je tím 

silnější, čím více je průsečík MACD a spouštěcí linie vzdálen od nulové čáry. Za 

potvrzení trendu se považuje protnutí nulové linie (22, str. 337). 

2.6.6 Comodity Channel Index (CCI) 

Index komoditního kanálu měří sílu a směr trendu. Z vysokých hodnot indikátoru 

můžeme zjistit, že ceny jsou nezvykle vysoko oproti průměrným hodnotám. Nízké 

hodnoty naznačují, že jsou ceny zase neobvykle nízko (9, str. 108). 

 
    

         

          
 

(9)  

TP (typical price) – (nejvyšší, nejnižší a uzavírací cena daného dne)/3 

MATP – jednoduchý klouzavý průměr podle nastavené periody ve vztahu k TP 

MDTP – vypočtená střední odchylka od TP podle vzoce * koeficient 
Vzorec 9: CCI (zdroj: 9, str. 108) 
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Indikátor CCI můžeme pro hledání divergencí mezi cenou CCI nebo pro hledání CCI na 

různých úrovních (potvrzení trendu, přeprodaný nebo překoupený trh) (9, str. 108). 

Pokud vytváří cena měnového páru nová highs nebo lows, ale CCI přechozí highs nebo 

lows nepřekračuje. Jedná se tzv. pozitivní (býčí) divergence, kdy cena tvoří nižší low, 

ale indikátor vytvoří vyšší low, a tzv. negativní (medvědí) divergence, kde cena vytvoří 

vyšší high, ale indikátor vytvoří nižší high. Poté většinou následuje cenová korekce (9, 

str. 114). 

 

Obrázek 14: Pozitivní a negativní divergence (Zdroj: 5) 

 

„Obecným základem pro vstupy na základě CCI je oscilace křivky kolem své centrální 

linie – bodu (0). Když je křivka nad hodnotou 0, je předpoklad pro vstup do Long pozice 

(nákup). Když je pod hodnotou 0, pak je to signál pro vstup do Short pozice (prodej).“ 

(9, str. 109). 

Protnutí hodnoty +-100 je dalším důležitým signálem. Signál pro silný růstový trend 

nastává tehdy, když je křivka nad hodnotou 100. Pokud je křivka pod hodnotou -100, 

jedná se o silný klesající trend. Při protnutí hodnot +-200 trh signalizuje překoupenost 

nebo přeprodanost (9, str. 110). 

2.6.7 Williams %R 

Slouží k určení předprodaných a překoupených cenových hladin. Používá se na 

přesnější určení vstupních a výstupních signálů (9, str. 111). 
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        (10)  

Vzorec 10: Williams %R (zdroj: 9, str. 111) 

Indikátor se pohybuje v rozmezí -100 a 0. Pokud kolísá mezi hodnotami -80 a -100%, 

indikuje přeprodaný trh. Pokud indikátor osciluje mezi hodnotami -20% a 0, znamená 

to, že je trh překoupený. V některých obchodních softwarech je rozmezí definováno 

v kladných hodnotách 0 až 100 (9, str. 112). 

 

Obrázek 15: Williams %R (Zdroj: 14) 

Běžně se indikátor používá pro zobrazení za posledních 14 obchodních dnů. Dále je 

rozumnější, například v případě přeprodaného trhu, si počkat na skutečný začátek růstu, 

než začneme s nakupováním. Negativní stránkou bývá dlouhý interval mezi signalizací 

a skutečným růstem či poklesem (9, str. 112). 

2.7 Forex 

Forex  - Foreign Exchange je mezinárodní měnový trh neboli obchodování s cizími 

měnami. Na rozdíl od komoditních a akciových trhů neexistuje žádné centrální místo, 

proto zde není žádná burza pro realizaci obchodování (25). 

Můžeme si jej představit jako síť spojující největší bankovní instituce, fondy, brokerské 

společnosti aj. Zájmem těchto subjektů je využití vzájemných pohybů měn a jejich 

kurzů k realizaci zisku (25). 

2.7.1 Účastnici forexu 

Obecně se dá říci, že účastníci forexu se dělí na tři základní skupiny – banky, makléře a 

zákazníky, které dále rozdělujeme několika kategorií (9, str. 19): 

- Místní a mezinárodní banky – nejdominantnější kategorie, jednají pod jménem 

zákazníka nebo pod svým jménem. 

- Centrální banky – mají možnost ovlivňovat ve prospěch nebo k potlačení 

hodnoty měny. 
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- Zákazníci bank – využívají měnu pro úhradu zahraničních faktur nebo 

nakoupeného zboží. 

- Správci fondů 

- Makléři – zprostředkovatelé obchodů mezi nakupujícími a prodávajícími. 

2.7.2 Měnové páry 

V této kapitole se podíváme na nejdůležitější světové měny. Nejpoužívanější měnou na 

světě je Americký dolar, pomocí kterého se obchoduje ropa, zemní plyn a jiná paliva. 

Hlavní měny  

- USD – Americký dolar, symbol $, nejpoužívanější měna 

- EUR – Euro, symbol €, druhá nejvýznamnější měna 

- GBP – Britská libra, symbol Ł 

- CHF – Švýcarský frank, symbol CHF 

- JPY – Japonský jen, symbol ¥ (9, str. 23) 

Vedlejší měny 

- Dánská koruna 

- Norská koruna 

- Švédská koruna 

- Kanadská dolar (AUD) 

- Australský dolar (CAD) 

- Novozélandský dolar (NZD) (9, str. 24) 

Hlavní obchodované měnové páry 

Tabulka 1: Měnové páry (Zdroj: 9, str. 24) 

Symbol Měnový pár 

EUR/USD Euro/US Dolar 

GBP/USD Libra/US Dolar 

USD/JPY US Dolar/Japonský Jen 

USD/CHF US Dolar/Švýcarský frank 

USD/CAD US Dolar/Kanadský dolar 

AUD/USD Australský Dolar/US Dolar 

NZD/USD Novozélandský Dolar/Us Dolar 



27 

 

2.7.3 Základní pojmy 

BID 

Je nabídková cena. Příkladem je měnový pár EUR/USD, jehož BID hodnota je 1,3693 a 

za ni se obchodníci pokoušejí koupit eura proti dolaru (25). 

ASK 

Je poptávková cena. U páru EUR/USD je ASK hodnota například 1,3696, za kterou se 

obchodníci snaží prodat eura proti dolaru (25). 

Spread 

Jedná se o rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou. Většinou bývá ziskem banky 

nebo brokera a je nepřímo úměrná likviditě měnového páru. Čím je likvidita vyšší, tím 

je nižší spread (25). 

U nejčastěji obchodovaných párů (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF) se 

spread pohybuje kolem 3-4 pipů. Avšak u méně obvyklých párů (GBP/CHF) se rozdíl 

mezi nabídkovou a poptávkovou cenou může vyšplhat až na 10 pipů a více. Vyšší 

hodnota spreadu bývá ovlivněna při očekávání velkého pohybu nebo vyhlašování 

důležitých zpráv (9, str. 28). 

PIP 

Kurz měnového páru se obvykle udává jako číslo se čtyřmi desetinnými místy. Měnové 

páry rostou a klesají o jeden bod - pip. Například, pokud klesne cena EUR/USD 

z 1,3693 na 1,3692, změní se právě o jeden pip. Hodnota pipu se liší u různých 

měnových párů a také u velikosti investice. Abychom mohli zjistit hodnotu, musíme 

znát objem obchodované měny (9, str. 29).  

LOT 

Je objemová jednotka. Jeden lot představuje objem dané měny v hodnotě 100 000. U 

párů, kde je zjišťujeme, kolik získáme vybrané měny za jeden dolar (EUR/USD, 

GBP/USD) se je hodnota pipu při velikosti jednoho lotu standardně 10 dolarů. Dále 

rozlišujeme tzv. miniloty a mikroloty. U minilotu je objem měny 10 000 (1 pip je roven 

1 dolaru), u mikrolotu je objem měny 1000 (1 pip je roven 0,1 dolaru) (9, str. 29). 
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Leverage 

Jinak se mu říká pákový efekt, velmi rozšířený. Při páce 100:1 můžeme s kapitálem 

1000 dolarů ovládat 100 000 dolarů. Výhodou je relativně velké zhodnocení, na druhou 

stranu nám vysoká páka může přinést velké ztráty (9, str. 29). 

Stoploss 

Hranice omezení maximální výše ztráty. Jestliže ztráta dosáhne hranice stop lossu, 

obchod je automaticky uzavřen (24). 

Take profit 

Hranice maximálního zisku, při kterém dojde k uzavření pozice. Pokud zisk dosáhne 

hranice take profitu, obchod je uzavřen a inkasujeme zisk (24). 

2.7.4 Obchodní hodiny  

Na trhu Forexu se obchoduje 24 hodin 5 dní v týdnu. Ale je důležité vědět, v kolik 

hodin se otevírají a uzavírají obchody v jiných časových pásmech. 

Tabulka 2: Časové zóny (Zdroj: 9, str. 34) 

Časová zóna Středoevropský čas 

Tokio 1:00 – 10:00 

Londýn 9:00 – 18:00  

New York 14:00 – 23:00 

Sydney 23:00 – 7:00 

 

2.7.5 Obchodní systémy 

Podle způsobu obchodování dělíme obchodní systémy na diskreční, mechanické a 

automatické (25). 

Diskreční obchodní systém 

Manuální obchodování na předem dohodnutých signálech vstupu a výstupu. Všechny 

operace, jako je například vyhledání signálu pro vstup, nastavení target profitu nebo 

stoplossu se provádí ručně. Výhodou diskrečního systému je lepší přizpůsobivost 

novým tržním podmínkám. Mínusem je nutnost mít větší zkušenosti potřebné 

k úspěšnému obchodování a strategie systému nemohou být zpětně otestovány (16). 
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Mechanický obchodní systém 

Obchodník má v takovém systému předem definovaná pravidla pro řízení obchodů - 

vstupy, výstupy, target profity aj. a v průběhu jenom zadává příkazy nebo má vlastní 

naprogramovaný skript. Obchodní příležitosti jsou oznámeny např. zvukovým signálem, 

smskou nebo emailem, pomocí kterých můžeme zadat jednotlivé příkazy (16). 

Automatický obchodní systém 

Označovaný jako Expert Advisor nebo AOS. Postaven na stejném principu jako 

diskreční s tím rozdílem, že je plně zautomatizovaný. Sám vykonává příkazy pro vstup 

nebo výstup. Nevýhodou je nepružná reakce na aktuální situaci na trhu (16). 

2.7.6 Money Management 

Patří mezi nejdůležitější oblasti tradingu. Úkolem money managementu je zajištění 

stabilních zisků, malých ztrát a přežití. Nikdy bychom neměli riskovat více než 2-3% 

našeho účtu (9, str. 159). 

2.7.7 Backtesting 

Backtesting je testování obchodního systému na historických datech, kdy procházíme 

vybrané měnové páry a časové rámce a podle obchodní strategie se nám zobrazují 

pozice vstupů a výstupů (25). 

Druhy backtestingu (25): 

- Ruční – obchodník zkouší svoji strategii na historických datech a ručně zapisuje 

na papír nebo do Excelu, všechny získané informace. 

- Automatický – pomocí softwaru naprogramuje pevná pravidla, která jsou potom 

automaticky otestovány příslušným programem. 

Backtesting by měl být proveden minimálně rok nazpět, neboť by mohlo dojít ke 

zkresleným informacím o tom, jak se systém chová (25). 
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3 Analýza současné situace 

V následující části práce nejprve popíšu nejdůležitější kritéria při výběru brokera a dále 

porovnám vybrané mezinárodní i české společnosti. Druhá část bude věnována analýze 

nejčastěji používaných platforem pro obchodování. 

3.1 Výběr brokera 

Jedním z důležitých kroků před samotným investováním peněž je třeba vybrat si 

společnost - brokera, který nám zprostředkuje obchodování na měnovém trhu. Broker je 

v podstatě jednotlivec nebo společnost, který kupuje a prodává příkazy podle 

rozhodnutí obchodníka. Profitem brokera jsou buď poplatky, které si účtuje za své 

služby nebo tzv. spread – rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou (26). 

Při výběru je třeba zvážit spoustu faktorů, kterými jsou např. používaná obchodní 

platforma, poplatky, dostupné měnové páry nebo možnost založit si mini účet. 

Typ brokera 

Brokery rozdělujeme na 3 základní skupiny (25): 

1) Market Maker (MM, DD = Dealing Desk) – jedná se o tvůrce trhu a jeho 

hlavním úkolem je povinnost kótovat cenu a zabezpečovat dostatečnou likviditu 

na trhu. Většinou nabízí stálý spread, nemá žádné poplatky z uskutečněných 

transakcí, ale jeho příjem je právě z nabízeného spreadu. 

2) ECN (Electronic Communications Network) – je místem střetnutí nabídky a 

poptávky bankovních i nebankovních institucí. Přítomnost velkých institucí 

zajišťuje dostatečnou likvidit. Nabízí nízké spready, ale často si účtuje poplatek 

za zprostředkování obchodu. 

3) STP (Straight Through Processing) – umožňuje automatizovaný přístup bez 

dealing desku, tzn. že klienti jedné firmy nemohou obchodovat navzájem, ale 

všechny transakce se provádí v návaznosti na některou z předních světových 

bank nebo finančních institucí, která poskytuje co nejlepší nabízené a poptávané 

ceny. Mívají buď stálý nebo proměnlivý spread. 

Poplatky 

U forexových brokerů se většinou poplatky, jako takové, neplatí. Jejich poplatek bývá 

většinou spread mezi cenou za nákup a za prodej. Může být pohyblivý nebo pevně 
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stanovený. Dále si musíme dávat pozor na to, jakým způsobem společnosti reagují na 

zveřejňované zprávy z finančních trhů. Některé firmy reagují na negativní finanční 

zprávy zvětšováním spreadů, který může ze ziskového obchodu udělat ztrátový (11). 

Příkladem může být měnový pár EUR/USD, kde je spread 2 pipy. Aktuální BID cena je 

1,3699 a ASK cena je 1,3701. Potom obchodní nakupuje za ASK cenu a prodává za 

BID cenu a v případě brokera je to opačně. Z těchto rozdílů brokeři získávají příjmy. 

Sídlo brokera 

Další otázku je, zda se jedná o brokera působící v České Republice nebo v zahraničí. 

Většinou se doporučují zahraniční společnosti. Vzhledem k delším zkušenostem a 

většímu počtu klientů mohou obchodníkovi nabídnout lepší služby, větší množství 

měnových párů aj (5). 

Je vhodné si zjistit, zda je společnost registrovaná u regulačního úřadu. Měli bychom se 

zaměřit na to, aby vybraná společnost měla čisté regulační záznamy a solidní finanční 

zázemí.  

Zákaznická podpora 

Rychlost a operativnost komunikace je dalším důležitým hlediskem při rozhodování. 

Měli bychom si ověřit, jestli broker podporuje telefonickou komunikaci, on-line 

komunikaci přes email nebo chat, jak rychle reaguje na naše dotazy, zda nám v  help 

desku odpovídá odborník, který dané problematice rozumí a neposledně jestli je 

dostupná komunikace nepřetržitě 24 hodin denně (7). 

Dostupnost měnových párů a dat 

V dnešní době je standardem mít k dispozici veškerá data zdarma, přesto bychom si 

měli tuto skutečnost ověřit. U dostupnosti měnových párů je situace obdobná, většina 

brokerů je schopno nabídnout nejčastěji obchodované měnové páry u netradičních párů 

je dobré si to ověřit (7). 

Možnost otevření mini účtu 

Podmínka téměř všech začínajících obchodníků, kteří mají k dispozici omezený kapitál, 

je možnost minimálního vkladu. V současné době se tato hranice pohybuje okolo 250 

dolarů. U mini účtu operujeme s desetinou standartního lotu u mikro účtu se setinou. 

Tuto možnost má naštěstí ve svém portfoliu služeb většina brokerů (7). 
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Vklady a výběry 

Je důležité znát možnosti pro ukládání a výběr našich finančních prostředků. Jestli si 

broker nastavuje podmínku minimální výplaty, jak dlouho trvá převod peněz nebo zda 

můžeme kdykoliv odstoupit od smlouvy (25). 

Software pro obchodování 

Poslední neméně důležitou součástí služeb brokera je platforma, na které budeme 

realizovat své obchodování. Je důležité, aby byl software uživatelsky přítulný a 

přehledný. Většina broker používá Metatrader, ale někteří mají svoje vlastní programy, 

které rozeberu v další kapitole (25). 

3.2 Přehled společností 

Admiral Markets 

Jedná se o mezinárodní finanční instituci s 25 pobočkami po celém světě. 

K obchodování nabízí 45 měnových párů, futures a další produkty. Používá nejnovější 

obchodní technologie za použití platformy Metatrader. Dbá na vysoké zabezpečení, 

poskytuje zákazníkům vzdělání, aktivní komunitu, rychlý zákaznický servis a kvalitní 

podporu (17). 

Tabulka 3: Admiral Markets (Zdroj: Upraveno dle 25) 

Typ brokera DM 

Minimální vklad 10 EUR 

Spread Od 0,1 pipu 

Další poplatky Ne 

Velikost páky 1:500 

Podporovaný SW Metatrader 4, 5 

Pojištění před ztrátou Ano 

Země původu Estonsko 

Objem obchodu Od 0,01 lotu 

Účet CZK, USD, EUR, zlato  

Vklady a výběry Raifeissen Bank, Skrill, Estacard 

 

Alpari UK 

Alpari nabízí své služby 207 000 zákazníkům z více než 20 zemí světa. S více než 15 

letou historií jsou nejrychleji rostoucí společností mezi poskytovateli online forexových 
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služeb. Využívají nejmodernější technologie, nákladově efektivní obchodování a 

ceněný zákaznický servis (25). 

Tabulka 4: Alpari UK (Zdroj: upraveno dle 25) 

Typ brokera ECN 

Minimální vklad 200 USD 

Spread Od 1,6 pipu 

Další poplatky Ne 

Velikost páky 1:500 

Podporovaný SW Metatrader 4, 5, Alpari Direct  

Pojištění před ztrátou Ano 

Země původu Velká Británie 

Objem obchodu Od 0,01 lotu 

Účet USD, GBP, EUR, CHF, AUD  

Vklady a výběry VISA, Mastercard, Neteller, Skrill 

 

X-Trade Brokers 

Jedná se o nadnárodní investiční společnost, která působí v mnoha evropských zemích. 

Řadí se mezi přední odborníky s cennými papíry na burzovních i mimoburzovních 

trzích. Společnost byla založena v roce 2002 a v České republice působí od roku 2007. 

Klientům nabízí investování na měnových, komoditních, akciových i dluhopisových 

trzích. Součástí služeb je také kvalitní technická podpora a konzultace obchodních 

strategií (20). 

Tabulka 5: X-Trade Brokers (Zdroj: upraveno dle 25) 

Typ brokera STP 

Minimální vklad 100 EUR 

Spread Od 0.2 pipů 

Další poplatky Ne 

Velikost páky 1:200 

Podporovaný SW Metatrader4, Xstation, Xmobile, Xtab  

Pojištění před ztrátou Ano 

Země původu Polsko 

Objem obchodu Od 0,1 lotu 

Účet CZK, USD, EUR  

Vklady a výběry Unicredit Bank, vyplnění žádosti 
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Patria Forex 

Je internetová obchodní platforma společnosti Patria Direct, a.s., která se zaměřuje na 

obchodování s deriváty vázané na vývoj měnových párů, komodit a akcií. Byla 

vytvořena ve spolupráci se společností FXCM Holdings LLC, jejímž prostřednictvím 

obchoduje s více než 150 000 klienty z celého světa. Nabízí dostatečnou likviditu a 

nízké spready, neboť obchodovatelné ceny dodává několik významných světových bank 

(19). 

Tabulka 6: Patria Forex (Zdroj: upraveno dle 25) 

Typ brokera STP 

Minimální vklad 1000 EUR 

Spread Od 1 pipu 

Další poplatky Ne 

Velikost páky 1:50 

Podporovaný SW Vlastní systém  

Pojištění před ztrátou Ne 

Země původu Česká republika 

Objem obchodu Od 0,1 lotu 

Účet EUR nebo USD  

Vklady a výběry Bankovní účet, vyplnění žádosti 

 

Bossa 

Společnost působí na kapitálovém trhu téměř 20 let. Od roku 2012 působí v České 

republice a podléhá dohledu České národní banky. Umožňuje obchodovat svým 

investorům 85 finančních instrumentů. V České republice se společnost BOSSA 

specializuje zejména na Forex a další derivátové trhy. Na rozdíl od konkurentů za 

společností stojí silná mateřská banka (18). 
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Tabulka 7: Bossa (Zdroj: upraveno dle 25) 

Typ brokera MM 

Minimální vklad 10 000 Kč 

Spread Od 1,1 pipu 

Další poplatky Ne 

Velikost páky 1:200 

Podporovaný SW Metatrader 4  

Pojištění před ztrátou Ano 

Země původu Polsko 

Objem obchodu Od 0,1 lotu 

Účet EUR nebo USD  

Vklady a výběry Bankovní převod 

 

Dukascopy 

Dukascopy je švýcarský broker, který nabízí rozšířenou obchodní platformu, bankovní 

finanční služby a je silným hráčem a spolutvůrcem globálního standardu v obchodování 

na měnovém trhu. Nabízí přímý přístup k Swiss Foreign Exchange Marketplace 

(SFEM), což je technologické řešení platformy a vlastněná ochranná známka 

společnosti. SFEM umožňuje obchodování účastníkům v prostředí, kde obě strany, 

strana nákupu i prodeje, mají rovnocenné postavení. Obchodování je umožněno 

bankovním institucím, profesionálním traderům a dalším subjektům. Výhoda tohoto 

brokera je ručení vkladů až do výše 100 000 CHF a jeho variabilní úzké spready (1). 

Tabulka 8: Dukascopy (Zdroj: upraveno dle 25) 

Typ brokera ECN 

Minimální vklad 100 USD 

Spread Od 0,2 pipu 

Další poplatky Ano 

Velikost páky 1:100 

Podporovaný SW JForex  

Pojištění před ztrátou Ano 

Země původu Švýcarsko 

Objem obchodu Od 0,1 lotu 

Účet USD, CHF, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD 

Vklady a výběry Karta, Bankovní převod 
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Zhodnocení brokerů 

Tabulka 9: Zhodnocení brokerů (Zdroj: vlastní) 

Název 
brokera 

Klady Zápory 

Admiral 
Markets 

+ Zákaznický servis v češtině  
+ Nízký spread 
+ Nízký minimální vklad 
+ Vklad přes skrill 

- Výběr pouze bankovním 
převodem 

 

Alpari UK 
+ Nízký min. vklad 
+ Vývoj Metatraderu 
+ Vklad přes Skrill, Neteller 

- Výběr pouze bankovním 
převodem 

XTB 

+ Vlastní analytický servis 
+ Podpora mobilních zařízení 
+ Vzdělávání obchodníků 
+ Podpora v češtině 

- Výběr pouze bankovním 
převodem 

- Poplatky 

Patria 
Forex 

+ Nízký spread 
+ Podpora v češtině 

- Vysoký min. vklad 
- Chybí pojištění před ztrátou 

Bossa 

+ Školící programy 
+ Osobní konzultace 
+ Podpora mobilních zařízení 
+ Podpora v češtině 

- Vyšší min. vklad 
- Kratší působení na českém trhu 

Dukascopy 
+ Nízký spread 
+ Nízký min. vklad 

- Chybí podpora Metatraderu 

 

Pro výběr jsem zvolil následující kritéria – možnost použití internetových peněženek, 

nízký minimální vklad, bez dalších poplatků, ideálně podpora v češtině a možnost 

obchodovat v platformě Metatrader. Z výše hodnocených brokerů mým kritériím 

vyhovovaly český Admiral Markets a zahraniční Alpari UK.  

3.3 Přehled obchodních platforem 

Saxo Trader 

Platforma Saxo Trader umožňuje profesionální všestranné online obchodování s Forex, 

akciemi, futures aj. Nabízí nepřeberné množství tržních informací, cen, analýz a různé 

nejmodernější nástroje pro technickou analýzu a pro úspěšné obchodování. Je plně 

individuálně přizpůsobitelná a umožňuje nastavení pro soukromé i podnikové účty (15). 
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Obrázek 16: Saxo Trader (Zdroj:23) 

 Více než 155 kurzů zahraničních měn. 

 Plně personalizované obchodní prostředí. 

 Velké množství tržních analýz, nepřetržité informování o novinkách na 

světových trzích. 

 Přímé spojení s dealerem Saxo banko prostřednictvím chatu. 

 

− Obchodování pouze přes společnost Saxo Bank. 

− Chybí možnost tvorby automatického obchodního systému a implementace 

programovacího jazyka. 

Ninja Trader 

Ninja Trader je přední vysoce výkonný obchodní software. Nabízí nástroje pro 

pokročilé grafy, analýzu trhu, vývoj obchodních systémů a simulací. Lze jej napojit na 

desítky brokerů a poskytovatelů dat. Pro obchodníky je tu možnost tvorby vlastních 

indikátorů prostřednictvím programovacího jazyka NinjaScript, který je odvozen od C#. 

Další zajímavou funkcí této plaformy je nahrávání obchodních relací a jejich zpětné 

přehrávání (2). 
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Obrázek 17: Ninja Trader (Zdroj: 2) 

 Funkce automatického obchodování 

 Demo účet na 30 dní zdarma 

 Příjemné uživatelské prostředí 

 

− Placená verze pro reálné obchodování (50$/měsíc) 

− Pouze v anglickém jazyce  

TradeStation 

Jedná se o komplexní obchodní platformu a brokera v jednom. Nabízí historická a živá 

data, nízké poplatky a další výhody. Má vlastní skriptovací jazyk EasyLanguage, který 

je postaven na Pascalu a umožňuje programovat obchodní strategie, indikátory a studie. 

Dále nabízí i zjednodušené programy pro mobilní telefony a tablety (30). 
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Obrázek 18: TradeStation (Zdroj: 30) 

 Velmi oceňovaná platforma 

 Podpora mobilních zařízení 

 

− Placená verze (249$/měsíc) 

− Obchodování pouze přes jednoho brokera 

JForex 

JForex je software pro manuální a automatické obchodování. Zaměřuje se výhradně na 

Forex a pro programátory nabízí systém postavený na Java technologii, která umožňuje 

uživateli přístup dovnitř celé obchodní plaformy. Uživatelské prostředí je hodně 

podobné Metatraderu (25). 
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Obrázek 19: JForex (Zdroj: 25) 

 Technologie Java 

 Rozšiřitelnost platformy 

 Široká základna uživatelů 

 Nonstop profesionální podpora 

 

− Možnost obchodovat pouze přes brokera Dukascopy 

− Zaměřen pouze na Forex 

Metatrader 4 

Patří mezi nejrozšířenější obchodní platformy pro obchodování na Forexu. Disponuje 

pohodlným, intuitivně srozumitelným rozhraním, které snadno zvládne i začínající 

trader. Umožňuje přístup k vysoké úrovni automatického obchodování pomocí řady 

vestavěných technických indikátorů a poradců. Vyžívá vlastního programovacího 

jazyka MQL (Metaquotes Language) založen na C (25). 
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Obrázek 20: Metatrader (Zdroj: 25) 

 

 Možnost zpětného testování na historických datech 

 Tvorba a import vlastních systémů, alarmů a indikátorů 

 Podpora mnoha jazyků včetně češtiny 

 Využití u velkého množství brokerů 

Shrnutí  

V předchozích odstavcích jsem popsal jak platformy určené pouze pro danou 

společnost, tak i univerzální programy. Téměř všechny disponovaly podobnými 

vlastnostmi, co se týče nabízených funkcí, analýz, indikátorů aj. Z daného porovnání 

mým představám nejvíce vyhovuje poslední jmenovaný Metatrader 4, protože s ním 

mám nejvíce zkušeností a pro tvorbu obchodních systému a samotného obchodování je 

pro mě bezkonkurenční.  
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Pro technickou analýzu v další části práce vytvořím svůj vlastní jednoduchý program, 

který sice nebude mít tolik funkcí, ale bude vyhovovat mým potřebám. Jednotlivé 

strategie naprogramuji a otestuji právě pomocí Metatraderu. 
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4 Vlastní návrh řešení 

4.1 Popis aplikace 

Vytvořil jsem jednoduchou aplikaci, která by měla plnit funkci podpůrného nástroje pro 

technickou analýzu. Program je napsán v jazyce Visual Basic. NET (VB.NET) a 

obsahuje následující části, které podrobněji popíši v dalším textu: 

- Úvodní obrazovka 

- Výběr a načtení dat 

- Technická analýza 

- Money Management Kalkulátor 

Úvodní obrazovka 

Při spuštění aplikace se nám jako první ukáže formulář úvodní obrazovky, kde máme 

tlačítka na výběr ze dvou nástrojů, technická analýza a money management kalkulátor a 

dále tlačítko pro zavření programu. 

 

 

Obrázek 21: Úvodní obrazovka aplikace (Zdroj: vlastní) 
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Technická analýza 

Pokud zvolíme první možnost, technickou analýzu, potom se načte formulář pro zadání 

a zvolení vstupních údajů. První combobox nám umožňuje vybrat měnový pár, který 

potřebujeme analyzovat. Obsahuje tři základní měnové páry, Euro/US Dolar, Libra/US 

Dolar a US Dolar/Japonský Jen. Druhá vysouvací lišta udává časový interval, v jakém 

chceme data zobrazit. Opět máme na výběr tři možnosti, denní, hodinová nebo 

minutová. Třetí skupina obsahuje období, ze kterého potřebujeme daná data analyzovat. 

Vstupní data jsou načítána z.csv souborů. Ideální případem by bylo stahování 

nejnovějších aktuálních dat z Internetu, ovšem z volně dostupných zdrojů nebyla 

historická data měnových párů nikde k dispozici. 

 

Obrázek 22: Formulář vstupních dat (Zdroj: vlastní) 

Tlačítko analýza dat nás přesune do formuláře Technická analýza, který nám poskytuje 

celkový souhrn o vybraných datech. 
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Obrázek 23: Technická analýza (Zdroj: Vlastní) 

V levé části okna se nachází informace o daném dni, typ grafu, technické indikátory a 

technická analýza. V pravé části je zobrazen graf s cenovými pohyby. 

 

Obrázek 24: Levá část okna technické analýzy (Zdroj: vlastní) 

Skupina denní hodnoty obsahuje datum, čas, open (otevírací cena), high (nejvyšší cena), 

low (nejnižší cena) a close (zavírací cena). Pomocí tří radiobuttonů si zvolíme typ grafu 

– liniový, čárkový nebo svíčkový. Ve střední části je k dispozici indikátory trendů – 

klouzavé průměry a oscilátory. Box s klouzavými průměry v grafu zobrazuje 
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jednoduchý, exponenciální a vážený klouzavý průměr s periodami 5, 10 a 20 časových 

jednotek. Vedle něj si může uživatel vybrat z šesti indikátorů MACD, Relative Strenght 

Index, Stochastic, Williams %R, Rate of change a Comodity Channel Index. V dolním 

úseku jsou potom zobrazeny hodnoty těchto indikátorů a dále doporučené pokyny na 

daný časových úsek – koupit, prodat, neutrální, překoupený trh a přeprodaný trh. 

Jednotlivé podmínky pro dané informace a příkazy jsem nadefinoval pomocí vlastního 

algoritmu. 

 

Pro vizualizaci dat v grafu jsem využil ovládací prvky Microsoft Chart Controls. Graf je 

rozdělen na dvě oblasti. V horní oblasti se načítají jednotlivé ceny za dané období a v 

daném intervalu a vybrané klouzavé průměry. Ve spodní části je vykreslen indikátor 

podle volby z předešlého obrázku. Nad grafem je scrollbar pro přizpůsobení 

zobrazované oblasti grafu. Hodnoty jednotlivých indikátorů, doporučení a další 

informace z levé části okna technické analýzy se zobrazují právě při kliknutí na vybraný 

úsek grafu. 
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Obrázek 25: Tabulka dat (Zdroj: vlastní) 

Tlačítko tabulka dat nám zobrazí základní údaje o cenách, které jsme vybrali při vstupu 

do technické analýzy. Na obrázku konkrétně vidíte denní cenové pohyby. 

Money Management Calculator 

Aby aplikace byla odlišná od spousty jiných známých softwarů pro technickou analýzu, 

přidal jsem užitečnou pomůcku, která by měla usnadnit práci při rozhodování, jaké 

množství finančních prostředků si můžeme dovolit investovat do dané obchodní pozice 

vzhledem k výši našeho kapitálu a riziku, které jsme ochotni postoupit. 

 

Obrázek 26: Money Management kalkulátor (Zdroj: vlastní) 
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Typ účtu je combobox obsahující položky standard, mini a micro. Podle výběru se mění 

hodnota jednoho lotu, u standardního je množství dané měny 100000, u mini 10000 a u 

mikro účtu v hodnotě 1000. Do položky kapitál zapisujeme náš aktuální stav účtu 

v dolarech. Rozbalovací lišta měnový pár obsahuje 7 hlavních dvojic, jejichž aktuální 

kurzy jsou stahovány z Internetu a z těchto hodnot se následně vypočítává hodnota 

jednoho pipu v dolarech. Další textbox je určen pro námi zadanou hodnotu kapitálu 

v procentech, který jsme ochotni riskovat na jeden obchod a poslední povinný údaj je 

stoploss, kdy vepisujeme hranici ztráty jedé pozice v pipech. A konečně velikost pozice 

(lotu) jsme získali vydělením riskovaného kapitálu hodnotou stoplossu v dolarech. 

Pro příklad výpočtu vezměme dané údaje na obrázku. Máme mini účet s kapitálem 2000 

dolarů. Obchodujeme měnový pár US Dolar/Japonský Jen, kde aktuální hodnota 

jednoho pipu pro danou dvojici byla 0.985. Hodnota risku byla nastavena na 2%, což 

představuje 40 dolarů z našeho kapitálu. Informace o výšce stoplossu v dolarech byla 

získána vynásobením stoplossu v pipech, 20, a hodnotou pipu 0,985.  

4.2 Obchodní strategie 

Nyní přejdeme k samotnému obchodování. V následující části jsem vytvořil tři 

automatické obchodní systémy založených na strategiích s vybranými indikátory. 

Jednotlivé strategie jsem navrhl za pomocí literatury, diskuzí na finančních portálech 

nebo názorných ukázkách. První dva systémy jsou spojené s indikátory trendu, 

klouzavými průměry. Třetí systém využívá oscilátoru Relative Strength Index (RSI). 

Automatické obchodní systémy jsem naprogramoval v jazyce MetaQuotes Language 4 

(MQL4), který je součástí obchodní platformy Metatrader 4 a umožňuje tvorbu 

vlastních indikátorů, strategií a právě zmiňovaných obchodních systémů. Vytvořené 

skripty jsem následně otestoval a upravil pomocí modulu Tester Strategií. Pro testování 

a optimalizaci jsem zvolil časový úsek 17. ledna 2012 až 17. října 2013. Následná out of 

sample analýza proběhla v období 17. října 2013 až 17. dubna 2014. Časový interval 

grafu všech třech strategií byl nastaven na jednu hodinu.  

Testované výsledky budou obsahovat následující údaje (25): 

- Symbol – název testovaného měnového páru. 

- Období – časový úsek testovaných dat. 
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- Interval – časový rámec grafu (hodinový, denní, …). 

- Počáteční vklad – počáteční deposit na účet. 

- Maximální pokles – je největší propad účtu za sledované období. 

- Hrubý zisk – součet všech ziskových obchodů 

- Hrubá ztráta – součet všech ztrátových obchodů 

- Ztrátové obchody – kolik obchodů skončilo ve ztrátě, a kolik procent ze všech 

obchodů. 

- Ziskové obchody - kolik obchodů skončilo v zisku, a kolik procent ze všech 

obchodů. 

- Čistý zisk – součet hrubé ztráty a hrubého zisku. 

- Ziskový faktor – poměr průměrů ziskových a ztrátových obchodů vážený 

procentem úspěšnosti. 

 

4.2.1 Jednoduchý klouzavý průměr 

Popis strategie 

Tato strategie je založena na principu křížení klouzavých průměrů. Využil jsem dva 

jednoduché klouzavé průměry MA16 (klouzavý průměr s periodou 16 jednotek) a MA1 

(klouzavý průměr s periodou 1 jednotky). Podstatou strategie je začít obchodovat 

v momentě, kdy dojde k překřížení těchto průměrů. 

Signál pro nákup 

V momentě, kdy je MA16 menší než MA1 (nachází se pod MA1) v aktuální pozici a 

v předcházející pozici svíčky, dojde k nákupu. 

Signál pro prodej 

Jestliže je MA16 větší než MA1 (nachází se nad MA1) v aktuální pozici a 

v předcházející pozici svíčky, potom budeme nakupovat. 
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Ukázka strategie na vybraném časovém úseku 

 

Obrázek 27: Vizuální ukázka strategie na vybraném úseku (Zdroj: vlastní) 

Na obrázku vidíme část grafu měnového páru EUR/USD v časovém rámci 1 hodina. 

Nacházejí se zde dva klouzavé průměry. První, kopírující trend pohybu cen, je 

jednoduchý klouzavý průměr s periodou 1 hodina a druhý delší, je jednoduchý klouzavý 

průměr s periodou 16 hodin. Příkaz prodeje nastává 2. května v jednu hodinu, neboť 

v 23 hodin předešlého dne došlo k vzájemnému překřížení kratšího a delšího 

klouzavého průměru. Pozice prodeje a následné uzavření obchodu, znázorněna 

přerušovanou čarou, trvá do 7. května, který již na grafu není vidět. 

Strategie byla testována na hodinovém grafu. Z následujícího grafu můžeme vidět, že 

došlo k velkému poklesu počátečního kapitálu a prvotní nastavení systému nebylo 

ziskové. 

 

Obrázek 28: První strategie – výsledek neoptimalizovaného systému (Zdroj: vlastní) 
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Optimalizace systému 

Počáteční nastavení obchodního systému na principu křížení jednoduchých klouzavých 

průměrů nebylo ideální, proto je nutné optimalizovat parametry, které mohou ovlivnit 

ziskovost strategie. 

Zvolil jsem dva parametry, stoploss (hranici ztráty) a target profit (hranici zisku), které 

budu optimalizovat. 

 

Obrázek 29: První strategie – výsledek optimalizovaného systému (Zdroj: vlastní) 

První parametr optimalizace stoploss byl nastaven na hodnotu 150, druhý parametr 

profit target na hodnotu 200. Během zvoleného období proběhlo celkem 37 transakcí se 

ziskem kolem 5000 dolarů.  

Tabulka 10: Shrnutí první strategie – optimalizace (Zdroj: vlastní) 

Symbol EUR/USD 

Období 17. 1. 2012 – 17. 10. 2013  

Interval  1 hodina 

Počáteční vklad 10 000 $ 

Počet transakcí 37 

Maximální pokles (%) 3005.56 (20.94%) 

Hrubý zisk 15 294.64 $ 

Hrubá ztráta -10 207.96 $ 

Ztrátové obchody (%) 17 (45.95%) 

Ziskové obchody (%) 20 (54.05%) 

Čistý zisk 5086.68 $ 

Ziskový faktor 1.50 
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Out of sample analýza 

 

Obrázek 30: První strategie – výsledek out of sample (Zdroj: vlastní) 

Následné otestování na neoptimalizovaném úseku přinesl čistý zisk 691$ a ziskový 

faktor 1.46. Avšak počet transakcí byl velmi nízký a je nejistá situace, zda bude systém 

ziskový v dalším období. 

 

Tabulka 11: Shrnutí první strategie – out of sample (Zdroj: vlastní) 

Symbol EUR/USD 

Období 17. 10. 2013 – 17. 4. 2014  

Interval 1 hodina 

Počáteční vklad 10 000 $ 

Počet transakcí 11 

Maximální pokles (%) 729.44 $ (7.29%) 

Hrubý zisk 2 193.70 $ 

Hrubá ztráta -1 502.70 $ 

Ztrátové obchody (%) 5 (45.45%) 

Ziskové obchody (%) 6 (54.55%) 

Čistý zisk 691 $ 

Ziskový faktor 1.46 

 

4.2.2 Druhá strategie MA 

Popis strategie 

Druhá strategie je opět postavena na klouzavých průměrech, ale nyní jsou porovnávány 

s nabídkovou, poptávkovou cenou a se zavírací cenou měnového páru. Delší 

jednoduchý klouzavý průměr má periodu 7 časových jednotek, kratší jednoduchý 

klouzavý průměr má periodu 5. Principem strategie je porovnávání kratšího a delšího 

průměru se zavírací a zároveň s nabídkovou a poptávkovou cenou, podle toho se 

rozhodujeme, zdali budeme nakupovat nebo prodávat. 
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Signál pro nákup 

Abychom mohli dát pokyn k nákupu, musí být delší klouzavý průměr s předchozí pozicí 

svíčky menší než předchozí zavírací cena a zároveň delší klouzavý průměr s aktuální 

pozicí svíčky menší než aktuální poptávková cena. 

Signál pro prodej 

V případě prodejního pokynu je podmínkou, aby kratší klouzavý průměr s předchozí 

pozicí svíčky byl větší než předchozí uzavírací cena a zároveň kratší klouzavý průměr 

s aktuální pozicí svíčky větší než aktuální nabídková cena. 

Ukázka strategie na vybraném časovém úseku 

 

Obrázek 31: Graf strategie z vybraného úseku (Zdroj: vlastní) 

Na výše uvedeném obrázku jsou znázorněny dva klouzavé průměry. Horní, zobrazen 

plnou čarou, je jednoduchý klouzavý průměr s periodou 7 hodin, spodní, je jednoduchý 

klouzavý průměr s periodou 5 hodin. Nákupní příkaz byl proveden 6. května v 9 hodin, 

jelikož vyšší klouzavý průměr byl v 7 hodin téhož dne menší než zavírací cena a obchod 

byl uzavřen v 14 hodin, protože protnul hranice nastaveného target profitu. Délka 

držené pozice nákupu je znázorněna přerušovanou čarou. 

 

Tento obchodní systém jsem otestoval bez použití optimalizace a výsledek byl 

podprůměrný. Zisk byl nepatrný a po celou dobu kolísal kolem počátečního kapitálu.  
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Obrázek 32: Druhá strategie – výsledek neoptimalizovaného systému (Zdroj: vlastní) 

Optimalizace systému 

 

Obrázek 33: Druhá strategie – výsledek optimalizovaného systému (Zdroj: vlastní) 

Výsledek optimalizace ukazuje, že by měl být systém v blízkém období úspěšný. Target 

profit byl nastaven na hodnotu 150 a stoploss na hodnotu 200. Během testovaného 

období se událo 168 transakcí s plusovým výsledkem přesahující 1000 dolarů. 

Investovaný kapitál se tedy za rok a půl zdvojnásobil. 

Tabulka 12: Shrnutí druhé strategie – optimalizace (Zdroj: vlastní) 

Symbol EUR/USD 

Období 17. 1. 2012 – 17. 10. 2013  

Interval  1 hodina 

Počáteční vklad 1000 $ 

Počet transakcí 168 

Maximální pokles (%) 764.19 $ (47.22%) 

Hrubý zisk 3 932.18 $ 

Hrubá ztráta -2 891.95 $ 

Ztrátové obchody (%) 15 (8.93%) 

Ziskové obchody (%) 153 (91.07%) 

Čistý zisk 1 040.23 $ 

Ziskový faktor 1.36 
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Out of sample analýza 

 

Obrázek 34: Druhá strategie – výsledek out of sample (Zdroj: vlastní) 

Analýza v dalším období dopadla velmi dobře. Uskutečnilo se 61 obchodů se ziskem 

310$ a ziskovým faktorem 1,29. Velké procento bylo zaznamenáno u ziskových 

obchodů, což nám dává signál, že strategie je navržena správně.  

Tabulka 13: Shrnutí druhé strategie – out of sample (Zdroj: vlastní) 

Symbol EUR/USD 

Období 17. 10. 2013 – 17. 4. 2014  

Interval  1 hodina 

Počáteční vklad 1000 $ 

Počet transakcí 61 

Maximální pokles (%) 511.49 $ (40.60%) 

Hrubý zisk 1 384.82 $ 

Hrubá ztráta -1 074.56 $ 

Ztrátové obchody (%) 6 (9.84%) 

Ziskové obchody (%) 55 (90.16%) 

Čistý zisk 310.26 $ 

Ziskový faktor 1.29 

4.2.3 Třetí strategie RSI 

Popis strategie 

V poslední strategii jsem pracoval s indikátorem Relative Strength Index (RSI) 

s periodou 14 časových jednotek. Příkazy k nákupu nebo prodeji jsou provedeny 

v závislosti na hodnotě RSI. Ve většině případů jsou hranice k nákupu resp. k prodeji 30 

a resp. 70, ale já jsem zvolil netradiční hranici 50. 

Signál k nákupu 

Pokud je hodnota indikátor o dvě pozice nazpět menší než 50 a zároveň hodnota 

indikátoru o jednu pozici nazpět větší jak 50, provede systém příkaz k nákupu. 
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Signál k prodeji 

Prodejní příkaz vyšle systém v momentě, kdy je hodnota indikátoru o dvě pozice nazpět 

větší než 50 a zároveň hodnota indikátoru o jednu pozici nazpět menší než 50. 

Ukázka strategie na vybraném časovém úseku 

 

Obrázek 35: Graf strategie z vybraného úseku (Zdroj: vlastní) 

V horní části grafu je zobrazen svíčkový graf měnového páru EUR/USD v časovém 

intervalu jedna hodina. Ve spodní oblasti je indikátor RSI. 13 května ve 13 hodin se 

uskutečnil nákup, protože hodnota indikátoru RSI byla v 11 hodina větší než 50 a ve 12 

hodin došlo k poklesu přes hranici 50 a došlo tedy ke splnění podmínky pro nákup. 

Pozice nákupu, znázorněna přerušovanou čarou, trvala do 8 hodin následujícího dne.  

 

Obrázek 36: Třetí strategie – výsledek neoptimalizovaného systému (Zdroj: vlastní) 

Z grafu je zřejmé, že i neoptimalizovaný sytém dosáhl velmi slušného zisku blížící se 

k hranici čtyř tisíc dolarů, přesto v průběhu došlo k velkému poklesu a díky posledním 

deseti transakcím se dostal do kladných čísel. 
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Optimalizace systému 

 

Obrázek 37: Třetí strategie – výsledek optimalizovaného systému (Zdroj: vlastní) 

Optimalizace dopadla velmi slušně. Bylo uzavřeno 53 příkazů, s celkovým profitem 

necelých dvanácti tisíc dolarů a se ziskovým faktorem 1,69. 

 

Tabulka 14: Shrnutí třetí strategie – optimalizace (Zdroj: vlastní) 

Symbol EUR/USD 

Období 17. 1. 2012 – 17. 10. 2013 

Interval  1 hodina 

Počáteční vklad 10000 $ 

Počet transakcí 53 

Maximální pokles (%) 5 407.50 $ (23.15%) 

Hrubý zisk 28 597.10 $ 

Hrubá ztráta -16 882.90 $ 

Ztrátové obchody (%) 39 (73.58%) 

Ziskové obchody (%) 14 (26.42%) 

Čistý zisk 11 714.20 $ 

Ziskový faktor 1.69 

 

Out of sample analýza 

 

Obrázek 38: Třetí strategie – výsledek out of sample (Zdroj: vlastní) 

V analyzovaném úseku dat proběhlo 22 obchodních transakcí se ziskovým faktorem 

1.12 a celkovým profitem 828 dolarů. 
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Tabulka 15: Shrnutí třetí strategie – out of sample (Zdroj: vlastní) 

Symbol EUR/USD 

Období 17. 10. 2013 – 17. 4. 2014 

Interval  1 hodina 

Počáteční vklad 10000 $ 

Počet transakcí 22 

Maximální pokles (%) 4914.30 $ (34.78%) 

Hrubý zisk 7 652.52 $ 

Hrubá ztráta -6 824.10 $ 

Ztrátové obchody (%) 18 (81.82%) 

Ziskové obchody (%) 4 (18.18%) 

Čistý zisk 828.60 $ 

Ziskový faktor 1.12 

 

4.2.4 Zhodnocení obchodních systémů 

První systém, vytvořen na principu křížení dvou klouzavých průměrů, dosáhl 

uspokojivého výsledku. Ziskový faktor pro období, kdy byla strategie testována mimo 

optimalizovaná data (out of sample), dosáhl poměrně uspokojivé hodnoty 1,46, další 

pozitivem je nízká hodnota maximální poklesu, který dosáhl pouhých 7,29%. Na 

druhou stranu se jedná o velmi malý vzorek transakcí, které mohl ovlivnit dosažené 

výsledky. 

Dalším systém, založený opět na trendovém indikátoru, sice dosáhl menšího ziskového 

faktoru 1,29, ale v testovaném období byl větší vzorek obchodů a průběh grafu 

naznačuje ziskovost i v dalším časovém úseku. Jediným negativem této strategie je 

vyšší hodnota maximálního poklesu, která činila 40,6%. 

Poslední automatická obchodní strategie využívala pravidla, kdy byla sledována 

hodnota indikátoru RSI a podle protínání určené hranice v daném směru docházelo 

k nákupu nebo prodeji. Ziskový faktor strategie byl nejnižší z výše uvedených a nízký 

byl i počet uzavřených transakcí. 

Nejlépe se tedy jeví druhý obchodní systém, který dosáhl z počátečního kapitálu 1 000$ 

čistého zisku 1 193$ a zdvojnásobil tak prvotní vklad. Dalším plusem je vysoké 

procento ziskových obchodů, to znamená, že systém produkoval malé procento 

falešných signálů. Nicméně je potřeba neustále optimalizovat vstupní parametry podle 

chování trhu v daném období, aby byl systém nadále ziskový. Zbylé dvě strategie sice 
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nejsou tolik profitabilní, ovšem pokud by se rozšířily např. o další pomocné indikátory a 

podmínky, mohly by dosáhnout lepších výsledků. 

4.3 Návrhy na zlepšení 

4.3.1 Aplikace 

On-line data 

Možnost stahovat historická data přímo z Internetu.   

Uživatelské prostředí 

Zlepšení grafického prostředí programu a více program přizpůsobit uživatelům. 

Větší výběr měnových párů 

Přidat více měnových párů, jak hlavních tak i méně obvyklých. Souvisí s prvním 

požadavkem. 

Možnost kreslení 

Vytvořit nástroj pro kreslení do grafu a znázornění grafických formací. 

Více časových rámců 

Větší množství časových intervalů (pětiminutové, patnáctiminutové, roční). Opět 

souvisí s dostupností on-line dat. 

Integrace s Metatrader 

Případné propojení Money Management Kalkulátoru s programem Metatrader. 

4.3.2 Obchodní systémy 

Otestování na více měnách 

Přizpůsobit jednotlivé strategie dalším měnovým párům (USD/JPY, GPB/USD). 

Kratší časové rámce 

Optimalizovat strategie pro menší časové intervaly – minutové, pětiminutové. 

Doplnění dalšími indikátory 

Vytvořit další strategie nebo doplnit stávající  jinými indikátory. 
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Využití fundamentální analýzy 

Zaměřit se také na ekonomické ukazatele a důležité zprávy z finančních trhů. 

Grafická analýza 

Použít pro obchodování kromě technických indikátorů také grafickou analýzu. 
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo využití technických indikátorů pro tvorbu vlastních 

obchodních strategií. Dílčí cílem bylo vytvoření podpůrné aplikace, kterou můžeme 

využít k analýze jednotlivých indikátorů na datech měnových párů. 

V teoretické části práce jsem se zabýval technickou analýzou jako takovou, grafickou 

analýzou a popsal jsem nejčastěji používané indikátory. V další části jsem objasnil 

problematiku obchodování na forexu, měnové páry a základní pojmy. 

V analytické části jsem se věnoval zejména kritériím pro výběr toho správného brokera, 

dále jsem srovnával české a mezinárodní společnosti, které zprostředkovávají 

obchodování na kapitálovém trhu, jejich klady a zápory a následně jsem rozebral 

dostupné platformy pro analýzu dat a samotný trading. 

Hlavním obsahem poslední kapitoly práce byl návrh aplikace pro technickou analýzu. 

Vytvořil jsem jednoduchý program v jazyce VB.NET, který obsahuje všechny důležité 

indikátory představené v první části práce, jejich grafické zobrazení a dále také 

doporučení pro zobrazené časové úseky. Doplňkovou částí programu je velmi užitečný, 

money management kalkulátor, který nám optimalizuje velikost investovaného kapitálu 

na jeden obchod vůči dostupnému kapitálu, riziku a stanovené hranici ztráty. 

Poslední část práce uzavírají tři obchodní strategie, které jsem navrhl pomocí indikátorů 

klouzavých průměrů a indexu relativní síly. Jednotlivé obchodní systémy jsem nejprve 

optimalizoval na vybraném období a následně byly testovány na neoptimalizovaném 

vzorku dat. Nejlépe dopadl druhý systém, v porovnání se ziskovým faktorem, 

maximálního poklesu a počtu transakcí. Zbylé systémy je třeba dále upravit a 

optimalizovat, aby byly v budoucnu více profitabilní. 
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