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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá implementací softwaru na automatické obchodování 
na burze, založeného na bázi trendových ukazatelů a oscilátorů. Popisuje různé signály, 
které poskytují formace v grafech a technické indikátory, ale také možnosti využití 
pokročilých metod umělé inteligence. Práce dále popisuje celý proces vývoje softwaru 
od jednotlivých částí až po jejich skládání do jednoho celku. Soustřeďuje se při tom na 
optimalizační procesy jednotlivých častí, ale i kompletního systému. Práce se také 
zabývá testováním systému na historických datech a následnou aplikací na data 
nejnovější. Představuje plány do budoucna, možnosti nasazení systému na reálné trhy a 
jeho dalšího zdokonalování za účelem vývoje ideálního obchodního systému schopného 
autonomního uvažování a obchodování. 

 

Abstract 

This thesis deals with the implementation of the software for automated stock trading 
based on trend indicators and oscillators. It describes the various signals that are 
provided by formations in charts and technical indicators, but also the possibility of 
using advanced artificial intelligence methods. This document describes entire 
development process of the software from individual parts to the folding of these parts 
into one system. It focuses on the optimization processes of individual parts, as well as 
a complete system. This thesis also deals with the testing of the system on historical 
data and its application on the latest data. It introduces the future plans, deployment 
options to the real market and its further improvement in order to develop ideal 
business system capable of autonomous thinking and trading. 
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1 Úvod 

Zostrojenie prvých počítačov v prvej polovici minulého storočia odštartovalo éru 

zrýchlených výpočtov, automatizovaného spracovávania podnetov a informácií 

a rozhodovania sa na ich základe. Tento objav otvoril nečakané možnosti pokroku vedy 

a výskumu vo všetkých oblastiach. 

Z počiatku slúžili prvé počítače len na urýchlenie zložitých matematických 

operácií a výpočtov. Postupom času sa však zdokonaľovali a boli schopné riešiť čoraz 

komplikovanejšie logické úlohy. Samozrejme, že sa zväčšoval aj ich výpočtový výkon, 

takže náročnejšie operácie zaberali čím ďalej menej času. Obrovský pokrok vo vývoji 

hardwaru znamenal väčšie možnosti pre rozvoj softwaru. A naopak softwarové 

požiadavky na technické zázemie vyžadovali značný pokrok a rýchly vývoj nových 

technológií. Ruku v ruke tak kráčali naproti zrodu základov umelej inteligencie 

v dnešnom ponímaní. 

Už od zostrojenia prvého počítača sa začala písať história umelej inteligencie. 

Umelej preto, lebo bola založená práve na „umelom“ premýšľaní stroja – počítača. 

Možno by sa dalo povedať umelého človeka, resp. umelého mozgu, pretože práve stroj 

reprezentoval vedomosti programátora, ktorý do počítača vložil časť svojho intelektu 

a tým vlastne naučil počítač, na základe vložených inštrukcií, premýšľať a vykonávať 

na základe vstupných údajov potrebné úkony, inštrukcie. V podstate chovanie prvého 

programu by sa dalo považovať za prejav umelej inteligencie, aj keď v dnešnej dobe by 

sme sa nad tým už len pousmiali. 

Od počiatku počítačov sa postupne vyvíjali aj techniky a metódy, teórie 

a algoritmy, ktoré boli počítače schopné sa „naučiť“, takže boli čoraz viac schopnejšie 

riešiť komplikované problémy a postupom času v určitých medziach aj premýšľať za 

človeka. Práve pojmom „premýšľanie namiesto človeka“ alebo „premýšľať ako človek“ 

by asi dnes väčšina ľudí definovala umelú inteligenciu. Je zrejmé, že práve do tohto 

bodu vývin princípov umelej inteligencie smeruje. 

Umelá inteligencia by sa však dala vo všeobecnosti chápať ako akýkoľvek 

algoritmus, ktorý riadi nejaký stroj (počítač) a na základe ktorého sa tento stroj, 

naprogramovaný týmto algoritmom, rozhoduje. Takémuto popisu zodpovedajú aj 

automatické obchodné systémy, obchodujúce na burze cenných papierov. Na základe 
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implementovaného algoritmu analyzujú situáciu na danom trhu, vyhodnocujú získané 

informácie, prognózujú budúci vývoj a realizujú nákupné a predajné príkazy 

v situáciách, kedy predpokladajú zisk z daného kontraktu. V rámci tejto diplomovej 

práce sa pokúsim o zostrojenie jedného takéhoto systému a bližšie popíšem rôzne 

aspekty a úskalia pri procese jeho tvorby. 

Práve obchodovanie na burze na diaľku, z pohodlia domova – spoza počítača, 

zaznamenáva v posledných desaťročiach veľký rozmach vďaka dynamickému rozvoju 

technológií umožňujúcich aplikovanie prvkov umelej inteligencie priamo do systému, 

ktorý bude rozhodovať miesto Vás. Toto skĺbenie umožňuje niekoľko stonásobne 

rýchlejšiu odozvu na obrovské množstvo rôznych signálov. Umožňuje zachytiť 

nepatrné pohyby, v momente ich vyhodnotiť a na ich základe vykonať akcie, ktoré 

môžu mať práve vo sfére finančníctva a obchodu cenu zlata. 

Stále však platí, že počítač je len tak inteligentný, ako strojca programu (človek), 

ktorý na počítači beží. (Aj keď jeho nespornou výhodou je práve rýchlosť – všetky 

operácie dokáže vykonať za zlomok času, za ktorý by ich vykonal človek.) Práve preto 

je nutná dôkladná analýza metód, ktoré budú v systéme použité, ich dôkladné 

testovanie a odstránenie všetkých nedostatkov z programu, ktoré by mohli spôsobiť 

nefunkčnosť alebo nesprávnu funkčnosť vyvinutého programu. Práve nesprávna 

funkčnosť v oblasti obchodovania na trhoch v kombinácii s rýchlosťou, akou je 

schopný počítač pracovať, môže mať katastrofálne následky skôr, než stihneme 

zareagovať. 

Ako priaznivec prísne matematických, resp. matematicky dokázateľných vedných 

disciplín, som nikdy nenašiel obľubu vo filozofii ani psychológii. Vždy som býval 

skeptický k niečomu, o čom som nebol presvedčený, alebo mi niekto iný nevedel 

dokázať, že je to matematicky, fyzikálne alebo logicky možné. Napríklad Zenónove 

apórie pohybu, z ktorých jedna hovorí o tom, že rýchlonohý Achilles nedobehne 

korytnačku, ktorej dá aj len malý náskok, mi prišli hodné psychiatrickej liečebne a nie 

školských učebníc. Až kniha amerického psychiatra, pochádzajúceho z Estónska (vtedy 

ešte Sovietskeho Zväzu), Dr. Alexandra Eldera a jeho teórie o tom, ako psychológia 

jedincov a psychológia davu dokážu hýbať svetovými trhmi a cenami na burzách, vo 

mne vyvolali značný záujem o túto problematiku. Zistil som, že množstvo 

ukazovateľov neobsahuje len matematické vyjadrenie, ale že sa za týmto vyjadrením 



 9 

pomocou čísel, matematických výrazov a vzorcov skrýva práve psychologická 

podstata. Keďže na trhoch obchodujú ľudia, ktorých správanie sa dá predpovedať len 

s určitou, pomerne veľkou, pravdepodobnosťou omylu, nie je možné len tak 

jednoducho vymyslieť matematický vzorec, podľa ktorého by sa dalo určiť, či v daný 

okamih nakúpiť alebo predať. Práve preto je nutné sa na problematiku obchodovania na 

burze pozrieť z iného uhla a prepracovať sa až do samotnej podstaty pohybov cien na 

burzách, na základe čoho budeme neskôr vedieť odvodiť, poprípade vysvetliť podstatu 

pomocných matematických ukazovateľov, oscilátorov a iných indikátorov pre 

obchodovanie. 

Je logické, že každý obchodník na burze chce zarobiť. (Veď kto by tam išiel 

preto, aby skrachoval?) A princíp zarábania na burze je veľmi jednoduchý – kúpiť 

lacno, predať draho. Avšak tak jednoduché, ako to znie, to v žiadnom prípade nie je 

z praktického hľadiska. Obchodník sa musí podriadiť prísnej sebadisciplíne – zvoliť si 

na začiatku pravidlá, ktorých sa bude striktne držať. Tieto pravidlá sa týkajú Money 

managementu, ovládania svojej psychiky a mnohých ďalších aspektov. Mimo iné to 

znamená aj to, že by sme nemali nikdy prehnane riskovať a hlavne by sme sa mali 

snažiť ovládať svoje emócie a rozhodovať sa racionálne. K racionálnemu rozhodovaniu 

nám môže napomáhať množstvo pomocných ukazovateľov, ktoré, ak ich správne 

použijeme a pochopíme, nám pomôžu identifikovať vhodné nákupné alebo predajné 

príležitosti. 

V tejto práci budú pre vývoj automatizovaného obchodného systému vybrané 

niektoré z bežne používaných trendových ukazovateľov a oscilátorov. Pomocou ich 

vhodnej kombinácie bude následne zostavený program pre autonómne obchodovanie na 

burze. Výstupmi rozobratých ukazovateľov sú signály indikujúce nákupné príležitosti, 

ideálne podmienky pre predaj, alebo situácie, v ktorých sa neodporúča podnikať žiadne 

akcie. Žiadny z (použitých) indikátorov nie je dokonalý, a tak ho nie je možné používať 

samostatne, resp. by to bolo veľmi neuvážené a nebezpečné, nakoľko by hrozilo 

prílišné riziko obrovských strát. Preto bude cieľom tejto práce nájsť ideálnu 

kombináciu indikátorov, ktoré by v približne rovnaký okamih signalizovali vhodné 

príležitosti pre tú istú aktivitu, čím by dali podstatne silnejší signál na exekúciu daného 

príkazu s podstatne nižším rizikom omylu. 
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Dôležitým aspektom  tejto diplomovej práce bude taktiež dôsledná optimalizácia 

jednotlivých indikátorov, aby ich zlúčením nevznikol len systém, ktorý využije niektoré 

z vlastností daných ukazovateľov, ale systém ktorý bude čerpať z celého potenciálu 

použitých indikátorov, a tak bude výsledkom synergického efektu spojenia viacerých 

súčastí do jedného komplexného obchodného systému. 
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2 Ciele práce, metódy a postupy 

Ako som už v úvode tejto práce naznačil, cieľom tejto diplomovej práce bude 

navrhnutie automatického obchodného systému, založeného na signáloch generovaných 

trendovými ukazovateľmi a oscilátormi, a jeho praktická realizácia. Ďalej testovanie 

tohto systému na historických dátach a následná optimalizácia jeho parametrov za 

účelom maximalizácie zisku a celkovej stability účinnosti obchodného systému. 

Systém bude založený na princípoch technickej analýzy a vo výsledku by mal byť 

schopný autonómneho sledovania trhu, jeho analýzy a zasiahnutia, teda vykonania 

nákupného alebo predajného príkazu v momente, kedy z analýzy súčasného a minulého 

stavu k tomu bude vydaný dostatočne silný signál. 

Za ideálnych podmienok by mal byť systém schopný pracovať s rôznymi 

objemami obchodov, v rôznych časových rámcoch, ale aj na rozdielnych trhoch – 

komoditných, akciových, menových. 

Systém bude optimalizovaný čo do najväčšej miery, aby boli minimalizované 

straty pri prerábajúcich obchodoch a maximalizované zisky pri zarábajúcich 

obchodných kontraktoch. Optimalizácia bude prebiehať v dvoch úrovniach. Na úrovni 

jednotlivých prvkov technickej analýzy a na úrovni celého systému ako celku – teda po 

skĺbení jednotlivých jeho súčastí dokopy. 

V práci bude skĺbených viacero druhov indikátor z prostredia technickej analýzy, 

čím by malo dôjsť k synergickému efektu, kedy budú riskantné rozhodnutia 

neuskutočnené a dobré rozhodnutia ešte viacej podporené. 

Po úspešnom zhotovení a otestovaní systému ho chcem nasadiť do praxe, teda do 

prostredia reálneho účtu s reálnymi peniazmi na reálnom trhu. Z dôvodu zvýšenej 

rizikovosti takéhoto obchodovania a nízkeho počiatočného kapitálu by som chcel tento 

systém nasadiť do prostredia firmy, ktorá by bola ochotná do takejto formy 

zhodnocovania svojho kapitálu investovať. Bude k tomu samozrejme nutné 

predvedenie výsledkov a zrejme dlhodobejšia spolupráca s danou firmou pred 

nasadením do praxe. Nasadenie do firemného prostredia má viacero výhod. 

Z bezpečnostného hľadiska je to tá, že neobchodujete s vlastným kapitálom. Z hľadiska 

maximálneho zhodnocovania vloženého kapitálu sa jedná o podstatne vyššie čiastky 

investované do obchodovania (firmy zvyčajne disponujú podstatne väčším objemom 
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voľných finančných prostriedkov ako súkromné osoby), a tým aj podstatne vyššie 

absolútne výnosy (pri zachovaní percentuálneho výnosu). Firmy vám taktiež umožňujú 

nakúpiť rýchlejší hardware, lepší software, môžu poskytovať rýchlejšie a stabilnejšie 

internetové pripojenie (zvlášť stabilita je veľmi dôležitá – ak dôjde k výpadku siete 

počas nejakého dôležitého obchodu a počas tohto výpadku dôjde k vývoju ceny v náš 

neprospech, môže mať tento výpadok katastrofálne následky vo forme prerábajúceho 

obchodného kontraktu), poprípade disponovať spravodajskými informáciami 

podporujúcimi rozhodovanie. 

V prípade úspešnosti tohto systému a v závislosti od veľkosti jeho úspechu 

(schopnosti zárobku), by som chcel ďalej pokračovať vo výskume a zdokonaľovaní 

systému, či už vo forme dizertačnej práce, alebo v danej firme, alebo na vlastnú päsť, 

nakoľko trhy sa neustále menia, takže väčšie či menšie úpravy sú vždy po určitom čase 

nutné pre zachovanie efektivity obchodného systému. 
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3 Teoretické východiská práce 

Pri obchodovaní na burze je možné svoje rozhodnutia podriaďovať rôznym podnetom, 

podkladať ich najrôznejšími vedeckými disciplínami alebo sa rozhodovať len na 

základe vlastných skúseností a intuície. Okrem intuície sa dajú všetky ostatné podnety 

viac či menej aplikovať pri zostavovaní automatického obchodného systému. Je možné 

sa opierať o nástroje technickej analýzy, medzi ktoré patria analýza grafov a formácií 

v nich vznikajúcich, a rôzne technické indikátory. Je možné taktiež vychádzať 

z nástrojov fundamentálnej analýzy, psychologickej analýzy alebo využívať moderných 

metód umelej inteligencie, ako sú neurónové siete, genetické algoritmy, fuzzy logika 

a iné. Dokonca je reálne možná (hoci by bola veľmi náročná) aj abstrakcia vlastných 

skúseností do výsledného obchodného systému. 

Fundamentálna analýza skúma príčiny pohybu akcií. Podrobne ich analyzuje 

a vytvára predpoklady budúceho pohybu kurzov akcií, napríklad na základe analýzy 

jednotlivých spoločností. Psychologická analýza skúma pohyby z hľadiska psychológie 

davu. Snaží predpovedať chovanie tejto masy a na základe toho odhadovať, kedy bude 

dochádzať k nákupom a predajom, kedy dôjde k zmenám trendu a pod. Technická 

analýza vychádza z matematických vlastností a závislostí obsiahnutých priamo 

v grafoch. Nesnaží sa o skúmanie podstaty týchto zmien, ale len o predpoveď na 

základe matematických vzorcov. Práve táto analýza je vhodná pre aplikáciu do 

automatických obchodných systémov, preto jej bude venovaná nasledujúca 

podkapitola. 

Automatické obchodné systémy však nemusia byť vždy stopercentne spoľahlivé 

a nie vždy sa dokážu správne rozhodnúť. Závisia len od svojho vnútorného algoritmu, 

ktorým sú naprogramované. Preto sú často odporúčané len ako pomocné systémy pre 

vlastné, individuálne rozhodovania tradera, burzového makléra. Práve v takomto 

skĺbení dostáva príležitosť na využitie aj intuícia skúseného obchodníka. 

To však nie je prípad tejto diplomovej práce. Na skúmanie trhov a zisťovanie 

všetkých zákonitostí, ktoré riadia trhy, a cenových pohybov na nich by zabralo dlhé 

roky, ak je vôbec v silách jednotlivca objaviť všetky, resp. aspoň väčšie percento zo 

všetkých týchto zákonitostí a síl pôsobiacich na trhoch. Preto je snahou tejto práce 

vytvoriť systém, ktorý bude čo najlepšie rozhodovať v jednotlivých obchodných 
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prípadoch a bude tak schopný autonómneho obchodovania bez vonkajšieho zásahu 

tradera. 

3.1 Technická analýza 
Táto sekcie čerpá informácie z [1], [2], [3]. 

 

Technická analýza je nástroj na predpoveď budúceho vývoja hodnôt kurzov akcií 

a akciových indexov. Je to „štúdium pohybu ceny.“ [3] Na základe historických dát sa 

snaží predpovedať pohyby cien/kurzov v budúcnosti. Vychádza z publikovaných 

trhových dát, ktorými sú akciové kurzy, hodnoty indexov a dokonca aj objemy 

zrealizovaných obchodov. Zástancovia technickej analýzy vo všeobecnosti „vychádzajú 

z presvedčenia, že rozhodujúcimi faktormi, z ktorých je možné pri analýze vychádzať, 

sú tržná ponuka a dopyt, na základe ktorých stretnutia je na organizovaných 

kapitálových trhoch tvorený kurz. V ňom je, podľa ich názoru, už dostatočne 

obsiahnutý optimizmus a pesimizmus všetkých účastníkov trhu, ale aj všetky nimi 

uvažované fundamentálne údaje a ďalšie informácie na príslušnom trhu dostupné. 

Okrem týchto údajov vychádzajú aj z predpokladu, že ľudské chovanie zostáva 

v podstate neustále rovnaké, a na základe tohto názoru ukazujú, že rovnako aj chovanie 

investorov sa vyznačuje opakujúcimi sa reakciami. Z týchto reakcií následne odhadujú 

budúci vývoj kurzov. Keďže história cenových zmien sa v priebehu času neustále 

opakuje, pomocou časových rád identifikujú príslušné vývojové trendy a cenové 

rámce.“[1] 

„Cieľom technickej analýzy je teda zachytiť formou grafického znázornenia 

vývoj kurzov akcií a burzových indexov, a následnými rozbormi vytvorených grafov 

zisťovať budúce smery ich ďalšieho vývoja.“ [1] 

Technickú analýzu je, podľa nástrojov, ktoré využíva, možné rozdeliť na grafickú 

analýzu a analýzu založenú na využití technických indikátorov. Grafická analýza 

využíva predovšetkým grafy a údaje v nich zakorenené, ktoré sú viditeľné voľným 

okom. Technická analýza využívajúca technických indikátorov je založená práve na 

skúmaní vnútorných súvislostí v grafoch. K tomuto využíva tzv. trendové indikátory, 

oscilátory a zmiešané indikátory, ktoré sú kombináciou trendových ukazovateľov 

a oscilátorov. Zmiešanými ukazovateľmi sú napríklad New High – New Low Index 
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a Put-Call Ratio, ktoré môžu ísť zhodne s trendom alebo dokonca aj pred ním. 

„Umožňujú náhľad do intenzity býčích alebo medvedích prejavov na trhu.“ [2] 

Trendové indikátory aj oscilátory budú popísané nižšie. 

3.1.1 Typy grafov 

Existuje viacero druhov grafov, ktoré sa v praxi využívajú. Medzi tie najčastejšie 

používané patria bezpochyby čiarové, stĺpikové (čiarkové, stĺpcové) a sviečkové 

(japonské) grafy. 

Zrejme najjednoduchším typom grafov sú grafy čiarové. Ukážka sviečkového 

grafu je na Obrázku č.1. Tieto grafy nemajú takú vypovedaciu hodnotu ako iné, 

komplexnejšie grafy. Čiarové grafy nesú totižto len jeden typ informácie. Spravidla sa 

jedná o uzatváracie ceny v daných časových intervaloch, ktoré sú pospájané čiarami – 

z toho aj vychádza názov tohto typu grafov. 

 

 

Obrázok č.1: 5-minútový čiarový graf menového páru euro – americký dolár. 

(Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Komplexnejším typom grafu sú grafy stĺpikové, alebo tiež stĺpcové (riziko 

zámeny s histogramom), či čiarkové. Ukážku čiarkového grafu je možno vidieť na 

Obrázku č.2. „Každá cena značí momentálnu zhodu na hodnote akcie u všetkých 

účastníkov trhu, ktorí sú práve aktívni. Každá čiarka poskytuje niekoľko rôznych 

informácií o rovnováhe síl medzi býkmi a medveďmi.“ [2] Jedna takáto čiarka odráža 
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cenový vývoj za dané obdobie, ktoré symbolizuje. Napríklad na dennom grafe 

predstavuje jedna čiarka vývoj hodnoty kurzu za jeden deň. Na Obrázku č.3 je vidieť 

vľavo klesajúcu čiarku (stĺpik) a vpravo rastúcu čiarku (stĺpik). Každá čiarka 

v čiarkovom grafe sa skladá z troch častí. Prvá časť je čiarka nesúca informáciu 

o otváracej (open) cene. Druhá, hlavná čiarka predstavuje cenový vývoj behom daného 

obdobia a poskytuje informácie o dennom (na dennom grafe) maxime a minime ceny 

(high a low, vrchol a dno). Tretia, výstupná časť je nositeľkou informácie o tzv. close 

cene, teda zatváracej cene daného časového rámca. Otváracej cene sa tiež hovorí 

„amatéri“. Vyplýva to z faktorov, ktoré sa podieľajú na jej tvorbe. Na denných grafoch 

predstavuje predovšetkým príkazy amatérskych obchodníkov, ktorí na základe 

predošlého dňa, počas neaktivity trhov, zadajú svoje príkazy brokerom, ktorí ráno 

vykonajú dané príkazy. Profesionálni obchodníci so svojimi príkazmi počkajú 

a obchodujú predovšetkým počas dňa a k jeho záveru. Preto sa aj close cenám hovorí 

„profesionáli“, lebo práve profesionáli sú primárnymi tvorcami zatváracej ceny dňa. 

Maximum každej čiarky predstavuje maximálnu silu býkov, teda obchodníkov 

zarábajúcich na rastúcom trende (nakúpia lacno a dúfajú, že ceny porastú, a tak budú 

môcť predať draho), behom daného časového intervalu. Je odrazom ich najväčšieho 

úsilia vytlačiť ceny smerom nahor. Najnižší bod každej čiarky predstavuje maximálne 

vyvinuté úsilie medveďov, obchodníkov profitujúcich z klesajúcich trendov (podajú 

predajný kontrakt draho a dúfajú, že ceny klesnú, a oni tak budú môcť tento kontrakt 

uzavrieť (nakúpiť) na čo najnižšej cene, a tak z neho maximálne profitovať), behom 

priebehu danej čiarky. Je odrazom ich maximálnej snahy stlačiť ceny na čo najnižšiu 

úroveň behom daného časové obdobia. Stĺpikové grafy obsahujúce všetky tieto štyri 

prvky v jednotlivých stĺpikoch sa niekedy označujú ako OHLC grafy. Táto skratka 

vychádza z prvkov obsiahnutých v grafe: O – open, H – high, L – low, C – close. 

Existuje však aj HLC graf, u ktorého nie je znázornená otváracia cena. 
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Obrázok č.2: 5-minútový čiarkový graf menového páru euro – americký dolár. 

(Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

 

Obrázok č.3: Ukážka klesajúcej (vľavo) a rastúcej (vpravo) čiarky z čiarkového grafu. 

 

Tretím z najpoužívanejších grafov sú japonské sviečkové grafy. Ukážku 

sviečkového grafu je možno vidieť na Obrázku č.4. Sviečkové sa týmto grafom hovorí 

preto, lebo namiesto čiarok používajú obdĺžnikové útvary, ktoré vyzerajú ako sviečky 

s knôtmi na oboch koncoch – aj na vrchu sviečky, ale aj na jej spodku. Na Obrázku č.5 

sú znázornené dva typy sviečok. Naľavo biela – rastúca a napravo čierna – klesajúca. 
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Obdĺžnik, teda telo sviečky, predstavuje rozdiel medzi otváracou a zatváracou cenou. 

Ak má graf rastúcu tendenciu, teda ak je open nižšie ako close, telo sviečky má buď 

bielu alebo zelenú farbu. Takýmto sviečkam hovoríme býčie sviečky. V prípade, že 

cena počas tvorby sviečky poklesla, a zatváracia cena je nižšie ako otváracia, telo 

sviečky je čierne alebo červené. Jedná sa o medvediu sviečku. Knôty sviečok 

predstavujú maximá a minimá za daný časový rámec. Horný knôt reprezentuje denné (v 

dennom rámci) maximum a spodný denné minimum. Tento graf svojim tvarom 

vyzdvihuje a zvýrazňuje práve rozdiely medzi open a close cenami. Rámcové maximá 

a minimá posúva do úzadia. Svojím sfarbením taktiež zvýrazňuje náladu účastníkov 

trhu. Zelená, resp. biela farba symbolizuje optimistické predstavy, že kurz bude rásť. 

Červená a čierna predstavujú pesimizmus účastníkov trhu a ich obavu, že ceny 

poklesnú. 

 

 

Obrázok č.4: 5-minútový sviečkový graf menového páru euro – americký dolár. 

(Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 
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Obrázok č.5: Ukážka rastúcej (vľavo) a klesajúcej (vpravo) sviečky. 

 

Pre porovnanie uvádzam ukážku sviečok a čiarok totožného významu na Obrázku 

č.6. 

 

 

Obrázok č.6: Ukážka porovnania rastúcej čiarky a sviečky (vľavo) a klesajúcej čiarky 

a sviečky (vpravo). 

 

3.1.2 Čiary a formácie v grafoch 

V grafoch je možné spozorovať voľným okom množstvo informácií. Jedným 

z najjednoduchšie pozorovaných javov objavujúcich sa v grafoch je trend. Trend môže 

byť rastúci (alebo inak označovaný ako býčí) alebo klesajúci (tiež označovaný ako 

medvedí). Nesie teda informáciu o tom, či kurz objektu, ktorý pozorujeme stúpa alebo 

klesá. Niekedy sa tiež ako trend označuje horizontálny pohyb kurzu, teda pohyb 
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oscilujúci okolo vodorovnej línie. Niektorí autori, ako napríklad profesor Oldřich 

Rejnuš, ho nazývajú postranným trendom [1], ale inými (napr. doktor Alexander Elder) 

je tento trh označovaný ako netrendujúci [2]. 

Na sledovanie trendu a obchodovanie podľa neho sa využívajú tzv. trendové 

čiary . Rastúci trend (tzv. uptrend) je typický rastúcimi hodnotami svojich maxím 

(vrcholov) a miním (dien). Trendovú čiaru pri rastúcom trende zostrojíme tak, že 

spojíme minimálne dve jeho dná. Trendovú čiaru u klesajúceho trendu (downtrend) 

zostrojíme naopak spojením dvoch alebo viacerých vrcholov tohto trendu. 

U postranného trendu sa vytvorí tzv. trendový kanál dvomi trendovými čiarami. Jedna 

spája aspoň dve dná postranného trendu a druhá aspoň dva jeho vrcholy. Podľa Eldera 

[2] je lepšie trendové čiary nekresliť ako spojnicu dvoch vrchol (dien), ale skôr ako 

priesečnicu trendu, ktorá tesne hraničí s najviac zahustenou oblasťou. Cez túto trendovú 

čiaru tak prechádzajú len niektoré extrémy, ktoré by mali predstavovať len niečo okolo 

5% z celkovej plochy grafu trendu. Tieto extrémy označujú oblasti, kde (kedy) došlo 

k zvratu aktivít u väčšiny obchodníkov. Podľa neho je technická analýza založená na 

chovaní davov, a preto je dobré sledovať práve názory týchto más a nesústreďovať sa 

na chovania jednotlivcov, ktorých nazýva extrémistami. 

Na Obrázku č.7 sú znázornené dve trendové čiary. Obe sú zakreslené cez vrcholy 

– cenové maximá jednotlivých (hodinových) intervalov menového páru euro – 

americký dolár. Klesajúca trendová čiara identifikuje hlavný kurzový trend. V rámci 

tohto hlavného trendu je možno identifikovať aj vedľajší, prudko rastúci, trend, ktorý je 

znázornený rastúcou trendovou čiarou. Vždy je dobré obchodovať v smere trendovej 

čiary – v prípade klesajúceho trendu predávať, v prípade rastúceho trendu nakupovať. 

V prípade rastúceho trendu je dobré nakupovať, ak sú ceny nad ňou, a umiestniť 

ochranný stop loss príkaz tesne pod túto trendovú čiaru. Ak teda ceny prerazia trendovú 

čiaru, vykoná sa príkaz stop loss pre zastavenie strát a automaticky sa kontrakt predá. 

V prípade klesajúceho trendu je dobré predávať, ak sú ceny pod trendovou čiarou, 

a stop loss príkaz umiestniť tesne nad trendovú čiaru. Je dobré nakupovať/predávať, ak 

sa ceny pohybujú vo väčšej vzdialenosti od trendovej čiary a uzatvárať pozície, ak sa 

ceny priblížia k tejto trendovej čiare. Na grafe Obrázku č.7 je na samom konci vidieť 

prerazenie trendovej čiary. Je teda možné predpokladať, že dôjde k vytvoreniu nového 

rastúceho trendu, alebo minimálne k stabilizácii cien. 
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Obrázok č.7: Hlavný klesajúci trend a vedľajší rastúci trend hodinového grafu 

menového páru euro – americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Najdôležitejšou vlastnosťou trendových čiar je ich sklon. Ten určuje, či na trhu 

majú prevahu býky alebo medvede. Dôležitosť trendových čiar však je možné merať na 

základe piatich faktorov: časový rámec trendovej čiary, dĺžka trendovej čiary, počet 

bodov, keď sa jej dotkli ceny, jej sklon a objem obchodu. „Čím je časový rámec vyšší, 

tým je trendová čiara dôležitejšia. Trendová čiara na týždennom grafe identifikuje 

zásadnejší trend, než denná trendová čiara. Trendová čiara na dennom grafe identifikuje 

zásadnejší trend než hodinová atď. Čím dlhšia je trendová čiara, tým väčšiu má 

platnosť. Krátka trendová čiara odráža masové chovanie za krátku dobu. Dlhšia 

trendová čiara odhaľuje masové chovanie za dlhšiu dobu. Čím dlhšie trend pokračuje, 

tým väčšia je jeho zotrvačnosť. Významný býčí trh môže sledovať určitú trendovú 

čiaru po dobu niekoľkých rokov. Čím väčší je kontakt medzi cenami a trendovou 

čiarou, tým väčšiu má trendová čiara platnosť. Keď trend stúpa, návrat k trendovej 

čiare ukazuje nezhodu medzi medveďmi. Keď trend klesá, spätný nárast k trendovej 

čiare značí vzburu medzi býkmi. Keď sa ceny vrátia k trendovej čiare a potom sa od nej 

odrazia, je jasné, že dominantná skupina na trhu druhú porazila. Uhol medzi trendovou 

čiarou a horizontálnou osou odráža intenzitu emócií dominantnej skupiny na trhu. 

Strmá trendová čiara ukazuje, že sa dominantná skupina rýchlo hýbe. Pozvoľná 

trendová čiara značí, že sa dominantná skupina pohybuje pomaly. Viacej plochá 

trendová čiara vydrží pravdepodobne dlhšie. Ak je trend rastúci, objem obchodov 

väčšinou vzrastá pri náraste cien a znižuje sa pri ich poklese. To ukazuje, že cenové 

nárasty priťahujú obchodníkov, zatiaľ čo poklesy ich nechávajú chladnými. Pri 

klesajúcom trende to prebieha opačne – objem rastie pri poklese cien a znižuje sa pri 
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ich náraste,. Opačný vývoj pri veľkých objemoch ohrozuje trendovú čiaru pretože je to 

varovanie, že dav nespokojných rastie. Pokiaľ objem (volume) rastie, keď sa ceny 

pohybujú v smere trendovej čiary, je tým táto trendová čiara potvrdená. Keď sa objem 

znižuje pri návrate cien k trendovej čiare, tiež ju to potvrdzuje. Pokiaľ však objem pri 

návrate cien k trendovej čiare rastie, je to varovanie pred potenciálnym prerazením. Ak 

sa objem znižuje pri vývoji cien od trendovej čiary, ide tiež o varovanie, že je táto 

trendová čiara v ohrození.“ [2] 

Ako už bolo vyššie spomenuté – pri postrannom trende sa nevytvára len jedna 

trendová čiara, ale rovno dve, ktorá tvoria trendový kanál. Trendový kanál však 

nemusí existovať len pri postrannom trende. Je možné ho zakresliť aj do rastúceho, aj 

do klesajúceho trendu. Vytvorí sa úplne rovnako a pri trende do strany – pri klesajúcom 

trende sa pridá trendová čiara spájajúca dná trendu a pri rastúcom trende sa pridá k už 

vytvorenej trendovej čiare cez dná ešte trendová čiara cez vrcholy trendu. Takto 

vzniknú trendové kanály. Opäť je tu preferovanejší variant ohraničovať trendovým 

kanálom len asi 95% plochy trendu – vypustením extrémov z oblasti ohraničenej 

trendovým kanálom – teda ohraničeným len najhustejšieho pohybu trendu. Platnosť 

kanálových liniek (trendových čiar ohraničujúcich kanál) závisí na tom, koľkokrát sa 

ich ceny dotkli. Kanál označuje oblasť maximálnej sily býkov v rastúcom trende 

a maximálnu silu medveďov v trende klesajúcom. Čím je trendový kanál širší, tým 

silnejší je aj ním ohraničený trend. 

Na Obrázku č.8 je možné vidieť klesajúci trendový kanál, v ktorom sa ceny 

pohybovali približne od 19. mája až do poludnia nasledujúceho dňa. Kanál je v podstate 

tvorený hranicami podpory a odporu (viď ďalej v texte), od ktorých sa kurz ako keby 

odrážal, preto je dobré vykonávať nákupné príkazy na spodnej hranici kanálu 

a predajná v blízkosti jeho hornej hranice. Ako platí aj u trendových čiar, je lepšie 

u klesajúceho trendového kanálu, ako je ten znázornený na Obrázku č.8, vykonávať 

prioritne predajné príkazy a tie uzatvárať v blízkosti spodnej hladiny tohto kanálu. 
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Obrázok č.8: Trendový kanál hodinového grafu menového páru euro – americký dolár. 

(Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Ďalším znakom, ktorý je hneď na prvý pohľad v každom grafe viditeľný je ten, že 

v niektorých oblastiach žiadny graf nie je. Ten graf tam nie je preto, lebo dominantná 

skupina na trhu nechcela, aby sa tam tento graf dostal. Táto skupina nechcela, aby graf 

prekročil určitú hranicu. Takéto hranice sa nazývajú hranice podpory a odporu. 

Z hľadiska predpovede budúceho vývoja cien/kurzov sa jedná o hranice, pri ktorých sa 

dá očakávať zmena cien/kurzov. Hranica podpory (tzv. support) je taká cenová hladina, 

pri ktorej sú nákupy tak silné, že zastavia a dokonca zvrátia pokles cien. V grafe teda 

nastane situácia, ako keby sa klesajúci trend cien odrazil od tejto hladiny. Support sa do 

grafu zakresľuje ako horizontálna, poprípade takmer horizontálna, čiara, ktorý spája 

dve alebo viaceré cenové dná. Hranica odporu (resistance) je taká cenová hladina, pri 

ktorej sú predaje tak silné, že zastavia a dokonca zvrátia rast cien. V grafe teda nastane 

presne opačná situácia ako u hladiny podpory – rastúci trend kurzov sa odrazí od 

hladiny odporu a začne klesať. V grafe sa rezistencia znázorňuje ako (takmer) 

horizontálna priamka spájajúca cenové vrcholy. Hranice podpory a odporu je možno 

chápať aj z hľadiska trendových kanálov, kedy spodná hranica je hranicou podpory 

a horná hranicou odporu. Obe dohromady tak tvoria trendový kanál. V tomto prípade 

nemusia byť obe hranice vôbec horizontálne. U trendových kanálov sa o tých hladinách 

uvažuje z toho dôvodu, že trend sa taktiež snaží zotrvávať uprostred trendového kanálu, 

a tak sa od svojich hraníc taktiež odráža. Podľa Eldera [2] je opäť lepšie tvoriť hladinu 

podpory a odporu ako spojnice tvorené väčším množstvom rovnakých cenových hladín, 

a tak sa vyhnúť spájaniu len niekoľko málo extrémov. Opäť to odôvodňuje tým, že tieto 
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cenové hladiny ukazujú miesta, kedy väčšina odborníkov zmenila svoje rozhodnutia, 

zatiaľ čo extrémy odrážajú iba paniku a myšlienky najslabších obchodníkov. 

Na Obrázku č.9 a Obrázku č.10 sú vidieť hranice podpory a odporu. Na oboch 

obrázkoch sa jedná o takmer ten istý časový úsek hodinového grafu menového páru 

euro – americký dolár. Na Obrázku č.9 je vidieť hranica podpory na úrovni 1,3734 

dolára za euro. K tejto hranici sa kurz približoval, ale až do piatej hodiny rannej 13. 

mája ju neprekročil. Približne o piatej hodine tohto dňa došlo k prerazeniu tejto hranice, 

čím sa z hladiny podpory stala hladina odporu. V nasledujúcich dňoch sa opäť ceny 

približovali k tejto hranici, tentoraz zdola, ale len sa od nej odrážali a nikdy ju 

neprekročili. Na Obrázku č.10 je znázornená ďalšia hranica podpory, ktorá sa vytvorila 

na úrovni 1,3686 dolára za 1 euro krátko po prerazení hladiny supportu z Obrázku č.9. 

Táto hladina nebola prerazená takmer do poludnia 15. mája. V okolí obeda tohto dňa 

došlo k jej falošnému prerazeniu. Ešte v ten istý deň sa však ceny opäť dostali nad túto 

hladinu. Táto hladina podpory takmer stopercentne odoláva zmenám kurzu až do 

poobedňajších hodín 21. mája. Vtedy došlo k jej opätovnému prerazeniu, ktoré sa 

ukázalo ako pravé, čím sa z hladiny podpory opäť stala hladina odporu. Na túto novú 

hladinu odporu ceny ešte párkrát narazili, čo je možné si vysvetliť ako býčiu snahu 

o vrátenie kurzu do pôvodného stavu. Sila medveďov a ich odhodlanie o zníženie kurzu 

boli však podstatne väčšie, a tak týchto pár narazení na hladinu odporu po čase 

odštartovalo nový klesajúci kurz menového páru euro – americký dolár. 

 

 

Obrázok č.9: Hranica podpory a jej zmena v hladinu odporu hodinového grafu 

menového páru euro – americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 
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Obrázok č.10: Nová hranica podpory a aj jej prerazenie, ktoré spôsobilo jej zmenu na 

hladinu odporu. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Sila hladín podpory a odporu je závislá na troch faktoroch: dĺžke hladiny, výške 

a objeme obchodu, ktorý sa v tejto hladine odohral. „Čím dlhšia je oblasť podpory 

alebo odporu – merané jej časovou dĺžkou alebo množstvom dotykov cien – tým je 

silnejšia. Čím vyššia je oblasť podpory a odporu, tým je silnejšia.“ Porovnateľné so 

silou (šírkou) trendového kanálu. „Čím väčší je objem obchodov v oblasti podpory 

a odporu, tým silnejšie tieto úrovne sú. Veľké objemy v zahustenej oblasti grafu 

ukazujú na aktívnu účasť obchodníkov, ktorá je signálom silného emočného vypätia. 

Nízke objemy značia, že obchodníci majú malý záujem o akékoľvek obchodné 

príležitosti na tejto cenovej hladine – čo je signál slabej podpory a odporu.“ [2] 

Ako som už v úvode tejto práce spomínal, kniha doktora Alexandra Eldera bola 

zatiaľ jediným dielom, ktoré vo mne vyvolalo záujem o psychológiu. A práve na 

hladinách podpory a odporu tento psychiater úžasne vysvetľuje silu psychológie davu 

a jedincov. Tvrdí, že „tieto cenové hladiny existujú, pretože ľudia majú spomienky.“ 

Práve naše spomienky nás údajne nútia k nákupom a predajom na určitých cenových 

hladinách. Práve nakupovanie a predaje más ľudí na tých istých úrovniach cien 

vytvárajú hladiny support a resistance. Ak si obchodníci pamätajú nedávne cenové 

zvraty, budú predpokladať, že tie nastanú znova a budú sa ich snažiť využiť. V prípade, 

že ceny klesali a len nedávno svoj pokles zastavili na určitej cenovej hladine a následne 

začali rásť, je pravdepodobné, že ak sa ceny opäť priblížia k tejto cenovej hladine, 

obchodníci budú predpokladať opätovné odrazenie cien od tejto hladiny podpory, a tak 

začnú nakupovať. Na druhú stranu ak si obchodníci pamätajú odrazenie stúpajúceho 

trendu od hladiny odporu v nedávnej minulosti, budú v prípade opätovného priblíženia 

sa cien k tejto hladine predpokladať, že sa ceny opäť odrazia a začnú klesať, a tak 

začnú opäť hromadne predávať. Toto hromadné predávanie bude mať v konečnom 
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dôsledku taký efekt, ako obchodníci skutočne predpokladali, nakoľko s hromadným 

predajom poklesne aj cena, čím odštartuje klesajúci trend. Podľa Eldera support 

a resistance existujú, lebo masy obchodníkov cítia bolesť a sklamanie: „Obchodníci, 

ktorí držia stratové pozície, cítia intenzívnu bolesť. Sú rozhodnutí predať, keď im trh dá 

ďalšiu šancu. Obchodníci, ktorí zmeškali dobrú príležitosť, cítia sklamanie a tiež 

čakajú, že dostanú druhú šancu.“ „Ak je trh plochý (bez výrazných trendov), nakupujú 

obchodníci na spodnom okraji cenového rozpätia a predávajú na jeho hornom okraji. 

V rastúcich trendoch cítia medvede, ktoré predávali, bolesť a býky ľutujú, že nenakúpili 

viac. Obe skupiny sú rozhodnuté, že kúpia, pokiaľ im trh dá druhú šancu. Bolesť 

medveďov a sklamanie býkov vedúce k odhodlaniu nakúpiť vytvára v priebehu 

rastúceho trendu support (podporu). Resistance (hladina odporu) je oblasť, kedy býky 

cítia bolesť, medvede sklamanie a obe skupiny sú pripravené predávať. Keď ju ceny 

prerazia a začnú klesať, býky, ktoré nakúpili, cítia bolesť, cítia sa v pasci a čakajú na 

vzostup, ktorý im dovolí dostať sa z nej von. Medvede ľutujú, že nepredávali viac 

a čakajú na ďalšiu šancu k predaju. Bolesť býkov a sklamanie medveďov vytvára 

hladinu odporu – strop nad trhom v klesajúcom trende. Sila podpory a odporu závisí na 

sile pocitov medzi skupinami obchodníkov.“ [2] Tu je vidieť, ako sa z hladiny, ktorá 

mohla byť, napríklad v netrendovom trhu, hladinou podpory, po jej prerazení stane 

hladina odporu, nad ktorú trh už nemusí vystúpiť (minimálne v dobe, pokiaľ si budú 

obchodníci pamätať, aké skľučujúce emócie u nich prerazenie tejto hladiny vyvolalo. 

Postupne sme sa prepracovali až k formáciám vznikajúcich v grafoch. Jedná sa 

o rôzne grafické útvary vytvorené kurzovou krivkou, ktorá dávajú najrôznejšie signály. 

Ako prvý uvediem dvojitý vrchol a dvojité dno. Jedná sa o formáciu, kedy ceny 

vzrastú, v prípade dvojitého vrcholu, na predchádzajúci vrchol (predchádzajúce high). 

U dvojitého dna je tento proces, samozrejme, opačný – teda ceny poklesnú na hodnotu, 

akú malo predchádzajúce dno (low). Hodnoty nových high a low sa môžu od tých 

minulých mierne líšiť. V grafe to môže vyzerať podobne, ako keď sa trend odrazí od 

hladiny odporu (v prípade dvojitého vrcholu) a začne klesajúci trend, resp. od hladiny 

podpory (v prípade dvojitého dna) a začne tak nový rastúci trend. 

Na nasledujúcom Obrázku č.11 sú znázornené hladiny supportu a resistance, na 

ktorých graf vytvoril viacnásobné dná a vrcholy. Dvojité dno v ľavej časti obrázku 

odštartovalo rastúci trend, ktorý však dlho nevydržal, a došlo tak k vytvoreniu tretieho 
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dna. To odštartovalo ďalší rastúci trend, ktorý už vydržal podstatne dlhšie, ale po čase 

poklesol a vytvoril štvrté výrazné dno, avšak už o niečo vyššie ako tie predchádzajúce, 

čo značilo pokles medvedej sily a predznamenávalo vznik rastúceho trendu. Aj sa tak 

stalo a nový rastúci trend pokračoval až do hodnoty 1,3880 doláru za euro. Na tejto 

hladine bol po krátko čase vytvorený druhý cenový vrchol – vznik dvojitého vrcholu 

predpokladal vznik nového klesajúceho trendu. Ten v skutočnosti naozaj nastal a ceny 

poklesli až na pôvodnú hladinu podpory. Od tej sa opäť odrazili a po čase prerazili na 

krátko hladinu odporu na úrovni 1,3880 dolára za euro. Po tomto krátkom (falošnom) 

prerazení ceny opäť poklesli, ale vytvorili už len vyššie dno, čo znamenalo opätovné 

slabnutie medveďov a rast sily býkov. Býky nakoniec svoju silu potvrdili a po 

viacnásobných „útokoch“ na hladinu odporu túto hladinu aj prerazili. 

 

 

Obrázok č.11: Viacnásobné dná a vrcholy hodinového grafu menového páru euro – 

americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Na Obrázku č.12 je znázornená typická ukážka dvojitého vrcholu. 15. mája 

približne o 18. hodine vytvorili ceny nový vrchol. Ceny vstúpili do netrendového trhu 

a po štyroch dňoch vytvorili opäť cenový vrchol na tej istej hladine. Vznik dvojitého 

vrcholu predznamenával pokles cien, ku ktorému naozaj aj došlo. 
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Obrázok č.12: Dvojitý vrchol a následný vznik klesajúceho trendu na hodinovom grafe 

menového páru euro – americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Ďalšou formáciou z grafov je tzv. hlava a ramená alebo head and shoulders. 

Formácia hlava a ramená je typ formácie, kedy trend vystúpi na určitú hladinu a tam sa 

otočí a začne klesať – na tomto bode vytvoril ľavé rameno. Počas klesania sa však 

znova zastaví a začne stúpať – tu vytvoril krk. Vo fáze stúpania vystúpi na hladinu, 

ktorá je vyššia ako ľavé rameno, kde sa opäť zvráti a začne klesať – tu vytvoril hlavu. 

Pri klesaní sa zastaví na úrovni, kde pri poklese z ľavého ramena zastavil na úrovni 

krku. Opäť začne stúpať a pri zastavení sa vytvorí pravé rameno a začne klesať. Ak je 

formácia head and shoulders tvorená v klesajúcom trende, jedná sa o tzv. inverzný head 

and shoulders. Identifikácia tejto formácie nemusí byť vždy práve jednoduchá, nakoľko 

sa uprostred tvorby tejto formácie (či už pri tvorbe hlavy alebo pravého ramena) môže 

tvorba formácie prerušiť a môže dôjsť pokračovaniu trendu. Táto situácia sa nazýva pes 

baskervillský. 

Na Obrázku č.13 je ukážka, ako môže formácia head and shoulders vyzerať 

v reáli. V ľavej strane grafu je možné spozorovať rastúci trend, ktorý bol počiatkom 

tvorby formácie hlava a ramená. Tento rastúci trend začal tvorbou ľavého ramena. 

Približne pri prechode z 9. na 10. apríla došlo k zastaveniu tohto rastúceho trendu 

a miernemu poklesu kurzu. Pri vytvorení nového dna sa utvorila tzv. línia krku 

(znázornená červenou čiarou). Od tejto línie začala cena rásť a tak postupne utvárať 

hlavu tejto novo vznikajúcej formácie. Počas tvorby hlavy došlo viackrát k poklesu 

a nárastu kurzu, avšak až v momente, kedy sa ceny dotkli línie krku, bola hlava 

definitívne utvorená, čím začala tvorba pravého ramena. Toto rameno nezaznamenalo 

žiadne extrémne vrcholy a po niekoľkých hodinách kleslo pod úroveň krku. Tým bola 
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tvorba formácie dokončená a už poklesom z vrcholu pravého ramena bol odštartovaný 

nový klesajúci trend. 

 

 

Obrázok č.13: Formácia head and shoulders hodinového grafu menového páru euro – 

americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Formácia štvoruholník je špeciálnym typom formácie, u ktorého nevieme 

dopredu povedať, či bude pokračovať v trende, alebo je predzvesťou zmeny trendu. Je 

to formácia, ktorá môže skončiť aj jeho pokračovaním, aj trendovým zvratom. Jedná sa 

o formáciu, ktorá vzniká pri krátkom horizontálnom pohybe – pri krátkom prechode 

z trendového trhu do trendu netrendového. V podstate ide o postranný trend. Jeho 

využitie spočíva práve v netrendovosti trhu a kolísavosti od spodnej hranice 

štvoruholníka po jeho hornú hranicu. Je teda možné ho využiť práve k nákupu, keď sú 

ceny na spodnej hladine, a k predaju, keď ceny dosiahnu vrchnú hranicu štvoruholníka. 

K jeho zostrojení sú teda nutné minimálne štyri body: dve dná a dva vrcholy. Ako ale 

odhadnúť, že sa jedná o štvoruholník a nie len o jednorazové zakolísanie trhu? Jednou 

z možností je využitie volume, teda objemu obchodov. Ak sa ceny priblížia hornej, 

resp. spodnej hranici a objem obchodov výrazne narastie, je tu šanca, že táto hranicu 

bude prerazená. Ak bude pri priblížení sa tejto hranici objem výrazne nízky, jedná sa 

zrejme o falošný signál a k prerazeniu nedôjde. 

Dve štvoruholníkové formácie sú videniu na Obrázku č.14 a sú súčasťou 

klesajúceho trendu. Klesajúci trend v noci z 11. na 12. apríla vzdialil od klesajúcej 

trendovej línie a spustil tak krátkodobý postranný trend. Tento postranný trend je 

ohraničený dvoma vodorovnými líniami na hodnotách 1,3874 a 1,3841 doláru za 1 

euro, ktoré tak vytvárajú tzv. štvoruholník. Po dotyku kurzu s trendovou čiarou, došlo 
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k ukončeniu platnosti tohto štvoruholníka. V krátkosti však došlo k vytvoreniu hneď 

ďalšieho, ktoré odštartoval opätovný pokles ceny, teda vzdialenie sa od trendovej čiary. 

Opäť došlo k vzniku vedľajšieho postranného trendu, ktorý pokračoval až po trendovú 

čiaru. 

 

 

Obrázok č.14: Štvoruholníkové formácie v klesajúcom trende hodinového grafu 

menového páru euro – americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Špeciálnym typom štvoruholníka je tzv. vlajka . Jedná sa o rovnobežnú 

štvoruholníkovú formáciu s určitým sklonom, či už nahor alebo nadol. Vlajky 

predstavujú určitú „pauzu v rýchlom raste, resp. rýchlom poklese ceny. Behom tejto 

formácie kurz mierne koriguje prudký vývoj a po jej opustení v ňom opäť následne 

pokračuje.“ [1] Klesajúca vlajka v rastúcom trende predznamenáva prerazenie 

(breakout) smerom nahor. Rastúca vlajka v rastúcom trende naopak predznamenáva 

breakout smerom nadol, nakoľko je znamením pohybu do strany, teda krátkodobého 

postranného trendu s miernym sklonom. Klesajúca vlajka u klesajúceho trendu značí, 

že zrejme dôjde k prerazeniu smerom nahor. Opäť sa jedná o tzv. postranný trend. 

Naopak rastúca vlajka v klesajúcom trende oznamuje, že dôjde k prerazeniu smerom 

nadol. Zjednodušene k breakoutu dochádza vždy proti smeru vlajky. Objemy pred 

skĺznutím trendu do formácie vlajky sú spravidla pomerne vysoké a po začatí utvárania 

vlajky značne poklesnú. K výraznému nárastu objemov spravidla dochádza vždy po 

prerazení tejto formácie a buď pokračovaní v trende alebo vytvorení nového trendu. 

Na Obrázku č.15 je možné uprostred klesajúceho trendu zbadať krátkodobú 

rastúcu formáciu. Jedná sa o formáciu vlajka. Ceny pri svojom vzdialení sa od 

trendovej línie začali vytvárať krátkodobý mierne rastúci trend, čím vytvorili rastúcu 

formáciu vlajky. Táto rastúca formácia uprostred klesajúceho trendu predznamenávala 
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opätovné pokračovanie v klesajúcom trende, čo v krátkej dobe po prerazení trendovej 

línie skutočne nastalo. 

 

 

Obrázok č.15: Rastúca formácia vlajka uprostred klesajúceho trendu hodinového grafu 

menového páru euro – americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Jednými z tých bežnejších grafových formácií sú aj trojuholníky . Jedná sa 

o cenovo zahustenú oblasť, ktorej hranice podpory a odporu nie sú rovnobežné, ale 

zbiehavé. Vytvárajú tým tak trojuholníkovitý tvar. Podobne ako štvoruholníky nedáva 

jednoznačný signál, či dôjde ku zmene trendu alebo jeho pokračovaní po opustení tejto 

formácie kurzom. Spravidla však trend pokračuje tým smerom, ktorým trojuholníkovú 

formáciu opustil, či už prerazil support alebo resistance. Existujú stúpajúce (rastúce) 

trojuholníky, ktoré majú pomerne vodorovnú hornú hranu, ale rastúcu spodnú hranu 

trojuholníku. Klesajúce trojuholníky sa vyznačujú klesajúcou hornou hranou a relatívne 

plochou spodnou hranou. Tretím typom trojuholníkov sú tzv. symetrické trojuholníky, 

ktorých hrany (spodná a vrchná) sa zbiehajú približne pod rovnakým uhlom. 

Symetrické trojuholníky sú zväčša pokračovaním trendu. Stúpajúci trojuholník 

s relatívne plochou hranou je náznakom toho, že býky si udržiavajú svoje silu, ale 

medvede postupne strácajú schopnosť udržať ceny na danej hladine. Preto stúpajúce 

trojuholníky bývajú zväčša prerazené nahor, čím dávajú nákupný signál. Klesajúce 

trojuholníky sú naopak skôr signálom k predaju, resp. uzavretí svojich dlhých pozícií, 

nakoľko nesú svedectvo o strate sily na strane býkov, ktorý nedokážu vytlačiť dná cien 

vyššie (plochá spodná hrana), a zároveň nesú informáciu o medvedej sile, ktorá 

postupne stláča vrcholy smerom nadol (klesajúca vrchná hrana trojuholníka). 

S rastúcim vekom trojuholníku sa postupne znižuje aj objem obchodov, nakoľko 
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rozdiel medzi hladinou podpory a odporu sa neustále zmenšuje, a tak priestor pre 

obchodovanie je čoraz menší. Aj kvôli nízkemu objemu obchodov realizovaných 

v neskorších fázach trojuholníka, sa neodporúča obchodovať cca v poslednej tretine 

jeho životnosti. Prerazenia v tejto fáze môžu byť falošné. Výhodné je teda obchodovať 

len pri relatívne veľkom volume, ktoré zaisťujú asi prvé dve tretinu trojuholníkovej 

formácie. 

Na nasledujúcich troch obrázkoch je možno vidieť tri základné druhy 

trojuholníkov. Na Obrázku č.16 sa jedná o klesajúci trojuholník, ktorý je nasledovaný 

downtrendom. Na Obrázku č.17 je vidieť rastúci typ trojuholníka. Krátko po opustení 

tohto trojuholníka vzniká rastúci trend. Na Obrázku č.18 je znázornený symetrický 

trojuholník. Tento trojuholník sa vyznačuje približne rovnakým sklonom vrcholov 

a dien. Pred trojuholníkom je viditeľná netrendová časť trhu, v ktorej nakoniec trhu 

pokračuje aj po opustení tejto trojuholníkovej formácie. 

 

 

Obrázok č.16: Klesajúci trojuholník na hodinovom grafe menového páru euro 

americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 
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Obrázok č.17: Stúpajúci (rastúci) trojuholník na hodinovom grafe menového páru euro 

americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

 

Obrázok č.18: Symetrický trojuholník uprostred netrendového trhu hodinového grafu 

menového páru euro americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Poslednými predstavenými formáciami v grafoch budú medzery. Sú to formácie, 

ktoré vznikajú, keď cena preskočí niektoré hodnoty a ocitne sa na hodnote, ktorá 

„nesusedí“ s poslednou hodnotou pred jej pohybom. V podstate sa jedná o nespojitý 

krok, teda skok ceny. Vyskytuje sa vtedy, keď dno aktuálnej sviečky/aktuálneho stĺpika 

je vyššie ako vrchol predchádzajúcej sviečky/predchádzajúceho stĺpika a naopak. 

Preskočená medzera vyjadruje cenovú hladinu, na ktorej nedošlo k žiadnej zhode na 

cene a teda nedošlo k žiadnym obchodom. Vznikajú pri náhlej zmene rovnováhy medzi 

nákupnou a predajnou silou, medzi býkmi a medveďmi. Príčinou vzniku medzier môžu 

byť nepriaznivé (alebo aj veľmi pozitívne) správy o určitej komodite, mene alebo 

spoločnosti. Na denných grafoch môže byť prejavom reakcií, ktoré nastali po uzavretí 

trhu. 
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Existuje viacero druhov medzier, z ktorých spomeniem aspoň tie 

najvýznamnejšie: bežné medzery (common gaps), pokračujúce medzery (continuation 

gaps), odtrhnuté medzery (breakaway gaps) a vyčerpané medzery (exhaustion gaps). 

Bežná medzera vzniká väčšinou na netrendových trhoch, resp. pri postrannom trende. 

Veľmi rýchlo sú medzery tohto typu uzavreté. Medzery tohto typu neposkytujú žiadne 

výnimočné obchodné signály. Pokračujúce medzery sa vyskytujú počas priebehu 

silného (či už klesajúceho alebo rastúceho) trendu. Často sa vyskytujú približne 

v polovici trendu, ktorý po vytvorení pokračujúcej medzery pokračuje vo vytváraní 

nových high a low hodnôt bez toho, aby medzeru uzavrel. Zaujímavosťou je, že napriek 

veľkej zmene kurzu, nedochádza k výraznejšej zmene objemu obchodov až do doby 

vzniku medzery. Ak v je v tomto momente zaznamenaný výrazný nárast objemu 

obchodov, trend bude zrejme pokračovať a túto medzeru naozaj neuzavrie. Ak by však 

po vytvorení medzery došlo k náhlemu poklesu volume, zrejme sa bude jednať 

o medzeru vyčerpanú. Odtrhnutá medzera je podobná pokračujúcej medzere až na to, 

že vzniká spravidla na začiatku trendu a nie v jeho prostriedku. Jedná sa o medzeru, 

ktorá vznikne pri opustení zahustenej oblasti, ktorá je zväčša bez náznaku trendu. Po 

vytvorení odtrhnutej medzery sa začne utvárať nový trend, ktorý túto medzeru nemusí 

uzavrieť ani po veľmi dlhú dobu. Obdobie krátko po vzniku tohto typu medzery sa 

zvyčajne vyznačuje nárastom objemu vykonaných obchodov. Príčinou vzniku 

odtrhnutých medzier je nerovnováha medzi ponukou a dopytom u danej komodity. 

V prípade, že dopyt prekračuje ponuku, vzniká odtrhnutá medzera smerom nahor 

a zakladá tak nový rastúci trend. V prípade, že je ponuka vyššia ako dopyt, vzniká 

odtrhnutá medzera smerom nadol, čím vzniká nový klesajúci trend. Posledným 

spomínaným typom medzery je vyčerpaná medzera. Tento typ medzery nie je 

nasledovaný vznikom nových vrcholov pri rastúcom trende ani nových dien pri 

klesajúcom trende. Väčšinou vzniká na konci trendov, kedy sa tieto vyčerpajú. 

Spočiatku sa môže javiť ako pokračujúca medzera, ale následne dôjde k rozptýleniu 

cien a tie postupne medzeru uzavrú. Vzniká poslednou núdzovou aktivitou 

oneskorencov, ktorí podľahli panike a na poslednú chvíľu sa snažia „ísť s trendom“ 

a zahltia ho svojimi obchodnými príkazmi. 

Na nasledovných obrázkoch sú príklady najbežnejších typov medzier. Na 

Obrázku č.19 sa 7. februára medzi 22. a 23. hodinou vytvorila bežná medzera. Táto 
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neodštartovala nový trend, neukončila starý ani nebola pokračovaním stávajúceho 

trendu. Táto medzera bola po pár hodinách obchodovania zaplnená a prekrytá cenami. 

Na Obrázku č.20 sa nachádzajú dva typy medzier. Prvá, v ľavej časti grafu, je 

vyčerpaná medzera, ktorá pokračovaním klesajúceho trendu. Na prvý pohľad mohla 

pôsobiť ako medzera pokračujúca, avšak takmer okamžite po jej vytvorení bola 

zaplnená cenami a ukázala sa tak ako vyčerpaná. Jej vznik bol poslednou snahou 

medveďou obchodovať v súlade s trendom, ktorá však nepriniesla očakávané ovocie, 

a býky tak postupne prevzali kontrolu nad trhom a odštartovali rastúci trend. Na 

Obrázku č.20 sa v jeho pravej časti nachádza aj pokračujúci typ medzery. Táto je 

pokračovaním novo vzniknutého rastúceho trendu. Už po niekoľkých hodinách od 

vzniku trendu došlo k vytvoreniu tejto medzery. Ukázalo sa, že trh zotrvalo v rastúcom 

trende ešte o niečo dlhšie, ako tomu napovedala medzera – tá sa vytvorila už pred 

polovicou trendu a nie až v polovici, ako tomu u nej zvyčajne býva. Na poslednom 

z trojice obrázkov – na Obrázku č.21 je zobrazená odtrhnutá medzera, ktorá síce bola 

sčasti zaplnená krátko po svojom vzniku, ale nakoniec sa jej nový klesajúci trend 

podarilo odštartovať. 

 

 

Obrázok č.19: Bežná medzera hodinového grafu menového páru euro americký dolár. 

(Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 



 36 

 

Obrázok č.20: Vyčerpaná a pokračujúca medzera hodinového grafu menového páru 

euro americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

 

Obrázok č.21: Odtrhnutá medzera hodinového grafu menového páru euro americký 

dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Špeciálnou situáciou, kedy dôjde k spojeniu dvoch medzier, je tzv. ostrovný 

zvrat, resp. ostrov zvratu (island reversal). Ide o spojenie pokračujúcej a vyčerpanej 

medzery v opačnom smere, ktoré tak vytvoria formáciu, ktorá je izolovaná práve týmito 

dvomi medzerami od zvyšnej časti grafu, teda vytvoria tzv. ostrov. Vyznačuje sa 

veľkým objemom obchodov po vzniknutí pokračujúcej medzery, ktorý však vedie len 

do postranného trendu. Po chvíli sa tento ostrov vyčerpá a dôjde k vytvoreniu 

vyčerpanej medzery. Ostrov zvratu predstavuje len krátkodobý zvrat vo vývoji trendu 

daného kurzu. 

Ako by mohol ostrov zvratu vyzerať, je znázornené na Obrázku č.22. Počas 

rastúceho trendu došlo k vytvoreniu pokračujúcej medzery. Následne však rastúci trend 

utíchol a došlo k jeho zvratu. Klesajúci trend sa veľmi rýchlo rozbehol a vytvoril 

medzeru. Tá sa však v momente ukázala ako vyčerpaná. Kombinácia týchto dvoch 
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medzier viedla k vytvoreniu ako keby ostrova nad ostatnými okolitými cenami. Došlo 

tak teda k vytvoreniu ostrovu zvratu. 

 

 

Obrázok č.22: Ostrov zvratu znázornený na hodinovom grafe menového páru euro 

americký dolár. (Obrázok vytvorený v programe MetaTrader 4.) 

 

Nevýhodou čiar a formácií v grafoch je to, že často v grafoch nie sú zrejmé od 

začiatku. Keď sa však uistíte, že sa jedná o danú formáciu alebo čiaru, môže už byť na 

úspešný obchod neskoro. Ďalším aspektom, ktorý hovorí proti formáciám v grafoch je 

značný vplyv subjektivity, nakoľko každý obchodník môže na tom istom grafe 

identifikovať rozdielne formácie, resp. rozdielne náznaky začínajúcich grafových 

formácií, a tak môžu dôjsť k diametrálne odlišným záverom, ktoré v extrémnych 

prípadoch môžu podporovať dokonale protichodné rozhodnutia. Identifikácia formácií 

býva často veľmi zložitá, lebo ich tvar sa v skutočnosti od najjednoduchších tvarov 

uvedených vyššie môže naozaj veľmi líšiť. 

3.1.3 Trendové indikátory 

Z grafov môžu byť niektoré informácie viditeľné na prvý pohľad, ale množstvo 

informácií vyjde na povrch až po dôkladnej analýze pohybov na grafe. Analýza 

skúmajúca tieto pohyby a ich podstatu sa nazýva technická analýza. Tá využíva 

množstvo technických indikátorov pre analyzovanie trhu a následné rozhodovanie sa 

pre vstup do/výstup z obchodu. Jednými z týchto technických ukazovateľov sú 

trendové indikátory. Tie, ako už názov naznačuje, sú založené práve na analyzovaní 

súčasného trendu. Trendové ukazovatele „idú buď zhodne alebo oneskorene za trendom 

a ich vývoj sa obráti , ako náhle dôjde ku zmene trendu.“ [2] Oneskorenie za trendom 
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môže byť väčšie alebo menšie. Dôležité však je, že ich zmena nastáva vždy v závislosti 

na zmene trendu. Teda ak sa zmení trend, zmení sa aj trendový indikátor. Zaraďujú sa 

sem napríklad kĺzavé priemery, MACD, MACD-Histogram, Directional system, On-

Balance Volume, Accumulation/Distribution a mnoho ďalších. 

Jednými z najzákladnejších a najjednoduchších trendových indikátorov sú kĺzavé 

priemery. Kĺzavé priemery sa označujú skratkou MA, pochádzajúcou z angličtiny, čo 

znamená Moving Average. Kĺzavý priemer je priemerom niekoľkých posledných 

údajov, resp. priemernou hodnotou hodnôt nameraných za zvolený časový úsek. 

Zvolený počet údajov, resp. dĺžka časového úseku, sa zvyčajne označuje n a je 

ľubovoľne voliteľný, to znamená, že je možné si zvoliť z akého veľkého výberu 

(časového rámca) bude kĺzavý priemer počítaný. Napríklad MA3 je kĺzavý priemer 

vypočítaný za posledné 3 časové úseky (3 dni, 3 hodiny,… - záleží podľa zvoleného 

grafu). Keď spojíme hodnoty všetkých vypočítaných kĺzavých priemerov, dostaneme 

graf zvoleného kĺzavého priemeru. Kĺzavý priemer sa nazýva kĺzavým preto, lebo 

s novou hodnotou na grafe sa znova vypočíta priemer z posledných n hodnôt, a to tak, 

že sa najstaršia hodnota odstráni z výpočtu a nahradí najnovšou. Zvolený časový rámec 

sa dá v podstate predstaviť ako nejaké okno, ktoré sa kĺže po grafe a ukazuje hodnoty, 

z ktorých je aktuálny kĺzavý priemer počítaný. 

Existujú tri základné druhy kĺzavých priemerov: jednoduchý, exponenciálny a 

vážený. Výpočet jednoduchého kĺzavého priemeru je totožný s výpočtom aritmetického 

priemeru. 

n

PPP
MA n

n

+++
=

...21  [2], 

kde MAn je kĺzavý priemer, ktorý počítame, n je obdobie, za ktoré ho počítame a P sú 

ceny, z ktorých MA počítame. Ako aj názov tohto kĺzavého priemeru naznačuje, jeho 

výpočet je veľmi jednoduchý a aj preto je pomerne obľúbený a vo veľkej miere 

používaný. Kvôli svojej prílišnej jednoduchosti však nie vždy je úplne vhodné jeho 

použitie. 

A tu sa dostáva na rad exponenciálny kĺzavý priemer. Označuje sa EMA, čo je 

skratka slov Exponential Moving Average. Tento typ kĺzavého priemeru je vhodnejší 

na použitie ako jednoduchý MA, lebo prikladá väčšiu váhu novším hodnotám. (Táto 

váha je rovná K, viď vzorec pre výpočet EMA.) To je z praktického hľadiska naozaj 
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vhodné, lebo čím sú hodnoty staršie, tým sú pre nás menej zaujímavé, a najnovšie 

hodnoty pre nás majú spravidla najväčšiu hodnotu, lebo sú nositeľmi najaktuálnejších 

informácií. Ďalšou výhodou použitia EMA je to, že staré dáta nemiznú z výpočtu 

nárazovo, ale postupne sa ich vplyv znižuje. Toto je dosiahnuté rekurzívnym tvarom 

samotného výpočtu. Výpočet exponenciálneho priemeru je uvedený v nasledujúcom 

vzorci. 

)1(** _ KEMAKPEMA posnn −+=  [2], 

1

2

+
=

n
K  [2], 

kde EMAn je exponenciálny kĺzavý priemer, ktorý počítame, n je obdobie, za ktoré ho 

počítame, P je najnovšia (dnešná) cena, EMAn_pos je posledná známa (včerajšia) 

hodnota exponenciálneho kĺzavého priemeru. Z tohto vzorca je jasné, že ak počítam 

EMA prvýkrát, tak nepoznám hodnotu včerajšieho EMA (v prípade denného intervalu 

výpočtu EMA). Táto situácia sa rieši použitím jednoduchého MA s rovnakou dĺžkou 

obdobia, pre ktoré je EMA počítané. Teda prvá hodnota EMA sa vypočíta pomocou 

MA a každá ďalšia už je počítaná za použitia predošlých hodnôt EMA. 

Posledným zo spomínaných typov kĺzavých priemerov je vážený priemer. Keďže 

však vážený priemer môže byť silno individualistickou záležitosťou a môže nadobúdať 

najrozličnejších podôb, tento nebude veľmi rozoberaný. Pri jeho konštrukcií sa, 

spravidla na základe dlhodobého skúmania, časovým úsekom (konkrétnym hodnotám) 

priradia, na základe pozorovania, presne spočítané váhy (hladiny významnosti). Jeho 

výpočet by sa dal znázorniť napríklad nasledujúcim vzorcom, kde vychádza 

z pôvodného vzorca pre výpočet jednoduchého MA a každej cene priraďuje konkrétne 

váhové koeficienty. 

n
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n

+++
=

...2211 , 

kde WMAn je vážený kĺzavý priemer, ktorý počítame, n je obdobie, za ktoré ho 

počítame, w sú váhy jednotlivých cien a P sú jednotlivé ceny, z ktorých WMA 

počítame. 

Aby bolo jasné kedy a na aké účely ktorý kĺzavý priemer použiť, aké sú medzi 

nimi rozdiely, ako rýchlo a ako citlivo reagujú na zmeny trendu a s akým veľkým 

odstupom sa držia za trendom, je vhodné zostrojiť si grafy jednotlivých priemerov na 
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rovnaké základné hodnoty a porovnať ich. Z tohto dôvodu bola zostrojená nasledujúca 

tabuľka s grafom. V Tabuľke č.1, druhom stĺpci, sú zapísané denné ceny medi za január 

tohto roku. Jedná sa konkrétne o obdobie od 2.1. do 29.1. okrem víkendov, kedy sú 

burzy zatvorené. Spolu teda 20 hodnôt zaznamenávajúcich pohyb cien medi. Ceny sú 

uvedené v eurách za 100 kg tohto kovu. V posledných štyroch stĺpcoch Tabuľky č.1 sú 

uvedené hodnoty jednotlivých kĺzavých priemerov. U exponenciálnych kĺzavých 

priemerov je prvá vypočítaná hodnota jednoduchým MA a až od tejto hodnoty sú 

nasledovné hodnoty exponenciálnymi MA. Ďalej v Grafe č.1 sú zobrazené pohyby cien 

medi – ako spojnicový graf. V tvare spojnicového grafu sú tu zobrazené aj všetky 

kĺzavé priemery, aby bolo jednoduché porovnať ich vlastnosti. Tmavomodrou farbou je 

zobrazený graf denného pohybu cien (close – uzatváracích cien) medi. Ružovou farbou 

je zobrazený graf trojdňového jednoduchého kĺzavého priemeru MA3 a bledomodrou 

farbou graf trojdňového exponenciálneho kĺzavého priemeru EMA3. Je možné si 

všimnúť, že oba tieto grafy vychádzajú z rovnakého bodu. To je spôsobené práve 

výpočtom EMA – prvý člen EMA je v podstate len jednoduchým MA, teda je rovnaký 

ako prvý člen MA. Ďalej je v Grafe č.1 vyobrazený žltou farbou graf sedemdňového 

jednoduchého kĺzavého priemeru MA7 a fialovou farbou graf sedemdňového 

exponenciálneho kĺzavého priemeru EMA7. U tejto dvojice kĺzavých priemerov si je 

taktiež možné všimnúť fakt, že vychádzajú z toho istého bodu. 
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Cena medi (Cu) od 2.1. do 29.1. (v EUR/100 kg) 

deň denné close Cu MA3 MA7 EMA3 EMA7 
1 546,39         
2 542,54         
3 544,5 544,48   544,48   
4 542,97 543,34   543,72   
5 542,21 543,23   542,97   
6 534,28 539,82   538,62   
7 542,54 539,68 542,20 540,58 542,20 
8 539,31 538,71 541,19 539,95 541,48 
9 538,12 539,99 540,56 539,03 540,64 

10 543,45 540,29 540,41 541,24 541,34 
11 541,73 541,10 540,23 541,49 541,44 
12 542,98 542,72 540,34 542,23 541,82 
13 543,04 542,58 541,60 542,64 542,13 
14 546,17 544,06 542,11 544,40 543,14 
15 540,79 543,33 542,33 542,60 542,55 
16 531,14 539,37 541,33 536,87 539,70 
17 526,89 532,94 538,96 531,88 536,50 
18 525,91 527,98 536,70 528,89 533,85 
19 525,44 526,08 534,20 527,17 531,75 
20 524,96 525,44 531,61 526,06 530,05 

 

Tabuľka č.1: Pohyby cien medi za január 2014, spolu s kĺzavými priemermi MA3, 

MA7, EMA3 a EMA7. (Hodnoty boli čerpané z [4].) 
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Graf č.1: Vývoj ceny medi za január 2014, spolu s kĺzavými priemermi MA3, MA7, 

EMA3 a EMA7. 
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Priamo zo vzorca pre výpočet exponenciálneho MA vyplýva, že tento kĺzavý 

priemer bude viacej uhladený a bude tvoriť menej pílovitý signál vďaka svojej pamäti 

všetkých starších hodnôt, ale zároveň vďaka vyššej váhe pripadajúcej najnovšej 

hodnote ceny, sa tento kĺzavý priemer bude snažiť viacej približovať aktuálnej 

skutočnej hodnote ceny. Dalo by sa povedať, že exponenciálny MA má väčšiu 

zotrvačnosť ako jednoduchý MA, lebo si „pamätá“ aj staršie hodnoty ako jednoduchý 

MA. Správanie jednoduchého kĺzavého priemeru môže byť oproti exponenciálnemu 

podstatne horšie predikovateľné, nakoľko pri novej výpočte novej hodnoty sa vypúšťa 

najstaršia hodnota a nahrádza sa najnovšou hodnotou ceny. Preto aj pri poklese ceny 

môže dôjsť k nárastu jednoduchého MA a naopak. K tejto situácii došlo aj na Grafe č.1 

pri pohybe z ôsmeho dňa na deviaty, kedy došlo k poklesu ceny medi, ale zároveň 

k nárastu ukazovateľa MA3, práve kvôli vypusteniu nízkej hodnoty spred troch dní pri 

výpočte novej hodnoty MA3. Neposlednou vlastnosťou tohto grafu, ktorú si je možno 

všimnúť je fakt, že kĺzavé priemery s väčším intervalom záberu (MA7 a EMA7) majú 

podstatne menej chaotický pohyb a pôsobia pozvoľnejším vývojom v čase ako oproti 

nim stojace ukazovatele s kratším časovým záberom (MA3 a EMA3). Toto je spôsobené 

práve širším časovým rámcom MA7 a EMA7, vďaka ktorému sa snažia skôr kopírovať 

dlhodobejší trend cien medi ako nárazové skoky a krátkodobé zmeny (, na ktoré síce 

reagujú, ale neprikladajú im až tak veľkú váhu). 

V oblasti tradingu existuje viacero spôsobov, ako kĺzavé priemery spočítať. 

Existuje viacero hodnôt, z ktorých je možné kĺzavé priemery počítať. Priemer môže byť 

počítaný z otváracích (open) cien, uzatváracích (close), priemernej ceny daného 

časového úseku atď. Najčastejšie používaná metóda využíva práve uzatváracie, tzv. 

close ceny, tak ako boli použité aj v Tabuľke č.1. 

Existuje množstvo pokročilých metód a techník využívajúcich práve kĺzavé 

priemery, ktoré ich kombinujú s ďalšími indikátormi, poprípade konkrétnymi 

premennými. Avšak existujú aj metódy využívajúce len samotné kĺzavé priemery. Tieto 

metódy využívajú rozdielne oneskorenie za trendom u rôznych kĺzavých priemerov 

a na základe prekrížení týchto kĺzavých priemerov určujú vhodné momenty 

vstupu/výstupu do/z pozícií. Rozdielneho oneskorenia je možné dosiahnuť použitím 

rozličných časových rámcov, ale aj použitím rôznych typov kĺzavých priemerov (MA 



 43 

vs. EMA). Jedným z indikátorov využívajúcich práve kríženie kĺzavých priemerov je 

MACD, o ktorom rozpráva nasledujúca podkapitola. Ešte jednoduchším spôsobom 

využitia kĺzavých priemerov je rozhodovanie na základe kríženia jedného typu MA 

priamo s krivkou cien, ktorú sleduje. 

Z trendových ukazovateľov by som bližšie priblížil ešte aspoň jeden, a to 

MACD-Histogram . MACD alebo Moving Average Convergence-Divergence je 

indikátor skonštruovaný analytikom Geraldom Appelom. V preklade názov tohto 

ukazovateľa znamená zbiehavosť – rozbiehavosť kĺzavých priemerov. MACD je 

systém exponenciálnych kĺzavých priemerov – je zložený z kombinácie troch kĺzavých 

priemerov. Rozdiel dvoch z nich tvorí jednu krivku – býva zobrazovaná ako plná čiara 

a nazýva sa MACD. Druhá krivka je exponenciálnym kĺzavým priemerom prvej krivky 

a je nazývaná ako signálna krivka (Signal). Táto je zobrazovaná ako prerušovaná čiara. 

MACD-Histogram je rozdielom týchto dvoch kriviek tvoriacich MACD – MACD 

krivky a signálnej krivky. 

MACD-Histogram poskytuje hlbší pohľad na rovnováhu síl medzi býkmi 

a medveďmi, teda nakupujúcimi a predávajúcimi. Formou histogramu ukazuje nielen 

to, či sú v prevahe býky alebo medvede, ale aj to, či silnejú alebo slabnú. Podľa Dr. 

Alexandra Eldera [2] je jedným za najužitočnejších nástrojov technických 

obchodníkov. 

Krivku MACD je možné zostrojiť týmto spôsobom: najprv je nutné vypočítať 

EMA12 zatváracích denných cien, a potom od neho odčítať EMA26 zatváracích denných 

cien. Signálna krivka sa následne zostrojí ako EMA9 krivky MACD. [2] 

Krivka MACD reaguje pomerne rýchlo na zmeny cien. Signálna krivka 

o poznanie pomalšie, čo je spôsobené faktom, že je kĺzavým priemerom MACD krivky, 

teda reaguje až po zareagovaní prvej krivky. Až na túto reakciu práve reaguje krivka 

Signal. Ako náhle dôjde k prekríženiu týchto dvoch čiar na grafe, nastáva príležitosť k 

nákupu alebo predaji. To závisí od toho, či došlo k prekríženiu MACD krivkou zhora 

alebo zdola. Ak dôjde k prekríženiu kriviek a po ňom (keď sa krivky znova rozídu) 

bude MACD krivka vyššie ako signálna krivka, jedná sa o nákupný signál. Ak by po 

prekrížení kriviek poklesla krivka MACD pod signálnu, je dobré predávať. 

Rozdielom krivky MACD a krivky Signal dostaneme hodnoty MACD-

Histogramu. Názov MACD-Histogramu je odvodený práve od formy, v ktorej sú 
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zobrazené tieto hodnoty. Tie sú vynesené do grafu vo forme zvislých čiar/stĺpcov. 

V prípade, že je krivka MACD nad signálovou krivkou, je hodnota MACD-Histogramu 

kladnú, a teda aj čiary v histograme vystupujú nad nulovú líniu. Naopak, ak sa MACD 

krivka nachádza pod signálovou krivkou, je hodnota MACD-Histogramu záporná. 

Hodnoty zakreslené v histograme zostupujú z nulovej línie smerom nadol. V momente, 

keď sa obe krivky pretnú, hodnota MACD-Histogramu je rovná nule a nulovej línie 

nevystupuje ani smerom nahor, ani smerom nadol žiadna čiara. 

V súvislosti s veľkosťou rozdielu (vzdialenosti) kriviek MACD a Signal sa môže 

MACD-Histogram rozširovať alebo splošťovať. V prípade, že sa rozdiel zväčšuje – 

zvyšuje sa vzdialenosť medzi krivkami a zároveň sa MACD krivka nachádza nad 

signálnou krivkou, MACD-Histogram rastie a zároveň sa rozširuje. V prípade, že sa 

vzdialenosť medzi krivkami zväčšuje, ale MACD krivka sa nachádza nižšie ako 

signálna krivka, MACD-Histogram sa síce stále rozširuje, ale tentoraz sa prehlbuje, 

teda klesá. Ako náhle sa začnú obe krivky približovať, dochádza aj k splošťovaniu 

MACD-Histogramu. 

V Tabuľke č.2 druhom stĺpci sú zapísané hodnoty cien medi približne za posledné 

tri mesiace. V týchto šesťdesiatich dňoch je zobrazený pokles, ale aj nárast ceny medi, 

netrendová časť, pozvoľné zmeny, ale aj nárazové skoky. Z hodnôt ceny medi boli 

vypočítané exponenciálne kĺzavé priemery a z nich následne MACD a signálová 

krivka. Na záver boli z hodnôt kriviek vypočítané hodnoty MACD-Histogramu a ten 

následne, spolu s grafmi ostatných kriviek, zostrojený. Všetky tieto grafy sú vidieť na 

Grafoch č.2 a 3. 
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Cena medi (Cu) od 1.11.2013 do 29.1.2014 (v EUR/100 kg) 
deň denné close Cu EMA12 EMA26 MACD Signal MACD-H 

1 538,43           
2 531,01           
3 532,3           
4 527,96           
5 535,81           
6 534,71           
7 536,16           
8 528,63           
9 519,33           

10 520,1           
11 521,13           
12 515,45 528,42         
13 516,94 526,65         
14 516,32 525,06         
15 523,24 524,78         
16 525,98 524,97         
17 527,31 525,33         
18 523,8 525,09         
19 520,46 524,38         
20 518,42 523,46         
21 519,11 522,79         
22 518,29 522,10         
23 514,25 520,89         
24 528,6 522,08         
25 522,51 522,14         
26 522,77 522,24 524,58 -2,34     
27 523,18 522,39 524,47 -2,09     
28 523,24 522,52 524,38 -1,87     
29 531,82 523,95 524,93 -0,99     
30 527,21 524,45 525,10 -0,65     
31 531,98 525,61 525,61 0,00     
32 532,19 526,62 526,10 0,52     
33 532,46 527,52 526,57 0,95     
34 532,18 528,24 526,99 1,25 -0,58 1,83 
35 531,62 528,76 527,33 1,43 -0,18 1,61 
36 533,77 529,53 527,81 1,72 0,20 1,52 
37 532,07 529,92 528,12 1,80 0,52 1,28 
38 540,26 531,51 529,02 2,49 0,91 1,57 
39 540,55 532,90 529,88 3,03 1,34 1,69 
40 542,94 534,45 530,84 3,60 1,79 1,81 
41 546,39 536,28 531,99 4,29 2,29 2,00 
42 542,54 537,25 532,78 4,47 2,73 1,74 
43 544,5 538,36 533,64 4,72 3,12 1,59 
44 542,97 539,07 534,33 4,74 3,45 1,29 
45 542,21 539,55 534,92 4,64 3,68 0,95 
46 534,28 538,74 534,87 3,87 3,72 0,15 
47 542,54 539,33 535,44 3,89 3,75 0,13 
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48 539,31 539,32 535,73 3,60 3,72 -0,13 
49 538,12 539,14 535,90 3,24 3,63 -0,39 
50 543,45 539,80 536,46 3,34 3,57 -0,23 
51 541,73 540,10 536,85 3,25 3,50 -0,26 
52 542,98 540,54 537,31 3,24 3,45 -0,21 
53 543,04 540,93 537,73 3,20 3,40 -0,20 
54 546,17 541,73 538,36 3,38 3,39 -0,02 
55 540,79 541,59 538,54 3,05 3,33 -0,27 
56 531,14 539,98 537,99 1,99 3,06 -1,07 
57 526,89 537,97 537,17 0,80 2,61 -1,81 
58 525,91 536,11 536,33 -0,22 2,04 -2,26 
59 525,44 534,47 535,53 -1,06 1,42 -2,48 
60 524,96 533,01 534,74 -1,74 0,79 -2,53 

 

Tabuľka č.2: Pohyby cien medi za november 2013, december 2013 a január 2014, 

spolu s MACD a MACD-Histogramom. (Hodnoty boli čerpané z [4].) 

 

 

Graf č.2: Vývoj ceny medi za obdobie od 1.11.2013 do 29.1.2014 a graf MACD. 
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Graf č.3: MACD-Histogram medi za posledných 27 dní z Tabuľky č.2. 

 

Na Grafe č.2 je vidieť previazanosť trendového indikátoru MACD s vývojom 

cien medi. Na Grafe č.3 je následne vidieť graf MACD-Histogramu. Tento histogram je 

zostrojený len za obdobie, kedy boli známe už hodnoty obi dvoch kriviek ukazovateľa 

MACD. Je možné z neho vyčítať, že približne v prvej polovici obdobia, za ktoré bol 

zostrojený, jasne prevláda krivka MACD na signálovou krivkou. Asi v polovici sa sily 

vyrovnajú a dochádza k zvratu a do prevahy sa dostane signálová krivka. Jej prevaha sa 

však po niekoľkých dňoch takmer znuluje. Od tohto bodu však začne naozaj výrazne 

prevládať, čo je na grafe MACD-Histogramu znázornené naozaj výraznými zápornými 

hodnotami. 

3.1.4 Oscilátory 

Táto sekcia čerpá z [2] a [5]. 

 

Oscilátory sú ukazovatele, ktoré „pomáhajú identifikovať body zvratu“ [2] vo vývoji 

cien, teda body, kedy dochádza k zmene vývoja trendu. Môžu ísť zhodne s trendom 

alebo dokonca aj pred ním. Často sa ich priebeh obráti skôr ako samotný trend, čím 

dávajú dobré signály pre nákup resp. predaj. Z oscilátorov je určite nutné spomenúť 

Stochastic, Momentum, RSI, Rate of Change, hladkú Rate of Change a napríklad Force 

Index (Index sily). V tejto podkapitole som sa rozhodol hlbšie rozobrať predovšetkým 
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oscilátor Stochastic, ktorý ma zaujal práve jeho prepracovanosťou a snahou 

o odstránenie čo najväčšieho počtu zbytočných falošných signálov. 

Stochastic je jedným z najznámejších a veľmi široko používaných oscilátorov. 

„Je najviac využívaný pre obchodovanie s menovými pármi.“ [5] Štandardne sa 

používa pre identifikáciu krátkodobých bodov zvratu (najčastejšie použitie na obdobie 

časového rámca je 5 dní), avšak v dlhšom časovom rámci dokáže byť nápomocný pri 

identifikácii najvýznamnejších bodov zvratu, ktoré majú aj najväčší potenciál zárobku. 

Je zložený z dvoch kriviek: rýchlej %K, tzv. čistého Stochasticu, a pomalej %D. 

Ako naznačujú názvy týchto kriviek, bude sa jednať o percentuálne vyjadrenia, teda 

hodnoty Stochasticu sa budú vždy pohybovať medzi 0 a 100. Krivka %K sa počíta 

podľa nasledovného vzorca: 

100*%
nn

n

LH

LP
K

−
−

=  [2], 

kde P je dnešná uzatváracia cena, Ln je najnižší bod za vybraný počet dní, Hn je 

najvyšší bod za vybraný počet dní a n je vybraný počet dní pre oscilátor Stochastic. 

Vzorec pre výpočet krivky %D je v podstate vyhladením %K. Nasledovný vzorec 

vychádza z [2] a je jedným zo spôsobov trojdenného vyhľadenia %K. 

100*
)(_3

)(_3
%

nn

n

LHsumadenná

LPsumadenná
D

−−
−−

=  [2]. 

Stochastic je možné vyjadriť dvoma spôsobmi – ako pomalý a ako rýchly 

Stochastic. Rýchly sa skladá z dvojice kriviek %K a %D. Tento môže vytvárať mnoho 

falošných signálov. Aj preto množstvo obchodníkov preferuje tzv. pomalý Stochastic. 

Pomalá krivka %D rýchleho Stochasticu sa u pomalého stáva rýchlou krivkou %K 

a pomalá krivka %D je získaná opätovným (trojdenným) vyhladením nového %K. 

Pomalý Stochastic lepšie filtruje tržný šum a vyhýba sa prílišným pílovitým tvarom, 

ktoré by mohli byť špatnými/falošnými signálmi. 

Ako bolo spomenuté vyššie, môže sa pohybovať v hodnotách od 0 do 100. To 

znamená, že je prakticky nemožné, aby dosiahol týchto vrcholov. Taktiež je veľmi 

nepravdepodobné, aby sa týmto vrcholom priblížil na veľmi malú vzdialenosť. Z tohto 

dôvodu vznikli pri tomto oscilátore tzv. referenčné línie. Ich hodnoty sú 20 a 80 

a značia, či je trh prepredaný alebo prekúpený. Ak trh narastie nad svoju hornú 

referenčnú líniu, tak je prekúpený a zrejme bude zase klesať. Dostal sa totižto veľmi 
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blízko svojho maxima a v takomto štádiu je nereálne, aby zotrval priveľmi dlho. Ak trh 

klesne pod svoju spodnú referenčnú hladinu, je prepredaný a zrejme čoskoro začne 

stúpať. Priblížil sa totiž veľmi blízko svojmu minimu. 

Z oscilátorov by som priblížil stručne ešte aspoň Williams %R , popísaný Larrym 

Williamsom v roku 1973. Je to jednoduchý, ale pritom efektívny nástroj, ktorý „meria 

pomer síl býkov a medveďov pri zatváraní denných cien pri okraji súčasného rozpätia. 

Tento oscilátor potvrdzuje trendy a varuje, keď pred prichádzajúcimi zvratmi.“ [2] 

„Meria prepredané a prekúpené cenové hladiny.“ [3] 

Hodnota tohto oscilátora sa vypočíta podľa vzorca: 

rr

r

LH

CH
RWm

−
−

= *100%  [2], 

kde r je časový rámec vybraný obchodníkom (napríklad hodina, deň, týždeň), Hr je 

najvyššie high vybraného obdobia (napríklad hodinové high), Lr je najnižšie low 

vybraného obdobia (napríklad hodinové low, C je posledná zatváracia (close) cena. 

V podstate meria pomer vzdialeností medzi high a close a medzi high a low. 

Tento pomer následne vyjadruje v percentách. Výsledné číslo vyjadruje relatívnu 

vzdialenosť uzatváracej ceny o maximálnej sily býkov – od vrchol daného intervalu. 

Keďže je vyjadrený v percentách, je logické, že jeho hodnoty sa budú pohybovať 

v rozmedzí od 0% do 100% – uzatváracia cena sa musí nachádzať medzi high a low 

(vrátane týchto okrajových hodnôt). Hodnoty 0 index nadobúda v prípade, že ceny 

uzavreli na maxime daného časového rámca, teda, že býky potvrdili svoju silu 

a v minimálne závere časového rámca medveďov úplne „prevalcovali“. High = close. 

Hodnotu 100% naopak oscilátor dosahuje v prípade, že medvede preukázali svoju silu 

a cenu dotlačili na minimum v danom časovom rámci, na ktorom aj ceny uzavreli. Low 

= close. 

Súčasťou oscilátora Williams %R sú aj referenčné línie, ktoré odhaľujú 

prekúpenosť, resp. prepredanosť trhu. Ak hodnota indexu prekročí hornú referenčnú 

líniu, ktorej hodnota je rovná 10%, značí to, že na trhu dominujú býky, ale taktiež, že 

trh je prekúpený. Ak však hodnota poklesne pod spodnú referenčnú líniu na úrovni 

90%, sila je v rukách medveďov, avšak trh  sa stáva prepredaným. 
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3.2 Umelá inteligencia 
Nástrojov modernej umelej inteligencie, o ktorých uplatnenie v oblasti tradingu sa 

pokúšali mnohí, je niekoľko. Z tých najčastejšie používaných sa zameriam na 

priblíženie aspoň týchto troch: fuzzy logika, genetické algoritmy a umelé neurónové 

siete. 

3.2.1 Fuzzy logika 

Táto sekcia čerpá z [6], [7]. 

 

Slovo fuzzy znamená neostrý, matný, neurčitý. Vyjadruje teda to, o čo sa Fuzzy logika 

snaží – pokryť realitu, ktorá je neurčitá a nepresná. Umožňuje nám pracovať s vágnymi, 

nepresnými údajmi (napríklad slovnými popismi stavov a vlastností). V klasickej teórií 

množín daný prvok do množiny buď patrí (úplné členstvo v množine) alebo nepatrí 

(žiadne členstvo v množine). Do tzv. fuzzy množiny daný prvok môže patriť, nepatriť, 

ale v nej môže mať aj čiastočné členstvo. Túto vlastnosť vyjadruje stupeň príslušnosti, 

teda akási pravdepodobnosť, s ktorou prvok do danej množine patrí. 

V praxi je často potreba pracovať s vágnymi dátami. Striktný popis príslušnosti 

do určitej množiny vedie len na dva stavy. Ak potrebujeme pracovať s viacerými, je 

nutné tieto stavy rozdeliť opäť na ďalšie dva stavy a takto sa postupne zdĺhavo 

zanorovať. V prípade, že už nie je možné ďalšie delenie, dopúšťame sa pri práci určitej 

chyby, ktorou je daný odklon od reality. Problém nastáva vždy pri rôznych slovných 

popisoch a ich jednoznačnom ohraničení. Uvediem to na príklade tzv. Paradoxu 

z antického Grécka. Majme malú hromadu kamenia. Ak pridáme jeden kameň, 

dostaneme opäť malú hromadu. Teda každá hromada kamenia je malá. Použitie 

klasických množín v tomto prípade neprichádza do úvahy, nakoľko nedokážeme určiť 

presnú hranicu medzi malou a veľkou množinou. Preto sa zavádzajú fuzzy množiny, do 

ktorých prvky patria s určitou pravdepodobnosťou. 

Fuzzy logika je použiteľná a skvele aplikovateľná vždy, keď pracujeme 

s nejasnými dátami. Napríklad pri slovnom popise osôb počas identifikácie páchateľov. 

Ďalej pri regulácií kúrenia, poprípade chladenia v obytných priestoroch. Dokonca 

v japonskom metre ju používajú na automatické riadenie – dosiahli zvýšenú presnosť 

zastavovania, plynulejšie brzdenie, nižšiu spotrebu energie a dokonca takmer nulové 
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meškanie vlakov. Priemerné meškanie rýchlovlakov Šinkansen medzi Tokiom 

a Osakou, ktoré vyrážajú každých 10 minút, je len 36 sekúnd. [8] 

Fuzzy logika niečomu neurčitému priraďuje konkrétne hodnoty z intervalu     

<0,1>, ktoré vyjadrujú mieru príslušnosti k hodnotenej vlastnosti. Na technickú analýzu 

sa teda veľmi nehodí, nakoľko sa pri nej pracuje s konkrétnymi číslami, a teda fuzzy 

metódy tu nie sú vôbec potrebné. Kde by ju však bolo vhodné využiť, môže byť práve 

fundamentálna analýza, kde na základe rôznych správ, indícií z finančného trhu a pod. 

môžeme tieto informácie vyhodnocovať priraďovať im určitú váhu, pravdepodobnosť 

výskytu a v konečnom dôsledku príslušnosť k skupine informácií, ktoré sú pre nás 

dôležité pre finančné rozhodnutia. 

3.2.2 Genetické algoritmy 

Táto sekcia čerpá z [6], [9], [10]. 

 

Genetické algoritmy sú jednými z evolučných algoritmov a vyznačujú sa vysokou 

schopnosťou učenia. Jedná sa o heuristickú metódu využívajúcu princípy genetiky 

a Darwinovej evolučnej teórie. Konkrétne využívajú prirodzený výber, dedičnosť, 

kríženie a mutácie. 

Populácia umelých chromozómov sa cyklicky podrobuje selektívnej reprodukcií 

preferujúcej výkonnejších jedincov a náhodným mutáciám. Vo veľmi zjednodušenej 

verzii vytvorí dvoch (všeobecne n) kandidátov, ktorých spoločne kríži, než dosiahne 

požadovanú veľkosť populácie. Po dosiahnutí maximálnej veľkosti populácie vyberie 

dvoch najlepších jedincov, ktorých opätovne reprodukuje. Výber najlepších jedincov je 

zaisťovaný tzv. fitness funkciou. Selektívna reprodukcia sa opakuje až kým nevznikne 

hľadaný jedinec, poprípade sa ohodnotenie najlepšieho jedinca ďalej nezvyšuje. Do 

celého tohto procesu je začlenený aj náhodný proces mutácie populácie. Mutácia však 

máva len malé percento výskytu – ako aj v reálnom živote. 

Medzi ich hlavné výhody patrí pomerná jednoduchosť. Umožňujú riešiť široké 

spektrum zložitých optimalizačných úloh z praxe. Nevyžadujú žiadne špeciálne znalosti 

o cieľovej funkcii. Majú veľmi dobré výsledky pri riešení problémov s rozsiahlymi 

množinami prípustných riešení. Sú odolné voči skĺznutiu do lokálneho optima. 
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Majú však aj určité nevýhody a medzi tie rozhodne patrí veľké množstvo 

vyhodnocovaní cieľovej funkcie. Nie vždy priamočiara implementácia. Problém 

s nájdením presného optima. 

Genetické algoritmy môžu slúžiť k tvorbe veľkého množstva stratégií, ktoré stojí 

za to preskúmať, vždy však záleží na úsudku tradera a jeho posúdení danej stratégie, jej 

robustnosti a možných prínosov a rizík. 

Existuje viacero programov obsahujúcich práve podporu genetických algoritmov. 

Spomeniem len dva najznámejšie: Adaptrade Builder a Strategy Quant. Obi dva 

z týchto nástrojov vedia vytvárať stratégie založené na genetických algoritmoch aj pre 

MetaTrader, v ktorom sa chystám vypracovávať systém založený na technických 

ukazovateľoch. 

3.2.3 Umelé neurónové siete 

Táto sekcia čerpá z [6], [11], [12]. 

 

Umelé neurónové siete sú založené na princípe myslenia ľudského mozgu. Umelé 

neurónové siete napodobňujú ľudský mozog v zbieraní poznatkov počas procesu učenia 

a ich uchovávaní, využívajúc medzineurónových spojení. Ide o masívne paralelný 

výpočtový systém so schopnosťou uchovávania experimentálnych znalostí a ich 

následného spracovania a využívania. Skutočné neurónové siete, ako naznačuje 

samotný názov, sú v podstate siete neurónov, teda nervových buniek. Neurón je takisto 

základným prvkom umelých neurónových sietí. Neurón ma niekoľko vstupov 

(dendridov) od iných neurónov alebo z okolitého prostredia a jeden výstup 

(axón/neurit). Neurón vstupnú informáciu transformuje na výstup. Transformácia tejto 

informácie je však spravidla veľmi jednoduchá. Zložitosť činnosti neurónovej siete 

spočíva práve v spojení veľkého množstva takýchto jednoduchých prvkov do celku. 

Existuje viacero typov neurónových sietí, ktoré sa radia do dvoch základných 

skupín. Jednou sú dopredné neurónové siete, v ktorých sa informácia šíri len jedným 

smerom – od vstupných neurónov (cez skryté) do výstupných neurónov. Druhou 

skupinou sú rekurentné neurónové siete, v ktorých sa signál šíri všetkými smermi, teda 

aj od výstupov (ku skrytým častiam neurónovej siete, alebo dokonca aj) k vstupom. 
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U neurónových sietí rozoznávame taktiež dva typy učenia: učenie s učiteľom 

a učenie bez učiteľa. Učenie s učiteľom je založené na tom, že sieť má k dispozícii 

okrem množiny vstupov a k nim prislúchajúce výstupy. Pri učení bez učiteľa má sieť 

k dispozícii iba množinu vstupov. Na základe ich vlastností si sama generuje výstupy, 

ktoré dopredu nie sú známe. 

Medzi hlavné výhody neurónových sietí nepochybne patrí to, že sú tzv. 

univerzálnym aproximátorom funkcií. To znamená, že ak máme veľmi zložitý systém, 

ktorého popis je buď veľmi náročný alebo takmer nemožný, ale máme dáta, ktoré do 

neho vstupujú, a dáta, ktoré z neho vystupujú, tak aplikáciou vhodnej neurónovej siete 

môžeme túto sieť naučiť sa chovať veľmi podobne vzorovému systému. Týmto 

spôsobom získame systém s veľmi podobnými vlastnosťami, ako je systém pôvodný. 

Navyše budeme mať k dispozícii aj tento popis. Medzi ďalšie výhody patrí schopnosť 

učiť sa. Paralelné spracovanie informácií. Nevyžaduje informácie o štruktúre procesu. 

Rýchlosť pri implementácii bez učiaceho algoritmu a mnoho ďalších. 

Nevýhodou neurónových sietí je nevhodnosť použitia pre systémy vyžadujúce 

presné riešenie. Učenie trvá zvyčajne dlho (možné riešenie: použitie neuro-fuzzy 

systémov). 

Oblastí použitia je viacero. V podnikateľských a ekonomických aplikáciách – 

napríklad v oblasti investičného modelovania, oceňovanie bonity klienta, 

vyhodnocovanie rizika firmy/investícií, určovanie cien tovaru atď. Neurónové siete je 

vhodné použiť pre modelovanie zložitých, často nevratných, strategických rozhodnutí, 

keď značnú rolu v modelovanom procese hrá práve náhoda a kde deterministické 

záležitosti sú natoľko zložité, že ich nedokážeme separovať a analyticky identifikovať. 

Čo sa týka možností využitia neurónových sietí v oblasti tradingu, tak tých je 

hneď niekoľko. Jedným z ich využití je aplikácia na kombináciu fundamentálnej 

analýzy z minulosti spojenú s vtedajším kurzom/hodnotou akcie sledovaných 

subjektov. Následné testovanie na historických dátach a v prípade dostatočnej úrovne 

naučenia systému, je možná aplikácia do oblasti obchodovania na danom trhu 

v reálnom čase. Umelými neurónovými sieťami je taktiež možné simulovať úspešné, 

fungujúce stratégie. Obstaranie takejto stratégie by bolo však zrejme veľmi náročné (aj 

finančne). Taktiež je možné nimi skúsiť simulovať vývoj rôznych komodít, akcií, 

menových párov, ... a snažiť sa predpovedať ich budúci vývoj. Toto by bolo možné 
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zrejme len za určitých podmienok. V prípade, že by sa komodita pohybovala v určitých 

cykloch, toto učenie by bolo reálne možné. Cykly sú však v oblasti finančných trhov 

veľmi vzácne. Avšak pri nájdení takejto závislosti, môžu priniesť veľmi dobré 

zhodnotenie investovaných finančných prostriedkov. 

3.3 Zhodnotenie teoretických východísk 
Do vlastnej praktickej realizácie obchodného systému by som chcel použiť 

predovšetkým niektoré z technických indikátorov, nakoľko ich prvotná aplikácia do 

systému by nemala byť priveľmi náročná a prakticky ihneď bude prinášať výsledky. 

Formácie v grafoch, ako už bolo spomínané, môžu byť vždy interpretované rôznym 

spôsobom, závisiac od individuálneho prístupu autora kódu. Práve tento ich nedostatok 

by mohol byť zdrojom problémov a preto by som sa ich použitiu chcel vyhnúť. Chcel 

by som do systému však ďalej zakomponovať aj niektoré oscilátory. Všetko však bude 

závisieť od ich samostatných výsledkov a výsledkov systému ako celku. Každý 

z indikátorov zapojených do systému by mal byť prioritne optimalizovaný samostatne 

a až následne zakomponovaný do systému ako celku. Po spojení bude opäť nasledovať 

optimalizácia celého systému. Na celý systém budú aplikované vlastné pravidlá money 

managementu, aby bolo docieleného maximálneho zhodnotenia, minimálnej straty pri 

neziskových obchodoch s úmyslom pritiahnutia matematickej pravdepodobnosti na 

moju stranu. 
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4 Analýza problému 

V súčasnej dobe sa obchodovaním na forexových trhoch zaoberá množstvo autorov 

rôznych publikácií. Niektoré publikácie sú staršie, niektoré novšie. K tým najnovším, 

bežne dostupným, publikáciám patria predovšetkým bakalárske, diplomové 

a dizertačné práce študentov vysokých škôl. Analyzoval som výsledky pozorovaní, 

testov a celkovo výsledky týchto prác od niektorých študentov, ktorých práce sa 

tematicky najviac približovali mojej diplomovej práci. Zameral som sa predovšetkým 

na autorov pracujúcich s väčšinovým podielom trendových ukazovateľov, oscilátorov 

alebo kombinácie trendových indikátorov s oscilátormi. Výsledky ich pozorovaní som 

porovnával aj s knihou Tradingem k bohatství [2] a jej poznatkami. 

Na trhoch s postupom času dochádza k väčším či menším zmenám. Niektoré sa 

dokonca pravidelne opakujú, nazývajú sa tzv. cenovými cyklami. Podľa knihy Dr. 

Alexandra Eldera Tradingem k bohatství (v originálnom znení Trading for a Living) [2] 

sú dlhodobé cenové cykly odrazom „skutočnosti hospodárskeho života“. „Napríklad 

americký akciový trh má tendencie fungovať v štvorročných cykloch. Tie existujú, 

pretože vládnuce strany so vstupom do prezidentských volieb nafúknu raz za štyri roky 

ekonomiku infláciou. Strana, ktorá zvíťazí vo voľbách, spôsobí defláciu ekonomiky, 

ako náhle sa už voliči nemôžu pomstiť pri hlasovaní vo voľbách. Zaplavenie 

hospodárstva hotovosťou zdvihne akciový trh a vysychajúca hotovosť ho tlačí nadol. 

Preto dva roky pred prezidentskými voľbami majú trhy tendenciu byť býčie (rastúce) 

a prvých 12 až 18 mesiacov nasledujúcich po voľbách majú tendenciu byť medvedie 

(klesajúce).“ [2] Napriek prítomnosti dlhodobejších cenových cyklov, ktoré sa 

postupom času opakujú, sa trhy aj tak v priebehu rokov menia. Spolu so zmenou trhy sa 

vyvíjajú aj indikátory, ktorými si obchodníci na burzách s cennými papiermi uľahčujú 

svoju prácu. 

Jedni z prvých technických analytikov sa na území USA objavili začiatkom 20. 

storočia. Medzi nich patril aj Charles Dow, ktorého teórie spracovávalo až do 

tridsiatych rokov 20. storočia hneď niekoľko významných autorov, ako boli William 

Hamilton alebo Robert Rhea. Počiatkom tridsiatych rokov sa rozvinulo množstvo teórií 

a metód založených na analýze grafov. Autori týchto metód sa zameriavali práve na 

formácie vytvárané v grafoch. Jednalo sa o formácie ako sú napríklad trojuholníky, 
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hlavy a ramená atď., popísané v predchádzajúcej kapitole. [2] Postupom času sa však 

trhy postupne zväčšovali. Nárast objemu obchodov bol obrovský, za čo vďačí 

predovšetkým rozmachu informačných technológií a dostupnosti počítačov a 

programov umožňujúcich obchodovanie s cennými papiermi prostredníctvom internetu. 

O prudko dynamickej zmene trhov svedčí aj úryvok z [2]: „V štyridsiatych rokoch 

dosahovali denné objemy obchodov na NY Stock Exchange“, zrejme najväčšia burza 

cenných papierov na svete – sídli na Manhattane v New Yorku, „len niekoľko stoviek, 

zatiaľ čo v deväťdesiatych rokoch často prekračoval milióny. Rovnováha síl na 

akciových burzách sa zmenila v prospech rozsiahlych obchodov. Prví analytici 

popisovali vrcholy na akciových trhoch ako ostré a rýchle, zatiaľ čo dná trvali dlhší 

časový úsek. To platilo v ich dobe, ale v päťdesiatych rokoch už tomu bolo presne 

naopak. Vtedy sa dná formovali veľmi rýchlo, vrcholy však vydržali dlhšiu dobu.“ Pre 

doplnenie informácií o rastúcom trende objemu obchodov je možné ešte uviesť 

informácie o rekordných denných objemoch obchodov na New York Stock Exchange 

(ďalej len NYSE), ktoré boli dosiahnuté prevažne v poslednej tretine roku 2008. Ako 

uvádza [13], doposiaľ dosiahnutý denný rekord na NYSE pochádza zo dňa 10. októbra 

2008 a jeho hodnota je 7 341 505 961 uzavretých kontraktov za deň. Toto číslo svedčí o 

obrovskom náraste objemu obchodov v priebehu posledného storočia, spojeného 

predovšetkým s možnosťou obchodovania prostredníctvom rôznych počítačových 

obchodných platforiem a internetu. 

Ako bolo už vyššie spomenuté, spolu s vývinom trhov kráčal ruku v ruke aj vývoj 

modernejších, pokročilejších, komplexnejších a spoľahlivejších indikátorov. Ich vývin 

v dnešnej dobe už však ani zďaleka tak nenapreduje ako v minulosti, kedy trhy 

zaznamenávali naozaj veľký rozmach a obchodníci na burzách boli nútení všetky 

výpočty vykonávať ručne a, ak chceli uspieť, snažiť sa výpočty prispôsobovať svojim 

potrebám. Aj toto bolo dôvodom väčšieho rozmachu nových pomocných indikátorov 

v oblasti technickej analýzy. Podľa môjho názoru je dnes, čo sa obchodníkov s cennými 

papiermi týka, podstatne väčšie percento konzumentov, ktorí len čerpajú z práce iných 

a nesnažia sa o výskum nových techník spojených s obchodovaním na burze. Lenivosť 

a pohodlnosť niektorých tzv. „obchodníkov“ zašla až tak ďaleko, že si len kúpia 

software na obchodovanie a nechajú ho pracovať za nich. Táto investícia sa im 
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spočiatku môže vyplatiť, ale ak si nedajú pozor a budú mu naďalej slepo dôverovať, 

môže im tento software privodiť nemalé finančné problémy. 

Stagnácia vo vývoji nových indikátorov bola možno spôsobená aj práve 

komplexnosťou a pomerne veľkou úspešnosťou už vyvinutých indikátorov, ktoré pri 

správnom použití a vzájomnej kombinácií naozaj môžu dosahovať výborných 

výsledkov. Tieto slová mi potvrdzujú aj štúdiá niektorých, pomerne nových, 

záverečných prác z vysokých škôl, v ktorých sa autori venujú prevažne tým istým 

indikátorom, o ktoré som prejavil záujem aj ja, ale aj Dr. Alexander Elder vo svojej 

knihe [2] napísanej už pred viac ako dvadsiatimi rokmi. 

Autor bakalárskej práce „Výběr akcií pomocí technické analýzy“ [14] vo svojej 

práci pracuje predovšetkým so základnými ukazovateľmi ako sú trendové čiary, kĺzavé 

priemery, ich vzájomné kríženie, formácie v grafoch (vlajky, dvojité vrcholy/dná, ...), 

supporty a resistance a jediný oscilátor – RSI. Avšak aj na základe len týchto 

jednoduchých indikátorov dokáže autor nájsť vhodné príležitosti pre vstup do 

obchodného kontraktu u rôznych firiem, predstavujúcich „vrchol potravinového 

reťazca“ vo svojich oboroch, teda najúspešnejšie firmy vo svojich oboroch. 

V niektorých prípadoch však nastala situácia, že tieto ukazovatele signalizovali nie 

práve najvhodnejšie nákupne/predajné príležitosti. Dochádzalo teda k tzv. falošným 

signálom. A práve kvôli týmto falošným signálom je dobré svoje obchodné rozhodnutia 

podriadiť kombinácii výsledkov širšieho (presne zvoleného, aby nedochádzalo 

k vzájomnému rušeniu, navzájom opačným signálom) portfólia indikátorov, aby sme 

pravdepodobnosť omylu zredukovali na čo najnižšiu hodnotu. Jednotlivé indikátory, 

samostatne použité, môžu byť zdrojom veľkého množstva falošných signálov. Ak ich 

výsledky porovnáme s výsledkami iných ukazovateľov a budeme sa riadiť určitými 

pravidlami – v akých kombináciách zvolených indikátorov budeme ochotní vstupovať 

do nákupných/predajných pozícií – podarí sa nám riziko falošných signálov výrazne 

zredukovať. Nikdy však toto riziko nedokážeme úplne vylúčiť a aj preto autor vo svojej 

práci upozorňuje na opatrnosť pri obchodovaní, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

Túto opatrnosť v autorovom ponímaní predstavuje napríklad príkaz „stop loss“, ktorým 

sa uzatvoria stratové pozície v momente, kedy strata dosiahne určitú, pre obchodníka už 

neprijateľnú, hodnotu. Ja by som len doplnil, že celkovo pod opatrnosťou je dôležité 

mať na mysli tzv. „money management“, na základe ktorého si každý obchodník určí 
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prísne pravidlá pre obchodovanie a zaobchádzanie s peniazmi, ktorých sa musí poctivo 

držať, aby mu jeho obchodovanie prinášalo úspech. 

V diplomovej práci „Výběr strategie a obchodní platformy pro elektronické 

obchodování na burze“ [15] sa autor zaoberá počiatkom obchodovania na burze. 

Výberom burzy, obchodného systému, brokerskej spoločnosti atď. V neposlednom rade 

však venuje pozornosť aj práve technickej analýze a jej indikátorom, ktoré značne 

zjednodušujú obchodovanie a práve začínajúcim obchodníkom dokážu ukázať situácie, 

ktoré sú obzvlášť pre amatéra, nie až tak jednoznačne viditeľné. Dokážu mu napovedať, 

kedy kúpiť alebo predať. Dokážu zobrazením jednoduchého grafu, bez nutnosti 

zložitých ručných výpočtov, ukázať predikciu zmeny aktuálneho stavu a tým 

napovedať, kedy príde vhodný moment pre vstup do pozície. Z technických indikátorov 

sa autor opäť zameriava v počiatku na tie jednoduchšie, ako sú formácie v grafoch 

(napr. dvojité vrcholy/dná, trendy), supporty a resistance, trendové čiary. Využíva však 

aj ukazovateľ volume (objem obchodov) a z oscilátorov si vyberá Williams %R. 

Zdôrazňuje však aj myšlienku Money managementu, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou 

úspešného obchodovania, a pripája aj radu držať sa veľkých obchodných spoločností, 

bánk a „zviesť“ sa na ich úspechu. Pretože práve tieto veľké spoločnosti majú 

rozhodujúci vplyv pri zmene cien. Ani tento typ stratégie nie je na 100% úspešný, ale 

môže výrazne znížiť naše straty a pomôcť nám dostať sa do kladných ziskových 

položiek. Autor hodnotenie konkrétnych indikátorov a ich kombinácií nahrádza tzv. 

backtestami, teda testami zvolenej stratégie – kombinácie technických indikátorov – na 

historických dátach, čím si môžeme svoju stratégiu overiť. Avšak ani 100%-ne úspešné 

testovanie na historických dátach nám nedokáže zaručiť úspešnosť obchodovania 

v budúcnosti. Nakoľko sa trhy neustále menia a vyvíjajú, neustále dochádza 

k obmieňaniu obchodníkov na burzách a ich náladám, nikdy nie je možné garantovať 

úspechy. Avšak riadnou disciplínou, pevnými pravidlami a ich dodržovaním je možné 

pravdepodobnosť úspechu podstatne zvýšiť a riziko neúspechu minimalizovať. 

Dospel som k záverom, že množstvo technických indikátorov, ktoré sa využívali 

v minulosti, sa využíva aj v súčasnosti a zrejme sa ešte dlhé roky bude využívať. Je to 

niečo ako matematické pravidlá, ktoré budú platiť vždy alebo aspoň tak dlho, kým 

nedôjde k nejakým závratným objavom alebo zmenám vo vedeckých teóriách. Napriek 

tomu, že sa trhy menia pomerne rýchlo, túžba ľudí po peniazoch tu bude vždy a vždy 
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bude sprevádzaná množstvom euforických emócií v prípade, že sa bude ľuďom dariť, 

ale aj množstvom strachu, ktorý bude sprevádzať všetky čo i len trochu rizikové 

investície. Práve disciplinovaným tradingom je možné zbohatnúť na chybách ostatných, 

ktorí sa nedokázali obrodiť od svojich emócií. Tým nakoniec podľahli a tie ich 

zruinovali. 

Z vyššie spomínaných prác pochádzajú predovšetkým teoretické poznatky a rady. 

Z praktickejšieho pohľadu maximálne testovanie na historických dátach, a však bez 

konkrétnych číselných výsledkov. Mojim cieľom tak bude zostrojiť systém s čo možno 

najlepšími výsledkami pri aplikácii na historické dáta a počas jeho optimalizácií 

neustále zlepšovanie výsledkov až do stavu, kedy už množstvo investovaného času 

nebude prinášať potrebné ovocie. Následne chcem tento systém otestovať na 

najnovších historických dátach, na ktorých doposiaľ systém nebol otestovaný. Práve tu 

sa ukáže, ako je systém účinný aj na neoptimalizovanej vzorke dát. 
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5 Vlastné návrhy riešenia 

5.1 Všeobecné riešenie 

Celý systém bude realizovaný v jazyku MQL4. MQL4 je jazyk programu MetaTrader 4 

so syntaxou veľmi podobnou jazyku C. So znalosťou práve jazyka C je programovanie 

v prostredí MetaTraderu veľmi intuitívne a stačí si len osvojiť nástroje pre technickú 

analýzu, ktorú tento nástroj podporuje. 

V prostredí MetaTraderu budem pracovať predovšetkým z čiarkovými grafmi, 

s ktorými som v oblasti tradingu dochádzal do kontaktu najčastejšie a sú tak pre mňa 

najprehľadnejšie a najzrozumiteľnejšie. 

Rozhodol som sa využívať predovšetkým 5-minútové alebo 15-minútové časové 

rámce grafov. Toto rozhodnutie bolo podložené nie veľkými poplatkami za transakcie 

a taktiež generovaním dostatočného množstva signálov. Nakoľko budem pracovať na 

hranici štatistiky a pravdepodobnosti, ktoré sa budem snažiť prikloniť na moju stranu, 

je nutné, aby som mal k dispozícii dostatočné množstvo výsledkov, aby štatistická 

odchýlka bola zanedbateľne malá. 

Celý systém bude prioritne vyvíjaný na menovom páre euro – americký dolár. 

V prípade úspechu na tomto trhu, by som chcel rozšíriť pôsobnosť tohto systému aj na 

iné trhy, iné menové páry, poprípade akcie spoločností, komodity atď. 

Túto diplomovú prácu som od začiatku nebral len ako školskú prácu, ale aj ako 

príležitosť do budúcnosti a možnosť zarobiť a živiť sa tradingom. Preto som vychádzal 

z predpokladov, že by som chcel časom založiť reálny účet. Ako menu svojho, zatiaľ 

fiktívneho (demo), účtu som zvolil euro a základný kapitál som zvolil na 5000€, čo je 

reálna suma, ktorú by som vedel zohnať aj na založenie reálneho účtu. Ako páku som 

zvolil 1:100, ktorá umožňuje nakúpiť 100-násobok toho, na čo reálne máte peniaze. 

Ako náhle však strata prekročí zostatok na účte, transakcia bude automaticky uzavretá, 

čím dochádzate o možnosť na nej ešte zarobiť. Aj z tohto dôvodu je dôležitá aplikácia 

vlastných pravidiel money managementu do systému. 

Systém bude založený na kombinácií indikátorov technickej analýzy. Rôzne 

indikátory od jednoduchších trendových ukazovateľov, ako sú napríklad kĺzavé 

priemery, až po komplexnejšie oscilátory typu Stochastic, budú súčasne analyzovať ten 
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istý trh, tú istú komoditu a jej historický alebo súčasný vývoj a vo vzájomnej spolupráci 

vytvárať signály k realizácií nákupov alebo predajov. 

 

Systém bude vznikať vo viacerých fázach: 

 

1. výber technického indikátora a dôkladné zoznámenie sa s ním 

2. tvorba obchodného systému založeného len na tomto jednom ukazovateli 

3. optimalizácia vytvoreného 1-ukazovateľového systému na historických 

dátach 

4. zakomponovanie zoptimalizovaného 1-ukazovateľového systému do celku – 

komplexného obchodného systému. 

5. optimalizácia celého obchodného systému ako celku 

6. pokračovanie výberom ďalšieho technického indikátora (bod č. 1) 

 

Skĺbením jednotlivých 1-ukazovateľových častí do celého systému by som chcel 

dosiahnuť synergického efektu, kedy by celok bol účinnejší než všetky jeho časti 

samostatne. Výsledný systém by mal čo najviac redukovať počty stratových obchodov 

a taktiež minimalizovať priemernú a tým aj celkovú stratu na jeden obchod spôsobenú 

týmito transakciami. Na druhú stranu by mal naopak zvýšiť počet ziskových 

obchodných transakcií a čo do najväčšej miery maximalizovať ich priemerný a celkový 

zisk. 

Bude nutné do detailov zvážiť a dôkladne otestovať, či daný optimalizačný krok 

naozaj povedie k zvýšeniu presnosti danej, aktuálne skúmanej a používanej, metódy, 

alebo to bude len „strela naslepo“, ktorá občas môže priniesť kladné výsledky, ale 

občas práve aj tie záporné, alebo sa bude jednať o antioptimalizačný zásah, ktorý celý 

systém rozhodí a naruší jeho funkcionalitu. Práve preto bude nutné každý jeden 

technický indikátor dôkladne preskúmať a zistiť, za akých podmienok funguje 

najsprávnejšie a prináša najlepšie výsledky. 

Čo sa však týka výslednej optimalizácie celého systému, dôraz nesmie byť 

kladený len na optimalizáciu jednotlivých ukazovateľov a systému ako celku z hľadiska 

maximálneho využitia potenciálu týchto indikátorov, ale aj na optimalizáciu výkonu 

celého systému, aby nedochádzalo k prílišnému zdržovaniu výpočtov a poklesu 
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výpočtového výkonu na úkor rýchlosti rozhodnutí, teda spomalenia celého systému 

a tým poklesu jeho efektivity a efektívnosti. Nakoľko ceny na trhoch sa niekedy môžu 

pohybovať veľmi rýchlo, každá stotina sekundy môže mať neuveriteľnú hodnotu. 

Navyše ak sa pohybujeme 5-minútových, resp. 15-minútových grafoch, kde sa signály 

podstatne rýchlejšie striedajú, ako napr. na denných trhoch, je nutná naozaj rýchla 

reakcia systému pri každom obchodnom signály. Rozdiel medzi včasnou a neskorou 

reakciou, môže znamenať chybné rozhodnutie, premárnenie dobrej obchodnej 

príležitosti, stratu, alebo minimálne (v tom lepšom prípade) nižší zisk. Práve preto by 

kód systému nemal obsahovať zbytočné časti, ktoré by ho celý spomaľovali, a tak mu 

znemožňovali okamžité reakcie. Hlavné telo programu sa vykonáva pri každom ticku, 

pri každom, aj miniatúrnom, pohybe, preto je dôležité, aby sa naozaj vykonávali len tie 

časti programu, ktoré sú v tú chvíľu naozaj nutné pre plnohodnotné fungovanie 

systému. 

Po vytvorení celého obchodného systému, optimalizovaného na určitej vzorke 

historických dát, by som chcel tento systém aplikovať na historické dáta, aby som 

videl, či je tento funkčný, len na optimalizovanej časti historických dát, alebo bude mať 

platnosť aspoň na určitý časový úsek v blízkej budúcnosti. 

5.2 Konkrétne praktické riešenie 

V aplikácii MetaTrader 4, konkrétne v jazyku MQL4, som vytvoril program, ktorý je 

schopný automatického zadávania obchodných príkazov na burzu. Systém je založený 

na kombinácií trendových ukazovateľov a oscilátora. Konkrétne sa jedná o kombináciu 

kĺzavých priemerov, MACD-Histogramu a oscilátora Stochastic. 

Program je optimalizovaný len na menový pár euro – americký dolár a na 5-

minútový graf tohto menového páru. Táto voľba 5-minútového grafu sa ukázala ako 

správna, lebo výsledný systém na záver generoval len okolo 30 obchodných príležitostí 

za necelý polrok. S využitím 15-minútového grafu by to mohlo byť ešte nižšie číslo, 

vďaka ktorému by vznikala väčšia hrozba vzniku štatistickej chyby, resp. výraznej 

štatistickej odchýlky, ktorá by mohla spôsobiť výrazné medzery vo funkčnosti a chyby 

pri optimalizovaní. 

Pri tvorbe celého systému, ako aj jeho súčastí bolo výrazne dbané na rôzne 

aspekty optimalizácie, aby bol naplno využitý potenciál jednotlivých indikátorov pri 1-
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ukazovateľových systémoch. Len dôsledná optimalizácia v čiastkových programoch 

mohla zabezpečiť, aby výsledný program do najväčšej miery využil všetkých vlastností 

indikátorov, ktoré boli použité vo výslednom systéme. 

5.2.1 K ĺzavé priemery 

Ako prvý som začal tvoriť obchodný systém založený na báze kĺzavých priemerov. 

U tohto systému sú obchodné signály generované vzájomným krížením dvojice 

kĺzavých priemerov. 

Zostavil som jednoduchý program využívajúci kríženia dvoch kĺzavých 

priemerov. Jedného exponenciálneho a jedného jednoduchého. Ako periódy pre tieto 

priemery som použil periódy použité v jednom staršom školskom projekte. Jednoduchý 

kĺzavý priemer mal dĺžku 12 (5-minútových) intervalov a exponenciálny 34 intervalov. 

Tento školský projekt nemal vôbec dobré výsledky a aj preto slúžil ako motivácia 

dostať z nie dobrého programu to najlepšie a vylepšiť ho tak, aby prinášal úspech. 

Ako prvá chyba sa ukázalo obchodovanie s objemom piatich lotov. Jeden lot mal 

totiž nákupnú hodnotu 1000€ a pri kapitále 5000€ bolo tak možné vykonať jedinú 

transakciu, ktorá ak by bola stratová, ďalšia by sa už nevykonala. Avšak aj s takýmto 

rozpoložením systému sa mi podarilo svoj prvý program spustiť aspoň s nejakými 

výsledkami. Na Obrázku č.23 je zobrazená časť reportu z testovacieho spustenia prvého 

programu. Tento program bol spustený za obdobie o 1.1.2014 (od 23:00) do 11.4.2014 

(23:55). Za toto obdobie sa mu podarilo vykonať 11 transakcií, z čoho boli len dve 

krátke pozície, z ktorých, čo ma zaujalo, boli obe ziskové. Z dlhých pozícií bola len 

tretina zisková, rozhodol som sa teda vyskúšať spustiť program len na krátkych 

pozíciách. Výsledok tohto testu je vyobrazený na Obrázku č.24. Tu už bola zisková len 

polovica obchodov, takže som usúdil, že tadiaľto cesta nepovedie. 
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Obrázok č.23: Report z testovania prvého programu. (Report vytvorený programom 

MetaTrader 4.) 

 

 

Obrázok č. 24: Report z programu vstupujúceho len do krátkych pozícií. (Report 

vytvorený programom MetaTrader 4.) 

 

Tu som si uvedomil, že môj program končí predčasne – už po niekoľkých dňoch 

obchodovania. Všimol som si, že skončí, ako náhle sa dostane pod hranicu zostatku 

5000€. Prvoradým cieľom každého obchodníka je prežiť. Ak sa mu podarí zabezpečiť 
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svoje zotrvanie na trhu, môže sa začať orientovať na expanziu, zväčšovanie zisku 

a podobne. Začal som teda aj ja skúmať, čo je príčinou toho, že moje obchody končia 

už tesne pod 5000 eurami zostatku, a zistil, že práve množstvo lotov, ktoré nakupujem, 

stojí za týmto problémom. Upravil som teda množstvo nakupovaných lotov. Po zvýšení 

počtu vykonaných transakcií a ukončenia obchodovania pod hranicou 1000€ 

(nakupoval som 1 lot) som sa pustil do optimalizácií príkazov stop loss a take profit, 

teda zastavenie straty a výber zisku. Doteraz fungovali tak, že boli nastavené na 

konkrétnu hranicu (v percentuálnych bodoch) a vždy pri posune ceny na hranicu take 

profit sa upravili – stop loss sa posunul bližšie a take profit ďalej. Princíp posunu týchto 

príkazov som považoval za pomerne dobrý, a tak som sa zameral na hodnoty, o ktoré 

budem tieto príkazy posúvať. Rozhodol som, že to budem robiť podľa násobkov 

rozdielu nákupnej a predajnej ceny, teda podľa výšky poplatkov za transakciu. Po sérii 

optimalizácií sa počet transakcií zvýšil na viac ako 140. Čo bolo ale lepšie, transakcie 

sa zastavili 7.4.2014, čo bolo len 4 dni pred ukončením testovacieho obdobia. Dostával 

som sa pomaly do fázy, kedy sa mi podarí „prežiť“ dané testovacie obdobie. 

Ďalším optimalizačným krokom, bolo vymenenie periód u jednoduchého 

kĺzavého priemeru a u exponenciálneho kĺzavého priemeru. Práve tu možno bola chyba 

v logike pôvodného školského projektu. Jednoduchý exponenciálny priemer slabšie 

kopíruje cenový pohyb, a preto je nelogické dávať mu kratšiu periódu (12). Naproti 

tomu exponenciálny kĺzavý priemer lepšie kopíruje aktuálne ceny, nakoľko viacej 

zohľadňuje najnovšie hodnoty. Priradenie mu dlhej (34-intervalovej) periódy úplne ruší 

jeho pôvodnú funkcionalitu. Vymenením jednoduchého kĺzavého priemeru za 

exponenciálny prinieslo ovocie v podobe nie len „prežitia“ testovacieho intervalu, ale aj 

výrazného zníženia strát o viac ako 1000€. Na Obrázku č.25 je vyobrazený report po 

vyššie spomenutých optimalizačných krokoch. Je na ňom vidieť zostatok viac ako 

2000€, čo je výrazný posun vpred. 
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Obrázok č.25: Report programu založeného na krížení kĺzavých priemerov po sérií 

optimalizačných krokov. (Report vytvorený programom MetaTrader 4.) 

 

Keďže program už bol schopný prežiť celý testovací interval, bolo na čase 

zaviesť sériu optimalizácií, ktoré by ho priviedli k menej stratovým hodnotám, ideálne 

rovno k zisku. 

Doteraz som v programe zisťoval, či došlo k prekríženiu hodnôt na základe 

rovnosti oboch kĺzavých priemerov s presnosťou na štyri desatinné miesta. Následne, 

po prekrížení, som zisťoval, či sú oba kĺzavé priemery rastúce alebo klesajúce. Ak boli 

oba neklesajúce, znamenalo to nákupný signál, ak boli oba nerastúce, znamenalo to 

predajný signál. Ak ani jedna z týchto variant, nevykonal sa nákup ani predaj. Sklon 

býval pôvodne určovaný na základe poslednej a predposlednej hodnoty oboch kĺzavých 

priemerov. 

Nasledovali optimalizácie, ktoré sa dotkli práve nedostatkov porovnávacích 

metód pri krížení priemerov a zisťovaní ich sklonov. Sklon sa začal zisťovať 

z posledných 4 hodnôt kĺzavých priemerov, aby sa zamedzilo možnému kolísaniu, 

nestálosti pred preťatím priemerov. Neskôr bola, pre dlhšiu trvanlivosť 

klesajúceho/rastúceho trendu kĺzavých priemerov, pridaná podmienka, ktorá sa 

rozhodovala na základe poslednej, tretej, piatej a siedmej hodnoty od konca kĺzavého 

priemeru. Pri zisťovaní sklonu bolo navzájom medzi hodnotami vypustené znamienko 

= , takže nákupný signál bol vydaný len v prípade, že oba kĺzavé priemery boli rastúce 
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(oproti neklesajúcim v predchádzajúcich verziách programu). Naopak predajný signál 

bol vydaný len v prípade, že oba kĺzavé priemery boli klesajúce (oproti nerastúcim 

v predchádzajúcich verziách programu). Len tieto dve obmedzenia priniesli zníženie 

straty o ďalších takmer 1000€. 

Ďalší optimalizačný krok neprispel k zníženiu straty, skôr naopak. Kríženie 

priemerov bolo zmenené, z pôvodnej rovnosti po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta, 

na zistenie priesečníku. Ten sa zisťoval tak, že ak bola predposledná hodnota jedného 

z kĺzavých priemerov väčšia ako predposledná hodnota druhého (rovná sa nebrala do 

úvahy) a zároveň bola posledná hodnota prvého priemeru menšia ako druhého, tak 

došlo k vytvoreniu priesečníka. Tento variant zisťovania preťatia samozrejme spôsobil 

obrovský nárast počtu transakcií, nakoľko hodnoty mohli často pri zaokrúhlení na 4 

desatinné miesta poskočiť o viac ako jednu desaťtisícinu, alebo mohlo dôjsť 

k vzájomnej výmene hodnôt kĺzavých priemerov, takže opäť nedošlo k stretu. 

Z matematického hľadiska došlo takmer k zdvojnásobeniu počtu transakcií. Hoci som 

tento krok považoval za správny, opäť som sa dostal do situácie, kedy systém 

predčasne skončil s obchodovaním, nakoľko na účte mal zostatok menší ako 1000€. 

Bolo teda nutné nejako vyselektovať transakcie, ktoré prinášajú zisk a zbaviť sa 

transakcií, ktoré boli stratové. Na grafe bolo vidno množstvo falošných preťatí, kedy 

oba kĺzavé priemery šli v tesnej blízkosti a viackrát vytvorili priesečník. Bolo nutné sa 

zbaviť práve týchto falošných signálov. 

Tento problém vyriešila smernica. Vzájomný sklon kĺzavých priemerov sa už 

nezisťoval len tak, či sú oba rastúce alebo klesajúce. Bolo nutné aj to, aby oba priemery 

boli rastúce alebo klesajúce na posledných štyroch hodnotách, avšak sa navyše 

vypočítavali aj smernica, ktorú zvierali úsečky zostrojené z posledných dvoch bodov 

jednotlivých kĺzavých priemerov. Smernica a jej hodnota bola určená tak, aby zvieraný 

uhol bol veľký minimálne približne π/8, teda asi 23°. Na nasledujúcom Obrázku č.26 je 

ukážka práve danej funkcie na výpočet vhodnosti sklonu kĺzavých priemerov. Pre 

porovnanie uvádzam na Obrázku č.27 situáciu pred zavedením smernice do programu 

(situácia po zvýšení počtu transakcií na základe zmeny výpočtu preťatia kĺzavých 

priemerov) a na Obrázku č.28 situáciu po zavedení smernice. Na Obrázku č.28 je 

možné pozorovať asi 5-percentné zvýšenie ziskových transakcií u krátkych aj dlhých 

pozícií. Na základe nezmeneného maximálne ziskového obchodu a maximálneho 
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stratového obchodu je možné predpokladať, že za dosiahnutie takéhoto úspechu môže 

predovšetkým eliminácia stratových obchodov. 

 

 

Obrázok č. 26: Funkcia na výpočet sklonu kĺzavých priemerov 

 

 

Obrázok č.27: Výsledný report po zavedení priesečníku do funkcie preťatia kĺzavých 

priemerov. (Report vytvorený programom MetaTrader 4.) 
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Obrázok č.28: Report po zavedení podmienky minimálnej smernice pri preťatí 

kĺzavých priemerov. (Report vytvorený programom MetaTrader 4.) 

 

Na kĺzavé priemery som na záver aplikoval už len jedinú metódu money 

managementu. Riadil som sa slovami Dr. Alexandra Eldera z jeho knihy Tradingem 

k bohatství [2], ktoré hovoria, že na jeden obchod by sme nemali riskovať viac ako 2% 

z nášho kapitálu. Pri 5000€ sú 2% presne 100€. Moje maximálne stratové obchody sa 

síce pohybovali do tejto čiastky, avšak len pri miernom zdvihnutí kurzu dolára voči 

euru by sa strata mohla preniesť cez 2%. Poprípade by stačilo pár stratových obchodov 

a strata na jeden obchod hranicu dvoch percent hravo prekročí. Preto som sa rozhodol 

pristúpiť k zníženiu počtu lotov na jednu transakciu a to rovno na 0,1 lotu. Bude síce 

náročnejšie dosiahnuť vyššieho zhodnotenia, avšak výrazne pri tomto počine klesli aj 

stratové obchody. Nakoľko som sa zatiaľ pohyboval len v záporných číslach tak 

znižovanie straty je zatiaľ prvoradé. Pre porovnanie bola po tomto kroku strata 

necelých 330€ a to od dátumu 1.1.2014 (23:00) až do 6.5.2014 (23:55). (Všetky 

nasledujúce testy už budú prebiehať len v tomto časovom rozmedzí, ak nebude uvedené 

inak.) 

5.2.2 MACD-Histogram 

U tvorby systému založeného na MACD-Histograme som od začiatku pracoval 

s objemom 0,1 lotu. Úplne prvý program pracoval čisto na prechode MACD-
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Histogramu z kladných hodnôt do záporných a naopak. Tento nebol veľmi efektívny. 

Jeho strata bola viac ako 4300€ z 5000€. Efektívnejší spôsob využitia MACD-

Histogramu je však ten, kedy nesledujeme prechod histogramu osou, ale jeho minimá 

a maximá. Nasledujúca verzia systému na báze MACD-Histogramu bola teda založená 

na predpovediach opierajúcich sa o extrémy MACD-Histogramu. Extrémov však bolo 

tak veľa, že strata ešte narástla. Zameral som sa teda na dná v spodnej časti grafu 

a vrcholy vo vrchnej časti grafu. Ku podivu počet transakcií ešte narástol, ale strata sa 

našťastie zmenšila. 

Tu dostali slovo optimalizačné nástroje MetaTraderu 4. MetaTrader 4 je schopný 

nasimulovať v danom časovom okamžiku na danom menovom páre obrovské množstvo 

transakcií s rôznymi hodnotami vstupných premenných. Tento nástroj poskytuje 

obrovské šetrenie časom, avšak pri väčšom množstve zadaných parametrov a pri ich 

veľkých rozsahoch môžu tieto optimalizačné testy trvať aj desiatky hodín. Preto je vždy 

nutné menšími rozsahmi testov určiť aspoň približné intervaly, v ktorých sa chceme 

pohybovať. 

Pre predstavu 5 premenných s 10 možnými hodnotami (= 100 000 variácií) 

optimalizovaných asi na polročnom intervale by trvalo minimálne 10 hodín. 

Na Obrázku č.29 je report systému založeného na MACD-Histograme po 

optimalizácií na menový pár euro – americký dolár, ktorý bol prvým kladným 

výsledkom v doterajšom vývoji softwaru. 
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Obrázok č.29: Report po optimalizácii MACD-Histogramu 5-minútového grafu 

menového páru euro – americký dolár. (Report vytvorený programom MetaTrader 4.) 

 

V tejto fáze diplomovej práce som ešte uvažoval nad univerzálnym obchodným 

systémom, ktorý bude fungovať na viacerých (všetkých) menových pároch, a tak som 

sa rozhodol ho otestovať. Ešte rozsiahlejšie testovanie prebiehalo len na príbuzných 

pároch menového páru euro – americký dolár, teda na menových pároch, v ktorých 

vystupovalo buď euro alebo americký dolár. Celkovo sa jednalo o 13 menových párov: 

euro – americký dolár a euro alebo americký dolár s menami: švajčiarsky frank, britská 

libra, kanadský dolár, austrálsky dolár, novozélandský dolár a japonský jen. V Tabuľke 

č.3 je vidieť súhrn všetkých optimalizácií, ktoré sa mi na týchto menových pároch 

podarilo vykonať. V prvom stĺpci sú označenia menových párov. Keďže sa snažím 

orientovať na maximalizáciu zisku (keďže už sa pohybujem v kladných číslach), 

zaujímal ma predovšetkým maximálny dosiahnutý zisk na každom menovom páre. 

Informatívne som si nechal vypísať aj minimálne, aby som vedel, do akého rizika sa 

púšťam, ak by niečo nevyšlo, a priemernú hodnotu zisku (straty). Premenné a, b, c, d sú 

optimalizačnými premennými rozhodujúcimi predovšetkým o zastavení straty a výberu 

zisku. V predposlednom stĺpci je zobrazený počet transakcií, ktorý prebehol za 

testované obdobie. U maximálneho zisku sú zeleným zvýraznené zisky dosahujúce 

aspoň 500€, žltým dosahujúce aspoň 100€ a červeným zvyšok. U počtu transakcií sú 
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zelenou farbou zvýraznené tie, ktorých počet je aspoň 100, žltou tie, ktorých počet je 

aspoň 50 a červenou farbou tie, ktorých počet je nižší ako 50. Čím viac transakcií, tým 

menšia pravdepodobnosť štatistickej odchýlky. Z celej tabuľky je vidieť, že iba menový 

pár euro – americký dolár obstál v obi dvoch kritériách. Niektoré menové páry by sa 

dali zrejme bez väčších problémov použiť, niektoré vykazujú vynikajúce výsledky, ale 

boli by zrejme vysoko rizikové (označené ako PLAUSIBLE) a zvyšné sa ukázali ako 

úplne nevhodné pre použitie za daných podmienok. Preto som sa rozhodol upustiť od 

myšlienky univerzálneho obchodného systému a zamerať sa predovšetkým na trh 

s menovým párom euro – americký dolár. 

 

 

Tabuľka č.3: Súhrn optimalizácií na 13-tich menových pároch a predikcie k prácou 

s nimi do budúcnosti. 

 

Na základe predchádzajúcej série optimalizácií som teda nastavil svoj systém 

podľa premenných v riadku EURUSD. Výsledný report z tohto nastavenia je 

k dispozícii na Obrázku č.30. 
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Obrázok č.30: Report systému nastaveného podľa výsledku série optimalizácií. 

(Report vytvorený programom MetaTrader 4.) 

 

V tomto 1-ukazovateľovom systéme už som ďalej nevykonával zmeny 

a sústreďoval som sa už len na jeho skĺbenie s prvým systémom založeným na pretínaní 

kĺzavých priemerov. 

Skĺbenie oboch systémov dohromady prinieslo rôzne komplikácie v podobe 

nastavenia celého systému. Bolo nutné vymyslieť, na základe akých signálov, resp. akej 

kombinácie signálov bude dochádzať k obchodným rozhodnutiam. Po sérií pokusov 

a omylov bol vyvinutý systém, ktorého základom bol konečný stavový automat. Tento 

si uchovával informácie o tom, ktorý zo signálov nastal. Ak MACD-Histogram vydal 

nákupný signál a ešte nedošlo k nákupnému signálu od kĺzavých priemerov, čakalo sa 

na tento signál. Ak však náhodou došiel predajný signál, celá operácia bola zrušená 

a znova sa čakalo na ďalší signál. Práve navzájom opačnými signálmi oboch 

indikátorov malo dôjsť k vylúčeniu falošných signálov a rizikových, resp. stratových 

obchodov. 

Po ustálení celého systému prišla na radu opäť optimalizácia vstavané v programe 

MetaTrader 4, z ktorej ako najoptimálnejšie nastavený vyšiel systém, ktorého report je 

vyobrazený na Obrázku č.31. 
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Obrázok č.31: Report optimálneho nastavenia systému kombinujúceho MACD-

Histogram a kĺzavé priemery. (Report vytvorený programom MetaTrader 4.) 

 

U reportu na Obrázku č.31 je možné si všimnúť hneď niekoľkých vecí. Došlo 

k výraznému zníženiu počtu transakcií – až na 38 transakcií. Celkový zisk sa síce 

znížil, ale výrazne stúpla stabilita systému, čo je možné si všimnúť predovšetkým na 

ukazovateli Predpokladaný zisk, ktorý vyjadruje priemerný zisk na jednu transakciu. 

Tento ukazovateľ sa od poslednej verzie založenej len na MACD-Histograme takmer 

strojnásobil. 

U tohto systému som prikročil ešte k rôznym pokusom o vylepšenie, 

optimalizovanie, ktoré však nepriniesli lepších výsledkov, ako boli tie doteraz 

dosiahnuté. 

5.2.3 Stochastic 

Po dokončení prác na systéme spájajúcom dohromady systém založený na kĺzavých 

priemeroch a systém založený na MACD-Histograme, boli začaté práce na vývine 

nového systému, založeného na oscilátore Stochastic, ktorý mal byť po dokončení, 

v prípade úspechu, ako posledný začlenený do komplexného obchodného systému. 

Po sérií neúspechov sprevádzajúcich počiatky vývinu systému na rozhodovacej 

báze oscilátora Stochastic, som zaznamenal prvé úspechy v podobe systému, ktorý sa 
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pohyboval v kladných hodnotách zisku. Nasledovali opäť optimalizačné testy, aby 

tento zisk mohol byť ešte viacej zveľadený. 

Výsledný systém sa rozhodoval pre vstup do krátkych, resp. dlhých pozícií na 

základe kríženia vnútorných signálov oscilátoru. Report z výsledného systému po sérií 

viacerých optimalizácií je zobrazený na Obrázku č.32. 

 

 

Obrázok č.32: Report z testovania výsledného systému založeného na oscilátore 

Stochastic. (Report vytvorený programom MetaTrader 4.) 

 

Na Obrázku č.32 je možné si všimnúť pomerne nízkeho počtu transakcií, avšak 

ich veľkej efektívnosti, kedy viac ako 70% obchodov je ziskových a priemerný ziskový 

obchod je podstatne vyšší ako priemerný stratový obchod. 

Otázkou ostávalo, aký efekt vyvolá skĺbenie všetkých systémov dohromady a či 

vôbec bude tento systém podať štatisticky významné výsledky, nakoľko počet 

transakcií za cca 4 mesiace bol u oboch systémov, ku ktorých spojeniu malo dôjsť, 

menší ako 50. 

Nový systém bol založený na podobnom princípe, ako ten spájajúci kĺzavé 

priemery s MACDH-Histogramom. Základom bol konečný stavový automat. 

K rozhodnutiu o vstupe do pozície dochádzalo len vtedy, ak všetky tri indikátory za 

sebou vydali ten istý typ signálu (buď nákupný, alebo predajný). V prípade, že 

medzičasom došlo k protichodnému signálu od niektorých indikátorov, ktorých reakcia 
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sa očakávala, bol celý proces vstupu do pozície zastavený a konečný stavový automat 

bol prevedený do inicializačného stavu. 

Prvé pokusy tradične nepriniesli pozitívne výsledky. Avšak po sérií úprav, 

optimalizácií a dolaďovaní, bol výsledný systém na svete. Report z testovania tohto 

programu je k dispozícií na Obrázku č.33. Z porovnaní posledných reportov je možné 

spozorovať, že skĺbenie posledných dvoch systémov neprinieslo ani len sumačný efekt, 

nie to ešte synergický. Avšak systém, ktorého rozhodovanie je podložené výsledkami 

viacerých indikátorov, by mal byť podstatne stabilnejší. Navyše došlo k poklesu 

obchodných transakcií pod 30 transakcií, čo opäť zvyšuje šancu štatistickej chyby. 

 

 

Obrázok č.33: Report výsledného programu spusteného na optimalizačnom úseku 

(1.1.2014-6.5.2014). (Report vytvorený programom MetaTrader 4.) 

 

Tento výsledný systém bol následne testovaný na dátach, na ktorých predtým 

nebol optimalizovaný. Jednalo sa o dáta od 7.5. do 28.5. Toto testovanie na prvý 

pohľad neprinieslo tak kvalitné výsledky, ako som očakával, avšak po chvíli skúmania 

a opätovného spustenia testovania prinieslo aj určité pozitíva. Na nasledujúcich 

obrázkoch je vidieť porovnanie reportov, ktorých rozdiel spočíva v spustení o 20 minút 

(štyri 5-minútové intervaly) neskôr. Na Obrázku č.34 je zobrazený report, ktorý bol 

spustený od 7.5.2014 (00:00 hod.) do 12:30 dňa 28.5.2014. Na Obrázku č.35 je 

zobrazený report, ktorý bol spustený taktiež od 7.5.2014 (00:00 hod.), avšak až do 
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12:50 dňa 28.5.2014. Už z prvého obrázka je poznať (len 5 transakcií), že štatistická 

chyba môže mať značný vplyv. Na tomto časovom intervale systém stratový, avšak 

posledná transakcia nedobehla do konca – bola ukončená uprostred svojho rastúce 

trendu, čím bola ukrátená o časť svojho ziskového potenciálu. Práve tento potenciál sa 

prejavil na Obrázku č.35, kde posledná transakcia dosiahla o necelé 3€ vyššieho zisku. 

A to všetko len za 20 minút. 

 

 

Obrázok č.34: Report z testovania výsledného skriptu do času 12:30 dňa 28.5.2014. 

(Report vytvorený programom MetaTrader 4.) 
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Obrázok č.35: Report z testovania výsledného skriptu do času 12:50 dňa 28.5.2014. 

(Report vytvorený programom MetaTrader 4.) 

 

Z konečného hľadiska sa nedá jednoznačne posúdiť či vyvinutá stratégia bude 

úspešná aj v budúcnosti (aspoň blízkej). Jej smerovanie (grafu na Obrázku č.35) však 

naznačuje to, že by tomu tak mohlo byť. 

5.2.4 Prínos systému 

Celý systém bol v prvom rade navrhovaný za účelom zisku. V prípade, že sa systém 

osvedčí, je možné ho zaviesť do praxe formou reálneho tradingového účtu. Avšak 

formou samofinancovania nie je reálne veľmi rýchlo zarobiť väčší finančný obnos. Je 

tu možnosť vziať si pôžičku, avšak na takýto rizikový štýl podnikania je otázne, či ju 

dostanete. Navyše je to samo o sebe veľké riziko minimálne z počiatku. Najideálnejšou 

formou je investovanie cudzieho kapitálu. Aj Dr. Elder vo svojej knihe [2] hovorí, že 

nie je pre trading lepšieho prostredia, ako firemného. Jedná sa o to, že firma disponuje 

väčším kapitálom, ako fyzické osoby, a taktiež je ochotná do zázemia tradera 

investovať. Trader tak môže získať rýchlejší prístup k internetu, stabilnejšie pripojenie, 

ale predovšetkým dôležité informácie skôr ako ostatní na trhu. 

So svojou aplikáciou by som sa chcel ideálne dostať do takéhoto firemného 

prostredia, kde by bol potenciál zárobku maximalizovaný. S majiteľom firmy Agentura 

Zájezdy.cz som raz viedol diskusiu o tradingu a bol tomu naozaj naklonený. V tej dobe 
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uvažoval predovšetkým o bitcoinoch, avšak ja si myslím, že reálna mena je istejšia ako 

tá virtuálna. V prvom rade je niečím krytá. V druhom rade má zaistenú likvidnosť. 

V prípade, že by som sa s nim dohodol na spolupráci, pripadá do úvahy viacero 

alternatív zhodnotenia svojej práce. V ideálnom prípade by ma zamestnal ako 

špecialistu na trading a poskytol mi kapitál na obchodovanie. Ja by som disponoval 

svojim systémom, na ktorého zdokonaľovaní by som neustále pracoval a firma by 

z môjho obchodovania profitovala. Plat by bol riešený cez štandardnú mzdu a tzv. 

High-Water Mark. High-Water Mark je spôsob odmeňovania, kedy zamestnanec 

dostáva nadštandardné prémie zo zisku firmy, ktorý zabezpečí. Ak však vyrobí stratu, 

musí túto stratu prekročiť, aby mohol byť znova odmenený zo zisku. 

Za čas, ktorý som na systéme strávil a ešte strávim by som sa chcel dohodnúť na 

minimálnej mzde okolo 30 000 Kč a prémiách vo výške 10% zo zisku (vyplácaných 

polročne). Prémie by teda záležali predovšetkým na firmou uvoľnených peniazoch pre 

obchodovanie. Ich výška by zase závisela na mojich výsledkoch a predvedení systému 

v praxi. Aby naozaj došlo k spolupráci, je však treba ešte na systéme zapracovať 

a dôkladnejšie ho otestovať. 

Druhým spôsobom by bolo firme poskytnúť môj systém a poprípade konzultácie 

k nemu. Predávať systém by samozrejme bolo možné aj popri prvej variante. Cenu si 

však zatiaľ netrúfam odhadnúť, nakoľko, ako som zistil pri tvorbe tejto práce, sa nedá 

predpokladať, koľko času asi zaberie tvorba celého systému, aby bol naozaj funkčný 

a úspešný. 
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6 Záver 

Cieľom tejto práce bolo vyvinúť automatizovaný obchodný systém pre obchodovanie 
na burze za pomoci trendových indikátorov a oscilátorov. Tento cieľ sa mi podarilo 
splniť.  

V práci som popísal niektoré z formácií v grafoch, trendových indikátorov 

a oscilátorov, ale aj niektoré z moderných prvkov umelej inteligencie. Niektoré z nich 

boli využité práve pri tvorbe obchodného systému, ktorý je predmetom tejto 

diplomovej práce. V práci som sa snažil o vytvorenie systému s čo najoptimálnejším 

portfóliom indikátorov pre obchodovanie. Tieto indikátory by vzájomne spolupracujú 

tak, že vyhľadávajú obchodné príležitosti a až v prípade zhody všetkých indikátorov je 

vstúpené do danej pozície. V prípade, že počas procesu zhodovania sa na jednotlivých 

signáloch, dôjde u niektorého z indikátorov k opačnému signálu, rozhodovací proces je 

zastavený a konečný stavový automat, ktorý je telom celého systému sa vráti do 

inicializačného stavu. 

Počas tvorby systému bol kladený význam na optimalizáciu jednotlivých súčastí 

samostatne, ale aj celého systému ako celku. Práve dôraz na optimalizáciu mal zaistiť 

maximálne využitie potenciálu jednotlivých zložiek obchodného systému. 

Systém bol dôkladne otestovaný a optimalizovaný na historických dátach. 

Podobne ako u študentských záverečných prác spomenutých v tomto projekte, prinášal 

zisk počas testovania na historických dátach. Po doladení však bol spustený na dátach, 

ktoré dovtedy neboli predmetom testovania, ani optimalizovania. Jednalo sa 

o najnovšie dáta za posledné tri týždne. Na týchto dátach sa hľadiska nízkeho počtu 

transakcií neprejavil naplno jeho potenciál, avšak stúpajúca tendencia výsledkov 

naznačila, že by tento systém mohol byť úspešný. 

Jedným z mojich osobných cieľov na začiatku prác na systéme bolo vytvorenie 

univerzálneho obchodného systému, ktorý by bol schopný pracovať (obchodovať) 

v rôznych časových rámcoch a na rôznych trhoch – nie len rôznych menových pároch, 

ale aj akciových trhoch. Počas tvorby tejto práce som zistil, že vymyslieť ideálny 

obchodný systém, ktorý by bol až takto univerzálny je nemožné, resp. prinajmenšom 

veľmi náročné. Prihliadnuc k faktu, že trhy sa neustále menia a vyvíjajú, je zrejme 

naozaj nereálne vyvinúť univerzálny obchodný systém. Dospel som k záveru, že ani po 

aplikácií tých najlepších rád z najlepších zdrojov, pri súčasnom dodržiavaní tých 
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najlepších a najprísnejších pravidiel, bude možné systém aplikovať do praxe len na 

určitú dobu na jeden konkrétny trh, na ktorom bude čo najideálnejšie zoptimalizovaný. 

V práci bol predstavený aj zámer ekonomického zhodnotenia celého systému. 

Konkrétne nasadenie do firemného prostredia, kde sú podstatne lepšie predpoklady na 

ekonomické zhodnotenie. 

Na celom systéme chcem aj naďalej pracovať a zdokonaľovať ho do formy 

použiteľnej na reálnom účte s reálnymi peniazmi na reálnom trhu. V prípade môjho 

prijatia na Ph.D. štúdium na Fakulte Podnikateľskej by som chcel na ňom zapracovať 

v budúcnosti aj vo forme dizertačnej práce. V systéme je určite mnoho nedostatkov, 

resp. vecí, ktoré by mohli byť na celom systéme podstatne vylepšené. Na záver 

uvediem len pár námetov na úpravy celého systému do budúcna. Určite by bolo vhodné 

obmedziť čakanie na ďalšie signály časovým obdobím dlhým len niekoľko čiarok 

grafu. Zamerať sa na uzatváranie pozícií pri vzniku opačnej obchodnej príležitosti, resp. 

pri náznaku, že zisk už nebude rásť, by mohlo taktiež pomôcť ziskovosti celého 

systému. V neposlednom rade je určite treba dbať na pravidlá money managementu 

a ideálne si naozaj stanoviť presné množstvo peňazí, s ktorým chcem obchodovať, 

ktoré som ochotný riskovať, pri každej transakcií zvlášť. 

Cieľom celého systému bolo využitie matematickej pravdepodobnosti a štatistiky 

a priklonenie si ich na svoju stranu. Zrejme neexistuje na 100% dokonalý systém, 

schopný predpovedať každý pohyb na trhu. Ak by existoval, znamenalo by to zrejme 

koniec búrz. Aj práve preto bolo mojou snahou vymyslieť systém s čo najväčšou 

efektívnosťou, aby bol schopný prekonať poplatky spojené s obchodovaním na burzách 

a aj po ich odčítaní byť ziskový. Svoju snahu a celkový cieľ obchodného systému  tejto 

diplomovej práce – dosiahnutie maximálnej efektívnosti ziskov a minimalizovanie strát 

– som sa snažil podriadiť slovám jedného veľmi úspešného obchodníka Georgea 

Sorosa: „Nejde o to, či máte pravdu alebo nie, ale o to, koľko zarobíte, keď máte 

pravdu, a koľko prerobíte, keď sa zmýlite.“ 
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Zoznam príloh 

Príloha 1. CD 
 Obsah CD: 

• xcibul08.pdf – textová časť diplomovej práce 

• MACDH_MA_STOCH.mq4 – zdrojový súbor obchodného systému 


