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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá obchodováním na měnovém trhu. Jejím cílem je vytvoření 

automatického obchodního systému zaloţeném na technické analýze. Práce je rozdělena 

do několika částí. Po seznámení s teoretickými poznatky a analýze současného stavu 

následuje vlastní návrh obchodního systému. Systém je vytvořen na základě 

technických indikátorů a je testován na historických datech a následně optimalizován. 

Abstract 

The master’s thesis deals with trading the currency market.The aim of thesis is the 

creation of an automated trading system based on technical analysis. This thesis is 

divided into several parts. The theoretical aspects and analysis of current situation are 

followed by automated trading system proposal. The system is designed on basis of 

technical indicators and tested on historical data and then optimized. 
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Úvod 

Obchodování a směna jsou součástí lidského ţivota jiţ po celá staletí, výměna zboţí za 

zboţí fungovala jiţ v době pravěku. V průběhu vývoje lidstva docházelo i k vývoji 

obchodování. Obchodování za peníze nahradilo barterový obchod a umoţnilo pozdější 

vznik burz. První burzy vznikaly v Evropě v 16. století. 

Od té doby se obchodování na burzách změnilo. Nyní je moţné obchodovat online a 

prakticky odkudkoliv na světě, postačí k tomu připojení k internetu.Moţnosti 

obchodování jsou díky tomu daleko širší. Dnešní burzy dávají na výběr z mnoha 

různých instrumentů, od akcií přes komodity aţ po forex. 

Právě trh s měnami neboli forex se stává v současné době mezi obchodníky stále 

populárnějším. Jeho hlavními výhodami jsou nepřetrţité obchodování čtyřiadvacet 

hodin denně (mimo víkendů) a vysoká likvidita. Měnový trh je nejlikvidnější trh 

s denním obratem v řádu bilionů dolarů. Další podstatnou výhodou je moţnost vyuţít 

finanční páky. Díky tomu i malý pohyb ceny můţe přinést obchodníkovi zajímavý zisk, 

ale i ztrátu. Většina brokerů dnes nabízí moţnost si obchodování vyzkoušet nanečisto 

pomocí demo účtu, kdy obchodník provádí transakce s virtuálními penězi.  

Aby obchodník na burze byl úspěšný, měl by umět vyuţívat své povahové vlastnosti. 

V obchodování jsou velmi uţitečné vlastnosti jako trpělivost, skromnost a kreativita. 

Obchodník, který se trpělivě vzdělává a neočekává přehnané zisky, bude mít větší šanci 

na úspěch, neţ chamtivý obchodník, který chce vyuţít kaţdé příleţitosti za jakoukoliv 

cenu. 

Nevhodné povahové vlastnosti obchodníka však lze překonat i obchodováním pomocí 

automatického obchodního systému. Tyto systémy fungují podle předem přesně daných 

pravidel a psychika obchodníka tedy na obchodování nemá vliv.Automatické systémy 

mají i další výhody, např. mohou obchodovat neustále a nepotřebují přítomnost 

obchodníka. 

Právě tvorbou automatického obchodního systému se tato práce zabývá. Nejprve bude 

navrţena strategie vyuţívající technických indikátorů a ta následně bude testována na 

historických datech a posléze optimalizována. Optimalizovaná strategie bude poté 
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otestována pomocí metody Out-of-sample. Tato metoda umoţní zjistit, zda je strategie 

opravdu schopná úspěšně obchodovat a zda není zbytečně přeoptimalizovaná. 
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Cíle práce, metody a postupy 

Cílem diplomové práce je popsat obchodování na měnovém trhu, analyzovat současnou 

situaci a poté navrhnout automatický obchodní systém pro měnový trh. Tento systém 

bude dále testován na historických datech a následně optimalizován. Strategie 

s optimalizovanými parametry bude otestována pomocí walk forward analýzy. Pro 

zjištění robustnosti strategie bude strategie testována na různých měnových párech a 

různých časových periodách.Tato práce je vytvořena pro společnost Shocart, s.r.o.Práce 

se dělí na teoretickou, analytickou a návrhovou část. 

Teoretická část si klade za cíl popsat teoretické poznatky, které jsou nutné pro vytvoření 

kvalitní návrhové části. Tato kapitola popisuje měnový trh a jeho fungování. Nejdříve je 

popsán typický obchodní den na burze, kdy se střídají čtyři hlavní seance, dále jsou 

představeny měnové páry, a technická, fundamentální a psychologická analýza. 

Teoretická část dále popisuje problematiku automatických obchodních systémů a jejich 

vyuţití. Při optimalizaci strategie jsou vyuţívány genetické algoritmy, které budou 

v této kapitole také popsány. 

Cílem analytické části je analyzovat podmínky a současný stav obchodování na 

měnovém trhu. První část této kapitoly popisuje společnost Shocart, pro kterou je tato 

práce vytvořena. Tato kapitola dále popisuje platformu MetaTrader a její vyuţití. Jsou 

zde popsány prvky technické analýzy, které jsou vyuţity při následné tvorbě systému. 

Mezi analyzované prvky patří trendové indikátory a oscilátory, které tvoří jádro 

strategie. 

Návrhová část se věnuje tvorbě automatického obchodního systému a jeho testování a 

optimalizaci. Navrhovaná strategie vychází z indikátorů Movingaverageconvergence 

divergence, Relativestrength index a Movingaverage. Strategie je naprogramována 

v jazyce MQL v prostředí MetaEditoru, který je součástí programu MetaTrader. 

Strategie vychází z překříţení signální linie indikátoru MACD s nulovou linií jako 

hlavního signálu k obchodu, tento signál je poté potvrzen nebo vyvrácen pomocí směru 

sklonu exponenciálního klouzavého průměru a pomocí určení stavu přeprodanosti nebo 

překoupenosti indikátorem RSI. Naprogramovaná strategie je testována na historických 

datech a poté je provedena optimalizace zvolených parametrů. Optimalizace vyuţívá 

genetické algoritmy k hledání vhodného řešení. Optimalizovaná strategie je nakonec 
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podrobena zkoušce pomocí walk forward analýzy, kdy je strategie spuštěna na datech, 

na kterých nebyla optimalizována. Walk forward analýza napoví, zda je strategie 

úspěšná a můţe být dále vyuţita při reálném obchodování.  
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Teoretická východiska práce 

Tato úvodní kapitola popisuje teoretický základ, ze kterého jsem čerpal. Jsou zde 

uvedena základní teoretická východiska práce zabývající se měnovým trhem a jeho 

vlastnostmi, analýzou trhu, vytvářením obchodních strategií a jejích optimalizací.  

1.1 Měnový trh 

Měnový trh neboli trh s cizími měnami, nebo také forex je specifickým segmentem 

finančního trhu. Jedná se o decentralizovaný trh, na kterém se obchodují světové měny, 

a díky směně jednotlivých měn se vytváří měnový kurz.Měnový trh je největšína světě a 

jeho denní obrat se pohybuje v průměru okolo 5 bilionů dolarů. Nejvýznamnějšími 

aktéry těchto transakcí jsou zejména obchodní a centrální banky, dealeři investičních 

fondů a brokeři. Díky decentralizaci a vysokému objemu obchodů je tento trh velmi 

likvidní a obchoduje se 24 hodin denně kromě víkendů. V průběhu dne se objem 

obchodů mění také v závislosti na denní době (Rejnuš, 2014;Horner, 2011; Hartman, 

2013). 

1.1.1 Obchodní den 

Obchodní den na forexu lze rozdělit do několika seancí.Čtyři hlavní seance jsou 

Sydney, Tokio, Londýn a New York. Jejich rozloţení v čase je pro přehlednost uvedeno 

v následující tabulce (Horner, 2011): 

23 24 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Sydney                

  Tokio              

          Londýn      

               New York 

 

Obrázek 1: Obchodní hodiny na forexu, GMT +1 (Zdroj: vlastní zpracování dle Horner, 2011) 

 

Nejaktivnější z uvedených seancí je Londýnská seance, následuje New York a Tokio. 

V těchto hlavních finančních centrech se odehrává aţ 70 % všech měnových transakcí. 

Z tohoto pohledu je zajímavé překrývání trhů.Nejvýraznější překrytí nastává v druhé 
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půli obchodního dne v Londýně a první půli obchodního dne v New Yorku. V tyto 

hodiny bývá trh většinou nejaktivnější (Horner, 2011). 

1.1.2 Měnové páry 

Ceny na forexu jsou uvedeny v párech, to znamená, ţe jedna měna stojí proti měně 

druhé. Jako příklad lze uvézt EUR/USD tedy euro proti americkému dolaru. Na prvním 

místě v měnovém páru stojí základní měna, která má hodnotu 1 a proti ní stojí měna 

kótovací. Měnový pár EUR/USD tedy určuje, kolik amerických dolarů je třeba 

vynaloţit na nákup jednoho eura (Rejnuš, 2014;Horner, 2011). 

Nejvíce se sleduje šest hlavních měnových párů. Všechny tyto měnové páry v sobě 

obsahují americký dolar, který je postaven proti dalším významným světovým měnám. 

Obchodování s hlavními měnovými páry představuje aţ 90 % obchodní aktivity 

(Horner, 2011;Levinson, 2005). 

Měnový pár Symbol 

euro/americký dolar EUR/USD 

britská libra/americký dolar GBP/USD 

australský dolar/americký dolar AUD/USD 

americký dolar/japonský jen USD/JPY 

americký dolar/švýcarský frank USD/CHF 

americký dolar/kanadský dolar USD/CAD 

 

Tabulka 1: Hlavní měnové páry (Zdroj: vlastní zpracování dle Levinson, 2005) 

 

Vedle hlavních měn existují také měny vedlejší a měny exotické. Mezi vedlejší měny se 

řadí například novozélandský dolar, ruský rubl, polský zlotý, norská koruna, švédská 

koruna, turecká lira, maďarský forint atd.Objem obchodování je v porovnání s hlavními 

měnami menší. Nejméně obchodované jsou exotické měny. Jako příklad lze uvést 

vanuatský vatu, alţírský dinár nebo mongolský tugrik. U těchto měn můţou vznikat 

problémy s likviditou (Horner, 2011;Levinson, 2005;Rejnuš 2014). 

Poměr základní a kótovací měny v měnovém páru vyjadřuje měnový kurz. Měnový 

kurz je ovšem rozdílný pro nákup a pro prodej dané měny. Nabídková cena se nazývá 
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BID, za tuto cenu spekulant měnu prodává. Poptávková cena se nazývá ASK, za tuto 

cenu spekulant nakupuje. Rozdíl mezi cenou BID a ASK se nazývá SPREAD. Spread 

je provizí brokera, který obchod zprostředkovává a jeho velikost je závislá na likviditě 

daného měnového páru. Čím je vyšší likvidita páru, tím niţší je spread. Velmi likvidní 

páry jako například EUR/USD či GBP/USD se vyznačují nízkým spreadem a to je činí 

velmi populárními pro spekulaci (Levinson, 2005;Rejnuš, 2014). 

Nejmenší moţný pohyb cenového páru se vyjadřuje jako PIP. Většina měnových párů 

se kotuje na čtyři desetinná místa, některé, například ty co obsahují japonský jen, na dvě 

desetinná místa. Jeden pip vyjadřuje změnu kurzu o nejmenší jednotku, např. z 1,0000 

na 1,0001 (Rejnuš, 2014; Jílek, 2009). 

Obchodování měn se provádí ve standardizovaných objemových jednotkách a jejich 

násobcích. Tato jednotka se nazývá LOT. Jeden lot je 100 000 jednotek základní měny 

(je tomu tak u většiny měnových párů, například u těch obsahujících americký dolar či 

euro atd.). Aby brokerské společnosti ještě více zpřístupnily obchodování na forexu, 

nabízejí obchodování v mini a mikro lotech, tedy obchodování 10 000 respektive 1000 

jednotek základní měny (Rejnuš, 2014; Jílek, 2009). 

1.1.3 Finanční páka 

Finanční páka umoţňuje investorovi dosáhnout mnohem vyšších zisků, ale i ztrát, a 

proto je její vyuţívání velmi časté. Funguje na principu zapůjčení kapitálu brokerem 

investorovi. Toto zapůjčení vzniká při otevření pozice a končí při zavření pozice. 

Standardní páka je v poměru 1:100, to znamená, ţe investor disponuje stonásobnou 

kupní sílou. Vyskytují se ale i niţší a vyšší poměry, například 1:40 nebo 1:1000. Při 

pouţití páky platí investor jako zálohu brokerovi margin, jeho velikost vychází 

z velikosti páky (Rejnuš, 2014;Horner, 2011). 

1.2 Fundamentální analýza 

Fundamentální analýzou se rozumí zkoumání trhu z pohledu ekonomických, sociálních 

a politických faktorů dané země. Její postup se dělí na tři fáze: 

1. Globální analýza – analýza celkové hospodářské situace 

2. Oborová analýza – analýza daného oboru 
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3. Analýza konkrétního subjektu 

(Hartman, 2013) 

Během obchodního dne bývá zveřejněno mnoho zpráv, které ovlivňují trh. Některé jsou 

svojí důleţitostí zanedbatelné, jiné způsobí náhlé změny kurzu, zvýšení volatility i 

objemu obchodů. Tyto faktory trh ovlivňují nejvíce: 

 Úrokové sazby – Výši úrokové sazby určuje centrální banka dané země. 

Většinou platí pravidlo, kdy při zvyšování úrokových sazeb daná měna posiluje 

a naopak při sniţování úrokových sazeb měna oslabuje. 

 HDP – Hrubý domácí produkt vyjadřuje hodnotu všech vyprodukovaných 

produktů a sluţeb v dané zemi za jeden rok. Pokud roste, měna daného státu 

posiluje a naopak. 

 CPI – Index spotřebitelských cen vyjadřuje cenovou hladinu jako úroveň cen 

spotřebního koše, který zahrnuje reprezentativní skupinu statků. 

 Nezaměstnanost – Čím niţší je nezaměstnanost dané země a čím více je 

pracovních míst, tím lépe si měna tohoto státu vede. 

(Rejnuš, 2014; Hartman, 2013) 

Měnový trh ovlivňuje i řada dalších faktorů jako například maloobchodní trţby, 

spotřebitelská důvěra atd. Zkoumání všech důleţitých zpráv je velmi náročné, ale 

existují společnosti, které se jím přímo zabývají a tyto zprávy zveřejňují v přehledných 

ekonomických kalendářích. Takový kalendář obsahuje datum a čas události, její popis, 

důleţitost a danou měnu (www.fxstreet.cz). 

1.3 Technická analýza 

Technická analýza si klade za cíl predikovat chování trhu na základě jeho historického 

chování. Předpokládá totiţ, ţe historie se opakuje a snaţí se toho vyuţít. Na rozdíl od 

fundamentální analýzy vyuţívá technická analýza informace přímo z trhu. Sleduje 

především chování ceny a zkoumá, zda se trh nachází v uptrendu, downtrendu nebo jde 

do strany. Vedle ceny samotné se k analýze vyuţívá i objem obchodů a volatilita 

(Hartman, 2013). 

http://www.fxstreet.cz/
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Chování ceny se vyjadřuje pomocí grafu, ve kterém horizontální osa vyjadřuje časové 

období a vertikální osa vyjadřuje cenu. Pro technickou analýzu se nejčastěji vyuţívají tři 

typy grafů: 

 Čárový graf 

 Sloupcový graf 

 Svíčkový graf 

Čárový graf je nejjednodušší, vyjadřuje cenu pouze pomocí křivky, sloupcový graf 

oproti němu navíc zobrazuje low, high, open a close ceny jednotlivých sloupců. 

Svíčkový graf ještě navíc barevně rozlišuje, jestli je open vyšší nebo niţší neţ close 

dané svíčky (Elder, 2008). 

 

Obrázek 2: Svíčkový graf (Zdroj: vlastní zpracování dle Williams, 1999) 

 

Pro vyjádření ceny lze vyuţít různá časová rozpětí, tzv. timeframy. Timeframe 

vyjadřuje, jaký časový úsek vyjadřuje jedna svíčka. Obchodují se různé timeframy, od 

minutových, přes patnáctiminutové, hodinové, denní, týdenní aţ po měsíční. Při 

obchodování lze vyuţít současně několika timeframů například pro potvrzení trendu 

(Hartman, 2013;Williams, 1999). 
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Technickou analýzu lze rozdělit podle toho, zda jsou vyuţity technické indikátory, či 

nikoliv (Graham, 2007). 

Priceaction je způsob technické analýzy bez vyuţití indikátorů. Vyuţívá především 

různá grafická vyjádření. Jako příklad lze uvést: 

 Support, rezistence 

 Trendové čáry 

 Kanály 

 Vlajky 

 Trojúhelníky 

 Klokaní ocasy atd. 

(Nesnídal a Podhajský, 2007) 

 

Technické indikátory jsou pouze přepočítané kurzy podle určité matematické rovnice, 

ale dokáţou nám odhalit některé špatně pozorovatelné jevy a situace. Technické 

indikátory lze rozdělit na trendové indikátory a oscilátory. Kromě nich existují ještě 

také indikátory zaloţené například na objemu obchodů a volatilitě (Hartman, 2013). 

Trendové indikátoryslouţí především k identifikaci trendu. Nejpouţívanějšími 

indikátory jsou: 

 Klouzavé průměry 

 Movingaverageconvergence divergence 

 Bolingerbands 

 Prabolic SAR 

Oscilátory slouţí k určení síly a rychlosti pohybu ceny. Většina těchto indikátorů 

ukazuje přeprodaný nebo překoupený trh. Nejznámějšími oscilátory jsou: 

 Relativestrength index 

 Commoditychannel index 

 Williams %R 

 Stochastic 
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(Elder, 2008; Hartman, 2013;Williams, 1999; Nesnídal a Podhajský, 2007) 

1.4 Psychologická analýza 

Psychologická analýza se zabývá lidským chováním a psychikou investora při 

obchodování, snaţí se předvídat pohyb cen na základě chování davu. Investoři, kteří 

jdou s davem, většinou ztrácí kontrolu a jednají pod vlivem emocí. To můţe vést 

k porušování obchodního systému například vyšší frekvencí obchodů, posouváním stop 

lossů atp. To vede většinou k navyšování ztrát, a pokud se investor neukázní, můţe 

přijít i margin call a uzavření pozice brokerem, pokud nedojde k navýšení účtu 

(Hartman, 2013;Steenbarger, 2011;Elder, 2008). 

Zjednodušeně můţeme určit tři faktory, které ovlivňují úspěch obchodování. Aby 

obchodování bylo profitabilní, musí je investor zvládnout všechny. Těmito faktory jsou: 

 Psychologie obchodování 

 Money management 

 Obchodní systém 

Kaţdý faktor má na celkový úspěch jiný vliv. Podle Nesnídala a Podhajského se 

psychologie podílí na celkovém úspěchu aţ ze dvou třetin a money management 

z necelé třetiny a pouze z asi deseti procent se na úspěchu podílí obchodní systém 

(Nesnídal a Podhajský, 2007). 

Existuje spousta vlastností, které se mohou v obchodování ukázat jako přínosné, ale na 

některých se shoduje většina autorů. Uţitečnou vlastností je jistě sebekázeň. Ta nás 

můţe vést jak k poctivému plnění nastaveného obchodního plánu, tak k neustálému 

doplňování vzdělání a osobnímu rozvoji. Další uţitečnou vlastností je disciplína, ta 

úzce souvisí se sebekázní. Velmi dobrými vlastnostmi jsou také trpělivost a vytrvalost, 

protoţe většina obchodníků po krátké době skončí a pouze zlomku začátečníků se 

podaří v obchodování udrţet. Není totiţ jednoduché vyrovnat se se ztrátou, ale někdy 

ani se ziskem (Elder, 2008;Steenbarger, 2011). 

Psychologické analýza má řadu konceptů, mezi nejznámější můţeme řadit Keynesův, 

Kostolanyho nebo Drasnarův. Tyto koncepty budou popsány podrobněji. 
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Kostolanyrozděluje obchodníky na spekulanty a hráče. Spekulanti dominují trhu a 

určují jeho vývoj. Jsou trpěliví, chovají se racionálně a dokáţí ovládat své emoce. 

Spekulanti jsou odolní proti slepému následování davu a často obchodují naopak proti 

davu. Opakem spekulantů jsou hráči. Hráči nedodrţují obchodní plán, řídí se emocemi 

a následují různé tipy a doporučení.Většina obchodníků se chová jako hráči (Veselá, 

2003). 

Keynestvrdí, ţe u investorů převládá krátkodobý investiční horizont. Jeho rozdělení 

obchodníků se velmi podobá Kostolanymu rozdělení. Keynes rozlišuje individuální 

investory a profesionální investory. Profesionální investoři dokáţí kontrolovat své 

emoce a jít proti davu (Veselá, 2003). 

Drasnarpopisuje dvě emoce, které investora nejvíce ovlivňují. Jsou to chamtivost a 

strach. Trh se vyvíjí podle toho, jaká emoce u investorů převládá. Zatímco chamtivost 

určuje růstový trend, strach ovládá trend klesající (Veselá, 2003). 

1.5 Obchodní přístupy 

Existuje celá řada obchodních přístupů a kaţdý investor má moţnost obchodovat podle 

vlastního uváţení a způsobem, který mu vyhovuje. Způsob obchodování by měl 

vycházet z osobnosti investora a jeho pohledu na riziko a poţadovaný výnos.Úspěšní 

investoři jsou přemýšliví a vynalézaví a učí se z vlastních chyb. V průběhu času 

získávají stále nové zkušenosti, aţ si vypěstují takový cit pro trh, ţe dokáţou 

přizpůsobit své přístupy měnícím se trhům (Steenbarger, 2011;Elder, 2008). 

Během ţivota se některé naše vlastnosti mění a některé zůstávají téměř v nezměněné 

podobě. Podle průzkumu povahových rysů bylo zjištěno, ţe skupina pěti vlastností se 

během ţivota téměř nemění. Jsou to emocionální stabilita, extroverze, otevřenost 

k novým zkušenostem, svědomitost a přívětivost. První tři jsou pro obchodování klíčové 

(Steenbarger, 2011). 

 Emocionální stabilita – investor, jenţ je ovlivňován spíše negativními 

emocemi, bude pravděpodobně úspěšnější v dlouhodobém obchodování, protoţe 

prodleva mezi jednotlivými obchody sniţuje moţnost špatných rozhodnutí 

učiněných pod vlivem emocí. 
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 Extroverze – Extrovertním investorům bude nejspíš vyhovovat více rizikové 

obchodování a agresivnější styl, naproti tomu introverti se rozhodují na základě 

analýz a vyhovuje jim spíše nízký počet uzavřených obchodů. 

 Otevřenost k novým zkušenostem–Otevření investoři mají tendence zkoušet 

častěji nové věci a zkouší více moţností obchodování. Takoví investoři zkouší 

různé přístupy k obchodování a obchodují rozmanité pozice a také různé 

timeframy. Uzavření investoři preferují pevně strukturované a velmi 

disciplinované obchodování a spíše se vyhýbají neznámým věcem. 

(Steenbarger, 2011) 

Obchodní přístupy můţeme dělit například podle časového horizontu trvání transakcí 

nebo dle způsobu realizace transakcí. Z pohledu realizace obchodu lze dělit 

obchodování na automatické a ruční. Zatímco ruční realizace vyţaduje investorovo 

vyhodnocení a následné provedení obchodu, automatické obchodování probíhá na 

základě předem definovaných algoritmů. Z časového hlediska lze obchodování rozdělit 

na poziční a intradenní, tyto přístupy budou popsány podrobněji (Nesnídal a Podhajský, 

2007). 

1.5.1 Poziční obchodování 

Poziční obchodník obchoduje transakce přesahující 1 den. Tyto transakce můţou trvat 

od několika dnů aţ po měsíce a roky, k tomu vyuţívá převáţně denní a týdenní grafy. 

Poziční obchodování není časově tak náročné jako intradenní a investor má dostatek 

času na promyšlení kaţdého obchodu. Poziční obchodování s sebou přináší vyšší zisky 

ale i vyšší riziko, charakteristické je také vyššími marginy a komisemi oproti 

intradennímu obchodování (Nesnídal a Podhajský, 2007). 

1.5.2 Intradenní obchodování 

Intradenní obchodník obchoduje v rámci jednoho dne a pozici vţdy uzavře před koncem 

obchodního dne, nikdy nenechává otevřenou pozici do dalšího dne.Margin a komise 

jsou niţší neţ u pozičního obchodování ale také potenciální zisk a riziko je 

niţší.Intradenní obchodování lze rozdělit na denní obchodování, které probíhá v řádu 

minut aţ hodin, a na skalpování, které spočívá v zachycení krátkodobého růstu nebo 
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poklesu. Skalpování probíhá v řádu sekund aţ minut.Existuje dokonce ještě rychlejší 

obchodování, které řídí počítač na základě definovaných algoritmů. Počítač můţe 

vykonávat aţ několik desítek obchodů za sekundu (Nesnídal a Podhajský, 2007; 

Hartman, 2013;www.fxstreet.cz). 

1.6 Money management 

Úlohou money managementu je řídit obchodní kapitál. Jeho cílem je navyšování 

kapitálu důsledkem omezování ztrát ze ztrátových obchodů a zvyšování zisků 

z výdělečných obchodů. Lze toho dosáhnout tak, ţe se zvýší mnoţství obchodů, kdyţ 

vyděláváme a sníţí, kdyţ proděláváme. Toto pravidlo zajistí, ţe pokud přijdou ztrátové 

obchody, jejich vliv na celkový stav účtu nebude tak velký a investor toto období přečká 

bez výrazných ztrát. Dobrý systém pak zajistí, ţe v dlouhodobém období je zisk 

pravděpodobnější neţ ztráta (Elder, 2008;Williams, 1999). 

Existuje mnoho přístupů k money managementu a také spousta vzorců, jejichţ cílem je 

často vypočítat jakou část kapitálu pouţít na jeden obchod. Nejpouţívanější je přístup 

fixedfraction, který spočívá v předem stanovené výši rizika na jeden obchod. Výše 

rizika se určí jako určitý podíl z celkového kapitálu investora, nejčastěji se pouţívá 

hodnota 2 – 3% na jeden obchod (Elder, 2008). 

Následující tabulka ukazuje vývoj obchodního účtu při sérii deseti ztrátových obchodů. 

Výchozí kapitál je 10 000 USD a jednotlivé sloupce popisují vývoj kapitálu při různých 

hodnotách rizika. 

Obchod 1% 2% 5% 

1 9900 9800 9500 

2 9801 9604 9025 

3 9703 9412 8574 

4 9606 9224 8145 

5 9510 9039 7738 

6 9415 8858 7351 

7 9321 8681 6983 

8 9227 8508 6634 

9 9135 8338 6303 

10 9044 8171 5987 
 

Tabulka 2: Vývoj obchodního účtu při sérii ztrátových obchodů (zroj: Vlastní zpracování) 

http://www.fxstreet.cz/
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Úspěch obchodní strategie závisí také na procentuální úspěšnosti obchodů a na poměru 

rizika a zisku. Procentuální úspěšnost sama o sobě nestačí, protoţe například sérii 

úspěšných obchodů, ale s malým ziskem, můţe vymazat jeden neúspěšný obchod, ale 

s vysokou ztrátou. Proto je důleţitý poměr rizika a zisku nebolirisk reward ratio. 

Poměr můţe nabývat různých hodnot, pokud je například 1:3 znamená to, ţe průměrný 

zisk je třikrát větší neţ průměrná ztráta. V takovém případě stačí k ziskovému 

obchodování procentuální úspěšnost pouze okolo 35 %.  Průměrný zisk lze zjistit 

pomocí backtestingu pouţívané strategie a riziko stanovit pomocí metody fixedfraction. 

Poměr rizika a zisku závisí na osobnosti investora a na jeho obchodním přístupu. Nelze 

říct, jaký poměr je úplně ideální, ale není vhodné uzavírat obchody, kde je vyšší 

riskovaná částka neţ moţný zisk (Elder, 2008; Steenbarger, 2011; Nesnídal a Podhajský 

2007). 

1.7 Automatický obchodní systém 

Automatický obchodní systém zkráceně AOS je počítačový program, který dokáţe 

obchodovat bez přítomnosti investora. Vedle AOS se pouţívá také označení Expert 

Advisor (EA) nebo jednoduše finanční robot. AOS vyhledává obchodní příleţitosti 

v průběhu celého dne a vstupuje a vystupuje z pozice podle předem definovaných 

pravidel. Soubor těchto pravidel tvoří investorovu strategii. Je třeba si uvědomit, ţe 

AOS obchoduje podle toho, jak je taková strategie přenesena do zdrojového kódu. AOS 

nedokáţe reagovat na některé výrazné změny na trhu a provádí příkazy, které by 

investor sám neprovedl. To nemusí vycházet nutně ze špatně zvolené strategie, ale 

z nemoţnosti převést veškeré znalosti a um obchodníka do zdrojového kódu programu 

(www.fxstreet.cz). 

1.7.1 Zásady používání AOS 

Abychom mohli správně vyuţívat AOS, je třeba dodrţovat několik zásad a doporučení. 

Jeho pouţívání vyţaduje stálý přístup k trhům a jeho zabezpečení proti jakémukoliv 

zásahu. Zde je uvedeno několik základních zásad pouţívání AOS: 

 Stálé připojení k internetu je nutné pro plynulé obchodování. Výpadek 

připojení můţe nastat například, kdyţ je obchodník v pozici a znemoţní tak její 
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spravování. Proti výpadku připojení se lze ochránit několika na sobě 

nezávislými druhy připojení. 

 Stálý přístup k elektrické energii je také nezbytný pro plynulost obchodování. 

Jeho zajištění lze dosáhnout například s pomocí záloţního generátoru. 

 Vhodný hardware a software můţe být pro kaţdého obchodníka odlišný, 

výběr vhodných nástrojů je individuální záleţitostí. 

 Znemožnění manipulace jinými uživateli je důleţité, protoţe lidský zásah 

můţe vést k vypnutí programu nebo celého počítače. 

(www.fxstreet.cz; www.financnik.cz) 

Tyto zásady se na první pohled můţou zdát jako obtíţně realizovatelné a spojené 

s velkými náklady. Pravdou ovšem je, ţe i obchodník, který obchoduje z domácnosti, 

můţe tyto zásady dodrţovat. Zajistit paralelní připojení k internetu je dnes velmi 

jednoduché, protoţe existuje spousta druhů připojení, a také vyvarovat se výpadku 

proudu můţe být snadné, pokud obchodník pouţívá notebook. Další alternativou je 

vyuţití virtuálního privátního serveru. Takové servery jsou proti výpadkům chráněny a 

navíc pouţívají výkonné procesory, které dokáţí zpracovávat velké mnoţství příkazů 

v krátkém časovém úseku (www.fxstreet.cz). 

1.7.2 Přístupy k AOS 

Potřeby kaţdého obchodníka jsou rozličné, stejně tak jeho představy o vyuţívání AOS. 

Někteří obchodníci dávají přednost plné automatizaci systému, jiní se systémem řídí 

pouze jako doporučením. Z hlediska přístupu lze dělit obchodní systémy na: 

 Automatické systémynevyţadují investorův zásah a obchody provádějí 

automaticky. 

 Poloautomatické systémy slouţí investorovi spíše jako vodítko a samotné 

obchodování ovlivňuje také investor. 

(Elder, 2008) 

 

 

http://www.fxstreet.cz/
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Z hlediska získání AOS můţeme rozlišovat: 

 Nákup AOSje vhodný, pokud investor sám nedokáţe AOS vytvořit. Nákup je 

spojen s mnoha riziky, investor neví přesně, jak jeho systém funguje, a tudíţ, jak 

ho správně vyuţívat. Kromě jiţ vytvořených systémů si lze opatřit i systém 

přímo na míru. Investor zadá programátorovi návrh strategie a ten vytvoří 

systém podle jeho poţadavků.  

 Vývoj AOS je časově náročnější a vyţaduje schopnost ho vytvořit. Pokud ale 

vyvíjíme vlastní systém, víme, jak se bude chovat a bude jednodušší s takovým 

systémem pracovat. 

(www.fxstreet.cz) 

 

1.8 Genetické algoritmy v prostředí finančních trhů 

Genetické algoritmy se snaţí pomocí principů evoluční biologie hledat řešení velmi 

sloţitých úloh, nejčastěji optimalizačních problémů. Úlohy, které mají mnoho 

proměnných, by bylo neefektivní řešit pomocí exaktních algoritmů, protoţe hledání 

nejlepšího řešení by mohlo zabrat i tisíce let, a tak je vhodné vyuţít genetické 

algoritmy. Při hledání řešení se vyuţívají metody známé z evoluční biologie jako 

selekce, kříţení a mutace. Tyto metody se souhrnně nazývají genetickými operátory. 

Při aplikaci genetických algoritmů je nejprve vybrána náhodně populace jedinců a poté 

jsou s pomocí genetických operátorů tvořeny další generace řešení. Při přechodu na 

další generaci je vypočtena fitness funkce pro kaţdého jedince, která představuje jeho 

kvalitu řešení neboli jeho zdatnost. Podle této funkce jsou vybráni jedinci pro vytvoření 

další generace. Tento proces pokračuje a řešení se stále zdokonaluje aţ do dosaţení 

poţadovaného stavu (Dostál, 2008). 

1.8.1 Genetické operátory 

 Selekceje výběr takových jedinců z populace, kteří se stanou rodiči. Jejich výběr 

probíhá podle hodnoty fitness funkce, ale zároveň při zachování dostatečné 

různorodosti populace. Jednou z často pouţívaných metod je metoda turnajové 

selekce, kde se náhodně zvolení jedinci populace utkají v turnaji a do další 
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populace je převeden pouze vítěz. Turnajová metoda není časově náročná, ale 

její výsledky jsou přitom velmi dobré. 

 Křížení následuje po selekci. Rodiče si vymění část genetického kódu a potomek 

nebo potomci jsou kombinací genetického materiálu obou rodičů. Poţadovaným 

výsledkem je jedinec s vyšším fitness neţ oba rodiče, ale můţe se objevit i 

jedinec s horším fitness. 

 Mutace je další operace genetického algoritmu, která s  malou pravděpodobností 

mění vlastnosti genů. Při velmi nízké pravděpodobnosti hrozí příliš mnoho 

stejných řešení a naopak při vysoké pravděpodobnosti hrozí zničení potenciálně 

vhodných řešení dříve, neţ se stačí vyvinout, proto je nutnévěnovat dostatečnou 

pozornost nastavení pravděpodobnosti. Působení mutace můţe vytvořit i takové 

vlastnosti, které doposud ţádný jedinec neměl. 

(Dostál, 2008) 

1.8.2 Využití genetických algoritmů 

Genetické algoritmy mohou být pro obchodování velmi uţitečné. Jejich hlavní přínos 

spočívá v rychlosti výpočtu a optimalizaci času. Úlohy, které jsou časově velmi 

náročné, mohou být s pomocí genetických algoritmů vyřešeny v podstatně kratším čase. 

Pro obchodování mají genetické algoritmy největší uplatnění při tvorbě systému a poté 

při jeho optimalizaci. Při tvorbě systému nebo jeho optimalizaci vystupuje mnoho 

různých proměnných, jako jsou vstupy, výstupy, počet kontraktů atd. Kaţdá proměnná 

můţe nabývat různých hodnot. Pomocí principů selekce, kříţení a mutace jsou potom 

navrhovány a optimalizovány obchodní strategie aţ po dosaţení vyhovujícího řešení.  

Při optimalizaci systému se můţe stát, ţe systém tzv. přeoptimalizujeme. I kdyţ 

genetické algoritmy sami toto riziko redukují, je potřeba ověřovat robustnost strategie. 

K ověření robustnosti se hodí vyuţít walk forward analýzy (Dostál, 2008). 
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1.8.3 Walk forward analýza 

1.8.3.1 Standardní walk forward analýza 

Podstatou této analýzy je rozdělení testovaných dat na dvě části. První část se nazývá in 

sample analýza a většinou zabírá prvních 70 – 80 % dat, v této části probíhá 

optimalizace systému. Druhou částí je outofsample analýza, v této části probíhá 

testování parametrů vytvořených v první části. Pokud je systém dostatečně robustní, měl 

by obstojně fungovat a chovat se podobně jako v první části (Nesnídal a Podhajský, 

2010). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

In Sample OutOfSample 

Tabulka 3: Standardní walk forward analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

1.8.3.2 Plovoucí walk forward analýza 

Je to propracovanější metoda walk forward analýzy. Testované období je rozděleno na 

několik částí. Optimální hodnoty by se měli podobat ve všech částech (Nesnídal a 

Podhajský, 2010). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

In Sample OutOfSample     

 In Sample OutOfSample    

  In Sample OutOfSample   

   In Sample OutOfSample  

    In Sample OutOfSample 

Tabulka 4:Plovoucí walk forward analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

1.8.3.3 Ukotvená walk forward analýza 

Je velmi podobná plovoucí walk forward analýze, pouze s tím rozdílem, ţe neposouvá 

začátek testování v kaţdé části (Nesnídal a Podhajský, 2010). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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In Sample OutOfSample     

In Sample OutOfSample    

In Sample OutOfSample   

In Sample OutOfSample  

In Sample OutOfSample 

Tabulka 5:Ukotvená walk forward analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2 Analýza problému 

Tato kapitola se zabývá aspekty tvorby investiční strategie. Nejdříve bude 

popsánaspolečnost Shocart, pro kterou je strategie vytvářena, poté platforma 

MetaTrader 4, která je vyuţívána pro obchodování. Následuje popis vybraných 

indikátorů technické analýzy, a také bude vysvětlen procesvstupu do obchodu a výstupu 

z něj. 

2.1 Charakteristika společnosti 

Vydavatelství Shocart, spol. s.r.o. se řadí mezi největší kartografická vydavatelství 

v České republice. Na trhu s kartografickými produkty začal působit roku 1991. Zabývá 

se tvorbou, vydavatelskou a nakladatelskou činností v oboru uţité kartografie, reklamní 

grafiky, zakázkové výroby propagačních a jiných tiskovin a obchodem s těmito 

tiskovinami (www.Shocart.cz, 2016). 

 

Obrázek 3: Logo společnosti (Zdroj: www.shocart.cz) 

 

 

Základní údaje 

Název společnosti: Shocart, spol. s.r.o. 

Sídlo: Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice-Raková 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
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Předmět podnikání: Poskytování software 

Koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a 

prodej 

Zprostředkování nákupu a prodeje zboţí a 

sluţeb 

Výkon zeměměřičských činností 

Reklamní činnost 

Vydávání a rozšiřování neperiodických 

publikací 

Základní kapitál: 400 000,- Kč 

Tabulka 6: Základní údaje o společnost (Zdroj: www.justice.cz, 2016 - Vlastní zpracování) 

 

2.1.1 Historie společnosti 

Shocart byl zaloţen 2. července 1991 zapsáním do obchodního rejstříku. Po zaloţení se 

společnost zaměřovala na vytváření turistických map a map pro orientační běh. 

V období po zaloţení společnostise společnost zaměřuje na přidávání plánů měst a 

cykloturistických map, které jsou v daném oboru novinkou. V roce 1995 dochází 

k ukončení výroby map pro orientační běh, tedy výrobku, který byl charakteristický pro 

první etapu existence společnosti. V průběhu následujících let dochází k rozšiřování 

portfolia výrobků a roku 2002 dochází ke kompletnímu pokrytí území České republiky 

turistickými mapami v měřítku 1 : 50 000. V následujícím roce vychází po několika 

letech příprav Český atlas světa. V roce 2008 dochází k vlastnickým změnám a do 

společnosti vstupuje zahraniční investor - rakouská společnost Freytag&berndt. Tato 

změna přináší optimalizaci procesů především ve výrobě a distribuci. Od roku 2010 má 

společnost k dispozici nejaktuálnější mapový portál v České republice a na Slovensku 

(www.Shocart.cz, 2016). 

SWOT analýza 

Zkoumá vnitřní i vnější faktory, které působí na společnost. Vnitřní faktory jsou 

rozděleny na silné a slabé stránky. Faktory vnější jsou rozděleny na příleţitosti a 

http://www.justice.cz/
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hrozby. Všechny silné a slabé stránky a příleţitosti a hrozby jsou vypsány bodově, poté 

je k nim napsán komentář. 

Silné stránky 

 rozsáhlá distribuční síť 

 nejaktuálnější mapový portál v ČR 

 všechny tituly v digitální podobě 

 zavedená značka v povědomí zákazníků 

 dominantní trţní podíl na trhu s tištěnými mapami 

 věrní zákazníci 

 

 

Slabé stránky 

 nízké tempo inovací 

 nedostatečná pozornost mapovým aplikacím 

 nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

 

Příležitosti 

 rozšíření sortimentu o mapy dalších států (Rakousko, Německo, Itálie a Francie)  

 nové funkce pro mapové aplikace 

 přizpůsobení aplikace dalším operačním systémům 

 zhodnocení volného kapitálu 
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Hrozby 

 turistické mapy pro aplikace zdarma 

 klesající poptávka po tištěných mapách 

 vstup nové konkurence (především s mobilními aplikacemi) 

 

Mezi silné stránky se řadí distribuční síť, kterou tvoří dlouholetí partneři společnosti. 

Distribuční síť zahrnuje velké mnoţství prodejních míst na čerpacích stanicích, 

v knihkupectvích a obchodních řetězcích. Další silnou stránkou je nejaktuálnější 

mapový portál v České republice, který společnost udrţuje a neustále aktualizuje. 

Slabou stránkou je nedostatečná pozornost mapovým aplikacím. Shocart se svou 

velikostí nemůţe měřit s hlavními konkurenty na trhu s mapovými aplikacemi, tedy se 

společnostmi Seznam a Google. Další slabou stránkou je nedostatečné tempo inovací ve 

společnosti. Mapové aplikace jsou pro přeţití společnosti klíčové, a proto by na ně měl 

být kladen větší důraz. 

Hlavní příleţitostí je rozšíření sortimentu o mapy dalších států a proniknutí na jejich trh. 

Jedná se především o Rakousko, Německo, Itálii a Francii. Turisticky velmi atraktivní 

jsou Alpy a potenciální trhy v okolních zemích jsou mnohonásobně větší neţ v České 

republice. V těchto zemích navíc neexistuje konkurence, která by nabízela turistické 

mapy zdarma, jako to nabízí Seznam.cz. Další příleţitostí je zhodnocení volného 

kapitálu, kterým společnost disponuje. 

Velkou hrozbou je konkurence, která nabízí mapové aplikace zdarma. I kdyţ tyto 

aplikace postrádají některé pokročilé funkce jako je plánování trasy v off-line reţimu, 

moţnost stáhnout si ji zdarma přesvědčí většinu potenciálních zákazníků o její koupi. 

Další hrozbou je klesající poptávka po tištěných mapách a atlasech. Stále více turistů 

vyuţívá místo tištěných map mapové aplikace a z důvodu rozvoje technologií bude 

poptávka po tištěných mapách i nadále klesat. 
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2.2 MetaTrader 4 

MetaTrader je obchodní platforma, která se zaměřuje na obchodování měn a komodit. 

Tato platforma je mezi obchodníky oblíbená a je často vyuţívaná. Její součástí jsou 

tradiční nástroje technické analýzy jako trendové indikátory, oscilátory a objemové 

ukazatele. Je moţné vytvořit různá vizuální nastavení. Kaţdý obchodník si platformu 

můţe nastavit tak, aby mu její prostředí pokud moţno vyhovovalo. Platforma nabízí 

moţnost upravovat a tvořit strategie pomocí jazyka MQL a tyto strategie testovat a 

optimalizovat. Nabízí také moţnost otevřít si demo účet a vyzkoušet si obchodování 

nanečisto.Je moţnost také zvolit novější MetaTrader 5, ale většina obchodníků stále 

vyuţívá platformu MetaTrader 4. 

 

Obrázek 4: Prostředí MetaTraderu 4 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.3 Technické indikátory 

V této kapitole budou představeny vybrané indikátory technické analýzy, které budou 

součástí obchodního systému. 

2.3.1 Klouzavé průměry 

Klouzavé průměry se řadí mezi základní nástroje obchodování. Patří mezi nejjednodušší 

a nejstarší indikátory, které pomáhají určovat trend. Jedná se o průměrnou hodnotu 

několika posledních uzavíracích cen, která je v grafu vyjádřena křivkou. V případě 

intradenního obchodování nemá zvláštní význam průměrovat uzavírací ceny, ale je lepší 

vyuţít průměrné ceny kaţdé svíčky. Průměr svíčky lze spočítat například jako součet 

otevírací ceny, minima, maxima a uzavírací ceny vydělený čtyřmi nebo jako součet 

otevírací a uzavírací ceny vydělený dvěma atp. Moţností, jak sestrojit klouzavý průměr, 

je celá řada. Nejprve je třeba si zvolit vhodné období, za které budeme ceny 

průměrovat. Čím je perioda klouzavého průměruvětší, tím hladší je jeho průběh, ale 

jeho reakce na změnu trendu je pomalejší. Naproti tomu klouzavý průměr s malou 

periodou lépe sleduje ceny, ale je náchylný k tvorbě falešných změn trendu (Elder, 

2008; Hartman,2009). 

Existuje několik typů klouzavých průměrů, mezi základní lze zařadit následující: 

 Jednoduchý klouzavý průměrje základní a nejjednodušší forma klouzavého 

průměru. Přikládá všem svíčkám stejnou váhu.  

 Exponenciální klouzavý průměrpřikládá vyšší váhu posledním časovým 

obdobím. Pohybuje se rychleji neţ jednoduchý klouzavý průměr, ale častěji 

vytváří falešné signály. 

 Vážený klouzavý průměr 

(Elder, 2008; Hartman, 2009) 

2.3.1.1 Obchodování klouzavých průměrů 

Základní strategie pro obchodování klouzavých průměrů je poměrně jednoduchá. Pokud 

cena protne klouzavý průměr směrem dolů, je to signál k prodeji, pokud směrem 

nahoru, je to signál k nákupu. Tuto základní strategii lze vyuţít pro všechny typy 

klouzavých průměrů. 
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Pro vytvoření vstupních a výstupních signálů se vyuţívá kombinace dvou nebo více 

klouzavých průměrů. Vyuţívá se rychlejší klouzavý průměr s krátkou periodou a 

pomalejší s dlouhou periodou. Kdyţ rychlejší klouzavý průměr protne pomalejší 

směrem vzhůru je to signál k nákupu a naopak, kdyţ jej protne směrem dolů, je to 

signál k prodeji. 

Klouzavé průměry jsou povaţovány za spolehlivé signály, které fungují především na 

trendujících trzích. Pokud jde však trh do strany, mohou vytvářet falešné signály. 

Klouzavé průměry jsou tedy typické trendové indikátory, které rozeznají, zda jsou 

v převaze býci nebo medvědi. Jejich nevýhodou je pomalá reakce, která způsobuje 

opoţděné signály (Elder, 2008; Hartman, 2009; Nesnídal a Podhajský, 2010). 

2.3.2 MovingAverageConvergence Divergence 

MovingAverageConvergence Divergence neboli MACD se řadí k oblíbeným a často 

vyuţívaným indikátorům. Zobrazuje rozdíl mezi klouzavými průměry a pro jeho 

výpočet se vyuţívají tři různé periody klouzavých průměrů. Hodnoty 12, 26 a 9 se 

vyuţívají nejčastěji a staly se standardem.Při jeho výpočtu se nejdříve stanoví 

exponenciální klouzavý průměr s periodou 12 a 26. Jejich rozdíl je poté zanesen do 

histogramu jako výška jednotlivých sloupců. Dále se spočítá jednoduchý klouzavý 

průměr s periodou 9, který funguje jako signální čára (Hartman, 2013;Elder, 2008). 

Pro obchodování MACD se vyuţívají především následující dva druhy signálů. Tím 

častějším je překříţení, tím méně obvyklým, ale účinnějším je divergence.Při překříţení 

je základní strategie prodat, kdyţ histogram protne signální čáru směrem dolů a koupit, 

kdyţ ji protne směrem nahoru (Hartman, 2013;Elder, 2008). 

Vzácnější signál je divergence mezi cenovými vrcholy a dny a mezi histogramem. 

Taková divergence se vytvoří, kdyţ trend cenových maxim nebo minim jde opačným 

směrem, neţ trend vrcholů histogramu. Pokud ceny klesnou na nové minimum, zatímco 

histogram vytvoří mělčí dno, je to signál k nákupu a naopak, kdyţ ceny vystoupají na 

nové maximum, zatímco histogram vytvoří niţší vrchol, je to signál k prodeji. 

Divergence jsou oblíbenými a velmi silnými signály (Hartman, 2013;Elder, 

2008;Appel, 2005). 
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2.3.3 RelativeStrength Index 

Index relativní síly, zkráceně RSI, ukazuje překoupené a přeprodané trhy. RSI nabývá 

hodnot mezi 1 a 100, přičemţ hodnota pod 30 znamená přeprodaný trh a hodnota nad 

70 překoupený trh. Hodnoty 30 a 70 nejsou pevné a lze si je přizpůsobit podle toho, 

jaké hodnoty nám vyhovují. Pokud je trh přeprodaný nakupujeme, pokud je překoupený 

prodáváme. S nákupním příkazem je vhodné počkat aţ na okamţik, kdy se křivka RSI 

vrací zpět k hodnotě 30 a protne tuto hranici směrem nahoru, analogicky s prodejním 

příkazem čekáme, aţ křivka protne hranici 70 seshora. 

Pomocí indikátoru RSI je také moţné vyhledávat divergence podobně jako u 

MACD.Tyto indikátory je moţné různě kombinovat (Nesnídal a Podhajský, 2010;Elder, 

2008). 

2.3.4 Fibonaccihoposloupnost 

Fibonacci byl italský matematik, který před více jak 800 lety objevil zákonitost zlatého 

poměru. Zjistil, ţe v přírodě je mnoho věcí postaveno v poměru 1:1,618. Tuto 

zákonitost objevil v lidském těle, růstu rostlin, postavení planet atp.Fibonacci se 

zabýval teorií čísel a dnes je po něm pojmenována posloupnost, kde je kaţdé další číslo 

součtem dvou předchozích čísel (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,34,55,89,144,…). Podíly čísel, 

které následují za sebou, se blíţí číslu 1,618 (Hartman, 2009;Hartman, 2013). 

Nejznámější Fibonacciho nástroje: 

 Úrovně zpětných pohybů 

 Expanze 

 Oblouky 

 Vějíře 

 Časová pásma 

(Hartman, 2009; Hartman, 2013) 

Nejpouţívanějším nástrojem jsou úrovně zpětných pohybů, které se vyuţívají jako 

moţné supporty a rezistence. V grafu se vykreslují spojením vrcholu a dna. Za 

nejsilnější Fibonacciho hodnoty jsou povaţovány 38,2%, 50% a 
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61,8%.Fibonaccihoúrovně se dají pouţít i jako hodnoty stop-lossu a profit targetu 

(Hartman, 2009; Hartman, 2013). 

2.4 Výstup z obchodu 

Vţdy, kdyţ vstupujeme do obchodu, měli bychom mít jasno, co bude následovat, pokud 

se trh pohne pro nás správným, ale i špatným směrem. Moţností, jak z trhu vystoupit je 

několik. První moţnost je opouštět trh vţdy na předem stanovených profit targetech a 

stop-lossech. Při správné aplikaci money managementu je tato metoda relativně 

jednoduchá a přitom přináší dobré výsledky. 

Další moţností, jak vystupovat z trhu je posouvat stop-loss. Obchodník si nestanovuje 

profit target, ale je v obchodě do té doby, dokud cena neprolomí hranici stop-lossu. Pro 

úspěšnost této strategie je klíčové, aby se obchodník udrţel v pozici co nejdéle. 

Třetí moţností je výstup na základě signálu indikátoru. Indikátorů existuje spousta, 

stejně jako moţností, jak s jejich pomocí z trhu vystoupit. Vedle indikátorů lze pro 

výstup vyuţít i různé úrovně supportu a rezistence nebo fibonacciho úrovně (Hartman, 

2013; Elder, 2008; Nesnídal a Podhajský, 2010). 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Tato kapitola popisuje návrhstrategie zaloţené na technické analýze a následné 

testování a optimalizaci. Strategie se nazývá dp1 a vychází z indikátorů MACD, EMA a 

RSI. Při tvorbě strategií jsou také vyuţity prvky technické analýzy, které jsou popsány 

v předcházejících kapitolách.Nejprve bude popsán výběr měnového páru a návrh 

vstupních a výstupních technik. Navrţená strategie bude poté testována na historických 

datech po období jednoho roku. Na základě získaných dat bude strategie optimalizována 

a poté vyzkoušena pomocí walk forward analýzy.  

3.1 Návrh strategie 

Strategie dp1 je zaloţena na technických indikátorech Movingaverageconvergence and 

divergence, Exponentialmovingaverage a Relativestrength index. 

3.1.1 MACD 

Základní myšlenkou strategie je kříţení signální linie indikátoru MACD s nulovou linií. 

Pokud signální linie protne nulovou hranici zespod, vytvoří nákupní signál. V jazyce 

MQL to lze vyjádřit takto: 

if (MACD_SignalLine_Current> 0 &&MACD_SignalLine_Previous<= 0) 

Naopak, pokud protne signální linie nulovou hranici seshora, je to signál k prodeji. A 

zde je vyjádření signálu v MQL: 

if (MACD_ SignalLine_Current< 0 && MACD_ SignalLine_Previous>= 0) 

MACD vyuţívá k výpočtu rychlý EMA, pomalý EMA a signální křivku, jejich hodnoty 

jsou nastaveny následovně: 

FastEMA = 12 

SlowEMA = 26 

SignalPeriod = 9 

Jak nákupní, tak prodejní signál je zobrazen v následujícím obrázku. Modrá šipka značí 

vstup do dlouhé pozice a červená šipka značí vstup do krátké pozice. 
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Obrázek 5: Nákupní a prodejní signál indikátoru MACD (zdroj: MetaTrader - Vlastní zpracování) 

 

Překříţení signální a nulové linie je poměrně hojně se vyskytujícím signálem a můţe 

vytvářet mnoho falešných signálů. Abychom odfiltrovali tyto falešné podmínky, 

musíme strategii rozšířit o další indikátory, které nám potvrdí nebo vyvrátí signál 

k prodeji. Dalším takovým signálem, který bude vyuţit, je Exponenciální klouzavý 

průměr. 

3.1.2 EMA 

Klouzavé průměry jsou dobrými indikátory trendu, které dokáţí spolehlivě zachytit, 

proto budou vhodným doplněním indikátoru MACD. Pro tuto strategii byl vybrán 

Exponenciální klouzavý průměr, který více zohledňuje nejbliţší svíčky svíčce současné. 

Pokud indikátor MACD vydá signál k nákupu, dojde k potvrzení signálu, jestliţe EMA 

současné svíčky je vyšší, neţ EMA svíčky, která je o pět svící za současnou svící. 

Pokud EMA klesá, dojde k vyvrácení signálu. V jazyce MQL to lze vyjádřit takto: 

if (Ema_Current>Ema_Previous) 

Analogicky pokud MACD vydá signál k prodeji, dojde k potvrzení, pokud EMA klesá, 

a k vyvrácení, pokud roste. To lze vyjádřit tímto způsobem: 

if (Ema_Current<Ema_Previous) 
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Obrázek 6: Exponenciální klouzavý průměr znázorňuje červená křivka (zdroj: MetaTrader - Vlastní 

zpracování) 

 

3.1.3 RSI 

Indikátor RelativeStrength Index lze vyuţít jako indikátor přeprodaných a 

překoupených oblastí. RSI nabývá hodnot mezi 0 a 100, přičemţ se obvykle jako 

přeprodané pásmo značí RSI niţší neţ 20 a jako překoupené RSI vyšší neţ 80. Pro tuto 

strategii by tyto hodnoty byly ovšem příliš omezující a strategie by vyvolala nízké 

mnoţství obchodních signálů. Proto byla jako hranice zvolena hodnota 50 a to jak pro 

nákup, tak pro prodej. Pokud MACD vytvoří nákupní signál a ten je poté potvrzen 

rostoucím EMA je podmínka pro potvrzení signálu RSI niţší neţ 50. V jazyce MQL je 

podmínka vyjádřena následovně: 

if (Rsi<=50) 

Opačně pokud MACD vytvoří prodejní signál a ten je potvrzen klesajícím EMA je 

podmínka pro potvrzení RSI vyšší neţ 50.  

if (Rsi>=50) 
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Obrázek 7: Indikátor RSI s dělící linií na úrovni 50 (Zdroj: MetaTrader - Vlastní zpracování) 

 

Spojením všech tří indikátorů vzniká jádro strategie dp1. Strategie povoluje mít 

otevřený pouze jeden obchod. Pokud je nějaká pozice otevřená, strategie bude ignorovat 

vstupní signály. 

3.1.4 Uzavření pozice 

Výstup z obchodu je realizován na základě pevných StopLossů a ProfitTargetů. Jejich 

hodnota bude po testování podrobena optimalizaci. Hodnota StopLossu a ProfitTargetu 

bude shodná pro dlouhé i krátké pozice. 

Úvodní nastavení v pipech: 

StopLoss = 200 

ProfitTarget = 800 

3.1.5 Nákupní signál 

Pokud dojde k signálu MACD a jeho potvrzení EMA a RSI, je vyslán pokyn 

k nákupnímu signálu. Potvrzení všech podmínek v jazyce MQL: 

if (MACD_Current> 0 &&MACD_Previous<= 0) 

if (Ema_Current>Ema_Previous) 
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if (Rsi<=50) 

Nákupní signál je zobrazen na následujícím obrázku pomocí modrých šipek. Na grafu 

MACD dojde k překříţení signální a nulové linie směrem vzhůru, Ema je rostoucí a 

hodnota RSI je niţší neţ 50. To dohromady dává signál k nákupu. 

 

 

Obrázek 8: Nákupní signál (zdroj: MetaTrader - Vlastní zpracování) 
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3.1.6 Prodejní signál 

Signál k prodeji je opačný neţ k nákupu, tedy na grafu MACD signální křivka protne 

nulovou linii seshora, EMA je klesající a RSI je vyšší neţ 50. V jazyce MQL to vypadá 

následovně: 

if (MACD_Current< 0 &&MACD_Previous>= 0) 

if (Ema_Current<Ema_Previous) 

if (Rsi>=50) 

 



48 

 

 

Obrázek 9: Prodejní signál (zdroj: MetaTrader - Vlastní zpracování) 

 

Následující obrázek ukazuje neúspěšný obchod a zasaţení StopLossu. Strategie 

vytvořila prodejní signál a poté skutečně došlo k poklesu ceny, ovšem cena nespadla aţ 

na úroveň ProfitTargetu, ale trend se otočil a cena stoupala aţ do té doby neţ zasáhla 

StopLoss. Tuto situaci ukazuje následující obrázek: 
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Obrázek 10: Zasáhnutí StopLossu (Zdroj: MetaTrader - Vlastní zpracování) 

 

3.2 Testování strategie 

Strategie bude testována po dobu dvou let a to konkrétně v období 1.11.2013 – 

1.11.2015. Toto období bude slouţit jako „in sample“ část. Parametry strategie budou 

poté optimalizovány a optimalizovaná strategie bude vyzkoušena v období 2.11.2015 – 

2.5.2016. Toto období bude slouţit pro „out of sample“ analýzu. Vzhledem k potřebám 

společnosti byl počáteční depozit zvolen ve výši 5000 USD. Strategie bude 

obchodována na měnovém páru EUR/USD a její robustnost bude zkoušena také na páru 

GBP/USD. Jako časový rámec byl zvolen třicetiminutový graf M30. 

3.2.1 Nastavení parametrů 

Pro úvodní nastavení strategie byly zvoleny tyto parametry: 

SL=200  hodnota StopLoss 
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PT=800  hodnota ProfitTarget 

Lots=0.5  počet lotů 

EMA 

EmaPeriod=20 perioda EMA 

MACD 

FastEMA=12  rychlý EMA 

SlowEMA=26  pomalý EMA 

SignalPeriod=9 perioda signální křivky 

RSI 

RSIperiod=10  perioda RSI 

 

3.2.2 První test 

První test proběhl úspěšně a jeho výsledky jsou vidět v následujícím obrázku a tabulce. 

Obrázek obsahuje equity křivku, která má rostoucí tendenci a není zde patrný ţádný 

výrazný propad. Strategie vygenerovala celkem 112 transakcí a skončila v zisku 800 

USD při ziskovém faktoru 1.09. Nepříznivá je série 12 po sobě jdoucích ztrátových 

obchodů. Taková série se ovšem vyskytuje pouze jedna, a proto jsou tyto výsledky 

poměrně uspokojivé a strategie bude proto dále vyuţívána a optimalizována. 

Tabulka shrnuje výsledky testování a obsahuje základní parametry, podle kterých lze 

strategii hodnotit.    
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Obrázek 11: Výsledek obchodování s původními hodnotami parametrů (Zdroj: MetaTrader - Vlastní 

zpracování) 

 

První test proběhl na reprezentativním vzorku 112 transakcí. To je dostatečný počet ke 

zjištění, zda je strategie potenciálně úspěšná nebo ne. Hlavním kritériem při 

optimalizaci parametrů bude zvolen ziskový faktor a celkový zisk. 

 

Počet Transakcí 112 

Celkový čistý zisk 800 

Ziskový faktor 1.09 

Absolutní pokles 1348 

Maximální pokles 1526 (29.47%) 

Krátké pozice výhra 25.93 % 

Dlouhé pozice výhra 17.24 % 

Maximální návazné výhry 2 

Maximální návazné prohry 12 

 

Tabulka 7: Report testu strategie s původními hodnotami parametrů (Zdroj: MetaTrader - Vlastní 

zpracování) 

 

3.3 Optimalizace strategie 

Optimalizace parametrů bude rozdělena do dvou částí. V první části budou 

optimalizovány hodnoty periody EMA a periody RSI. V druhé části budou 

optimalizovány hodnoty StopLoss a ProfitTarget. Optimalizované parametry jsou 

uvedeny v následujícím obrázku. Proměnná vyjadřuje optimalizovaný parametr, 
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parametry, které projdou optimalizací jsouzakliknuty zelenou fajfkou. Začátek 

vyjadřuje nejniţší hodnotu testovaného parametru, konec vyjadřuje hodnotu nejvyšší. 

Krok vyjadřuje po jak velkých krocích budeme navyšovat hodnoty parametrů pro 

testování. 

 

Obrázek 12: Optimalizované parametry (Zdroj: MetaTrader - Vlastní zpracování) 

 

3.3.1 První optimalizace 

První optimalizace se zabývá parametry EMA a RSI, konkrétně jejich periodami. Jako 

počáteční hodnota periody EMA byla zvolena perioda 3, postupně po krocích o 

velikosti 3 budou testovány moţnosti aţ po velikost periody 21. 

Pro testování periody indikátoru RSI byla zvolena jako počáteční hodnota 10. Postupně 

po krocích o velikosti 10 budou testovány periody aţ po periodu 30. 

 

Obrázek 13: Výsledky první optimalizace (Zdroj: MetaTrader - Vlastní zpracování) 
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Z provedené optimalizace vyšli nejlépe hodnoty periody EMA = 12, EMA = 6 a perioda 

RSI = 10. Strategie s těmito hodnotami bude tedy dále testována. Výsledky první 

optimalizace popisuje následující tabulka: 

 

Test Zisk Počet 

transakcí 

Faktor 

zisku 

Předpokládaný 

zisk 

Pokles EMA 

perioda 

RSI 

perioda 

4 3000 100 1.41 30 1646 12 10 

5 2000 78 1.38 28.21 1546 6 10 

2 2200 103 1.28 21.36 1746 12 10 

 

Tabulka 8: Výsledky optimalizace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.2 Druhý test 

Další test proběhl s optimalizovanými parametry EMA a RSI. V tomto testu byla 

pouţita hodnota periody EMA = 12 a hodnota periody RSI = 10. Test proběhl opět v 

období 1.11.2013 – 1.11.2015. Po implementaci optimalizovaných parametrů se 

podařilo zvýšit zisk na 3000 USD a ziskový faktor na 1.41. 

 

Obrázek 14: Výsledky optimalizované strategie (Zdroj: MetaTrader - Vlastní zpracování) 

 

Výsledky druhého testu přehledně shrnuje následující tabulka. Počet transakcí klesl na 

rovných 100, ale podařilo se zvýšit zisk i ziskový faktor, ovšem strategie stále vykazuje 

série ztrátových obchodů. 

Počet Transakcí 100 
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Celkový čistý zisk 3000 

Ziskový faktor 1.41 

Absolutní pokles 1394 

Maximální pokles 1646 (31.35 %) 

Krátké pozice výhra 31.58 % 

Dlouhé pozice výhra 18.6 % 

Maximální návazné výhry 2 

Maximální návazné prohry 12 

 

Tabulka 9: Report testu strategie s optimalizovanými hodnotami parametrů EMA a RSI (Zdroj: MetaTrader - 

Vlastní zpracování) 

 

3.3.3 Druhá optimalizace 

Druhá optimalizace se zabývá hodnotami StopLoss a ProfitTarget. Pro strategii dp1 byl 

zvolen pevný StopLoss a ProfitTarget. Hodnota StopLossu začíná na 100 a po kroku 

100 je testována aţ do hodnoty 600. Hodnota ProfitTargetu začíná na 200 a po kroku 

200 je testována aţ po hodnotu 1200. 

Z provedené optimalizace vyšli jako nejlepší hodnoty hodnota StopLossu600 a 

ProfitTargetu 1200. 

 

Obrázek 15: Výsledky druhé optimalizace (Zdroj: MetaTrader - Vlastní zpracování) 

 

 

Následující tabulka popisuje výsledky optimalizace a ukazuje přehled tří 

nejvýnosnějších testovaných moţností. Jako nejvhodnější se jeví test číslo 23, kdy při 
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StopLossu 600 a ProfitTargetu 1200 je generován zisk 6150 USD při ziskovém faktoru 

1.75. 

Test Zisk Počet 

transakcí 

Faktor 

zisku 

Předpokládaný 

zisk 

Pokles StopLoss ProfitTarget 

23 6150 79 1.75 77.85 1783 600 1200 

22 6200 83 1.66 84.93 2309 400 1200 

12 5350 89 1.65 60.11 1524 300 800 

Tabulka 10: Výsledky druhé optimalizace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.4 Třetí test 

Další test proběhne s pomocí optimalizovaných parametrů. Byly zvoleny následující 

hodnoty: 

SL=600  hodnota StopLoss 

PT=1200  hodnota ProfitTarget 

Lots=0.5  počet lotů 

EMA 

EmaPeriod=12 perioda EMA 

MACD 

FastEMA=12  rychlý EMA 

SlowEMA=26  pomalý EMA 

SignalPeriod=9 perioda signální křivky 

RSI 

RSIperiod=10  perioda RSI 

Třetí test proběhl v období 1.11.2013 – 1.5.2016. Toto období zahrnuje 2 roky, na 

kterých byla strategie testována a optimalizována a následný půlrok, na kterém byla 
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strategie odzkoušena.Walk forward analýza toto období dělí na In sample 1.11.2013 – 

1.11.2015 a Outof sample 2.11.2015 – 1.5.2016. 

 

 

Obrázek 16: Výsledek třetího testu (Zdroj: MetaTrader - Vlastní zpracování) 

 

Třetí test přinesl celkový čistý zisk 7200 USD při ziskovém faktoru 1.5. Původní kapitál 

5000 USD se podařilo rozmnoţit na 240% původní částky tedy na 12200 USD. Během 

obchodování nedošlo k výraznějšímu propadu, kdyţ nejdelší ztrátová série trvala 5 

transakcí. Také tvar equity křivky přijatelný, protoţe nevykazuje nějaké významné 

odchylky a prudké skoky. Report této strategie je uveden v následující tabulce:  

In sample Outofsample 
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Počet Transakcí 84 

Celkový čistý zisk 7200 

Ziskový faktor 1.5 

Absolutní pokles 298.5 

Maximální pokles 1980 (19.63 %) 

Krátké pozice výhra 48.72 % 

Dlouhé pozice výhra 38.46 % 

Maximální návazné výhry 4 

Maximální návazné prohry 5 

Tabulka 11: Výsledky třetího testu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.4 Testování robustnosti 

K potvrzení účinnosti strategie je dále třeba otestovat ji na různých měnových párech a 

časových periodách. Pokud bude strategie vykazovat aspoň minimální růst obchodního 

účtu a nebude vytvářet dlouhé série ztrátových obchodů lze ji dále vyuţívat pro 

obchodování. 

3.4.1 Testování dalších měnových párů 

Pro testování byly vybrány měnové páry GBP/USD, USD/JPY a AUD/USD. Test 

proběhl na stejném období, na kterém byla provedena outofsample analýza. Výsledky 

testů jsou patrné z následujících obrázků: 

 

Obrázek 17: Výsledky strategie pro pár GBP/USD (Zdroj: MetaTrader – Vlastní zpracování) 

První test byl proveden na měnovém páru GBP/USD. Tento test dopadl velmi dobře, 

kdyţ systém vygeneroval zisk přesahující 2000 USD.  
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Obrázek 18: Výsledek strategie pro pár USD/JPY (Zdroj: MetaTrader – Vlastní zpracování) 

Druhý test byl proveden na měnovém páru USD/JPY. I tento test dopadl dobře, kdyţ 

strategie vygenerovala zisk 800 USD. Tento test ovšem není příliš průkazný z důvodu 

nízkého počtu provedených transakcí. 

 

 

Obrázek 19: Výsledek strategie pro pár AUD/USD (Zdroj: MetaTrader – Vlastní zpracování) 

Třetí test byl proveden na měnovém páru AUD/USD a také generoval zisk, tentokrát 

1500 USD. 

Testování robustnosti na dalších měnových párech dopadlo úspěšně a nyní bude 

strategie testována na různých timeframech. 

3.4.2 Testování dalších timeframů 

Pro testování dalších timeframů byly zvoleny časové rámce blízké původnímu 

testovanému časovému rámci M30 a tedy H1 a M15. 

 

Obrázek 20: Výsledek strategie pro H1 (Zdroj: MetaTrader – Vlastní zpracování) 
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Test pro časový rámec H1 nedopadl úspěšně, strategie vygenerovala ztrátu, ale 

vzhledem k nízkému počtu provedených transakcí není tento test příliš průkazný. 

 

 

Obrázek 21: Výsledek strategie pro M15 (Zdroj: MetaTrader – Vlastní zpracování) 

Poslední test proběhl na timeframu M15. Tento test dopadl dobře a vygeneroval zisk 

950 USD. 

V testování robustnosti dopadla strategie úspěšně a bude doporučena k dalšímu 

obchodování. 
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4 Závěr 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout, testovat a optimalizovat automatický obchodní 

systém pro společnost Shocart, s.r.o. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. 

Teoretická část popisuje fungování měnového trhu a jeho další aspekty. Jsou popsány 

výhody a nevýhody obchodování a také přístupy k němu. Další kapitolou je analytická 

část, která se zabývá analýzou současného stavu obchodování na měnovém trhu. Po 

představení společnosti Shocart, s.r.o. následuje popis platformy MetaTrader, ve které 

obchodování probíhá. Pro tvorbu strategie jsou vyuţity prvky technické analýzy a to 

konkrétně indikátory MACD, EMA a RSI. Všechny tyto indikátory jsou v této kapitole 

popsány. 

Vlastní návrhy řešení jsou další kapitolou a obsahují jiţ tvorbu samotného 

automatického obchodního systému a jeho testování a optimalizaci. Nejprve je 

představena strategie, která je zaloţena na kříţení signální křivky MACD s nulovou 

linií. Pokud dojde k signálu, musí být následně potvrzen pomocí indikátorů EMA a RSI. 

Tato strategie je naprogramována pomocí jazyka MQL v prostředí MetaEditoru, který je 

součástí platformy MetaTrader. 

Vytvořená strategie je testována na měnovém páru EUR/USD a časovém rámci M30. 

Pro testování bylo zvoleno období 1.11.2013 – 1.11.2015. Poté je strategie 

optimalizována a znovu testována. Pro optimalizaci byly zvoleny parametry StopLoss, 

ProfitTarget, perioda EMA a perioda RSI.  

Jakmile je strategie optimalizována je otestována pomocí walk forward analýzy a je 

spuštěna na období 1.11.2013 – 1.5.2016. V tomto období strategie vygenerovala 

celkový čistý zisk 7200 USD při ziskovém faktoru 1.5, coţ je zhodnocení původního 

kapitálu 5000 USD o 244% za dva a půl roku. 

Pro potvrzení funkčnosti je strategie testována také na měnových párech GBP/USD, 

USD/JPY a AUD/USD. Na všech těchto měnových párech vykazovala strategie zisk. 

Dále byla strategie testována na různých časových rámcích a to konkrétně na H1 a M15. 

Strategie na grafu H1 generovala ztrátu a na grafu M15 zisk. 
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Hlavní cíl, tedy navrhnout, testovat a optimalizovat automatický obchodní systém se 

podařilo a byly tím splněny cíle práce. 
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Přílohy 

Kód strategie dp1 

//+------------------------------------------------------------------+ 

//|                                                          dp3.mq4 | 

//|                        Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. | 

//|                                             https://www.mql5.com | 

//+------------------------------------------------------------------+ 

#property copyright "Honza198" 

 

externint SL=250; 

externint PT=500; 

extern double Lots=0.1; 

//EMA 

externintEmaPeriod=6; 

externintEmaShift=0; 

//MACD 

externintFastEMA=12; 

externintSlowEMA=26; 

externintSignalPeriod=9; 

//RSI 

externintRSIperiod=20; 

// 
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externintmagic=1234; 

string symbol; 

int point; 

 

//inicializace 

intinit () 

   { 

      symbol = Symbol(); 

      return (0); 

   } 

 

//deinicializace 

intdeinit () 

   { 

      return (0); 

   } 

 

 

//beh strategie 

 

voidOnTick() 
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{ 

   double MACD_Current = iMACD 

(NULL,0,FastEMA,SlowEMA,SignalPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0); 

   double MACD_Previous = iMACD 

(NULL,0,FastEMA,SlowEMA,SignalPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1); 

   double Ema_Current = iMA 

(NULL,0,EmaPeriod,EmaShift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0); 

   double Ema_Previous = iMA 

(NULL,0,EmaPeriod,EmaShift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,5); 

   double Rsi = iRSI (NULL,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0); 

if (MACD_Current> 0 &&MACD_Previous<= 0) 

if (Ema_Current>Ema_Previous) 

if (Rsi<=50) 

if (OrdersTotal ()==0) 

intbuyresult=OrderSend (Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Ask,3,Ask-

(SL*Point),Ask+(PT*Point),NULL,magic,0,clrGreen); 

 

if (MACD_Current< 0 &&MACD_Previous>= 0) 

if (Ema_Current<Ema_Previous) 

if (Rsi>=50) 

if (OrdersTotal ()==0) 

intsellresult=OrderSend (Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Bid,3,Bid+(SL*Point),Bid-

(PT*Point),NULL,magic,0,clrRed); }   
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