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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh, algoritmizaci, implementaci a optimalizaci 

automatického obchodního systému (AOS) pro devizový trh Forex. Systém je 

naprogramován v jazyce MQL 4, který je speciálně používán v obchodní platformě 

MetaTrader 4. Práce obsahuje vysvětlení základů teorie a pojmů, které jsou nezbytné pro 

porozumění funkčnosti vytvořeného AOS. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the proposal, algorithms, implemetation and optimization 

of automatic trading system (EA – expert advisor) for the Forex exchange market. System 

is programmed in MQL 4 programming language which is specially used in MetaTrader 

4 trading platform. Thesis includes explanations of basic theory and concepts which are 

essential for understanding the functionality of created EA. 
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ÚVOD 

V dnešní době jsme svědky masového rozvoje, vývoje a začleňování informačních 

technologií téměř ve všech směrech našeho běžného života. Informační technologie nám 

slouží, zpříjemňují a ulehčují každodenní činnosti od běžného psaní emailů až po 

zadávání bankovních příkazů v internetovém bankovnictví. Tomuto rozvoji se nevyhnuly 

ani finanční trhy, kapitálové a peněžní trhy zvláště a díky pokroku se přístup  

a obchodování na nich stalo snadno dostupným pro většinu z nás. Již není potřeba 

objednávat si u našeho brokera každý týden výtisk „aktuálních“ grafů a zpráv z minulých 

dnů, již není potřeba kvůli každému zadání obchodního pokynu zvedat telefon, tak jako 

tomu bylo v druhé polovině minulého století. Dnes stačí zapnout běžné PC, tablet či 

chytrý mobilní telefon s připojením k internetu a jsme schopni všechny tyto věci sledovat 

a vyřizovat prostřednictvím obchodní platformy, během pár kliknutí myší. 

 

Provázanost informačních technologií s finančními trhy je již na takové úrovni, že jsme 

schopni vyřizovat naše obchodní příkazy pomocí předem navržených  

a naprogramovaných algoritmů, nasazených v reálném čase do trhů. Obchodník tak už 

není nucen vysedávat před monitorem PC a čekat na ideální set-up pro vstup do obchodu 

dle své obchodní strategie. Veškeré podmínky vstupu je schopen se znalostí daného 

programovacího jazyka naprogramovat a nechat automatický obchodní systém (AOS) 

vykonávat obchodní příkazy bez nutnosti jeho přítomnosti, což je jedna z nesporně 

největších výhod všech AOS, díky které je možné profitovat na finančních trzích  

i s minimem volného času na obchodování. Další výhody AOS oproti běžnému 

diskrečnímu přístupu k obchodování jsou například možnost testovat výsledky námi 

navržené strategie na historických datech, modelování obchodů, využití pokročilých 

metod technické analýzy, odbourání psychologického faktoru při obchodování a spousta 

dalších, o kterých budu v mé bakalářské práci pojednávat. 

 

Na úvod je ale nutné zmínit, že každá mince má dvě strany a tak jako má využívání AOS 

spoustu výhod, najdou se zde i nevýhody a určitá rizika, se kterými je vždy nutné počítat.  

Automatické obchodní systémy nám dle mého názoru otevírají bránu ke zcela jinému 
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způsobu obchodování a zhodnocení našich finančních prostředků, kterých bychom bez 

nich jen stěží dosáhli a tak by byla škoda je nevyužít. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

Primárními cíli této bakalářské práce jsou návrh, algoritmizace a implementace 

automatického obchodního systému v prostředí devizového trhu Forex. Sekundárními cíli 

této bakalářské práce jsou volba vhodných obchodních instrumentů (měnových párů)  

a optimalizace parametrů výsledného AOS za použití genetických algoritmů 

zakomponovaných v optimalizačním nástroji obchodní platformy MetaTrader 4.  

 

Při návrhu obchodní strategie budu čerpat ze svých minulých zkušeností s obchodováním, 

tvorbou AOS a z podpůrných materiálů, především v podobě knih, předních světových 

obchodníků na finančních trzích. Algoritmizace bude prováděna v programu MetaEditor, 

jenž je součástí obchodní platformy MetaTrader 4 od společnosti MetaQuotes Software 

Corporation a kód bude psán v jazyku MQL 4, který je programovacím jazykem 

platformy. Výsledný AOS bude optimalizován genetickými algoritmy v optimalizačním 

modulu. 

 

Vzhledem k výše vytyčeným cílům a postupům se budu v teoretické části zabývat 

popisem devizového trhu Forex, jeho roli na finančních trzích, obchodními principy, 

základy technické, fundamentální a psychologické analýzy, řízením peněz – money 

managementem a objasněním základních pojmů nezbytně nutných k pochopení základů 

obchodování v kontextu s následujícími částmi práce. 

 

V části práce Analýza problému analyzuji a popíši vybrané obchodní strategie 

uznávaných obchodníků na finančních trzích (Linda Bradford Raschke, Raghee Horner, 

Alexander Elder), rozeberu jejich postupy a vyzdvihnu přínosy pro mnou navržený AOS. 

Dále seznámím čtenáře se základy a možnostmi obchodní platformy MetaTrader 4, 

rovněž uvedu seznam dalších alternativních platforem, v nichž je možné vytvářet vlastní 

automatické obchodní systémy. V neposlední řadě také popíši význam a princip 

automatických obchodních systémů včetně optimalizace za použití genetických 

algoritmů. 
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Část práce Vlastní návrhy řešení bude popisovat proces návrhu AOS a jeho algoritmizaci 

včetně přiložených částí kódu. Otestuji mnou vytvořený AOS na historických datech a na 

základě těchto výsledků AOS vhodně optimalizuji a zvolím adekvátní postup při řízení 

peněz - money managementu. Za pomocí grafů a tabulek interpretuji a shrnu výsledky 

dosažených vytvořeným systémem. Také na konci této části zmíním případná doporučení 

či návrhy na vylepšení při záměru implementace a spuštění AOS na reálném trhu. 

 

V závěru práce učiním rozhodnutí, zdali bylo dosaženo všech vytyčených cílů. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části bakalářské práce seznámím čtenáře s teoretickými východisky, důležitými 

pojmy a mechanizmem fungování Forexového trhu, které je nutné znát k porozumění 

dalším částem bakalářské práce. 

 

1.1. Forexový trh 

V teoretických východiscích v části Forexový trh objasním základní pojmy a princip 

fungování samotného Forexového trhu. 

 

1.1.1. Forex 

Mezinárodní měnový trh označovaný všeobecně jako „Forex“ (z angl. FOReign 

EXchange) je největším segmentem světového finančního trhu. Můžeme jej 

charakterizovat jako globální mezinárodní decentralizovaný OTC trh (tzv. trh „přes 

přepážku“), který je tvořen celosvětovou sítí elektronických komunikačních systémů, 

kterými jsou vzájemně propojeny jednotlivé finanční instituce jako například banky, 

instituce nebankovního charakteru vstupující na finanční trh a brokerské společnosti, 

prostřednictvím kterých mohou na Forexu obchodovat i všechny ostatní ekonomické 

subjekty včetně retailových klientů (1). 

 

Společným cílem těchto subjektů může být využívání mechanismů, které umožňují 

zhodnotit investice nebo se pojistit proti potenciálnímu měnovému riziku, vyplývajícího 

z neustálých pohybů měnových kurzů (2). 

 

Ve vztahu k těmto charakteristikám je Forexový trh velmi často zmiňován také jako místo 

nejvíce připomínající dokonalý trh, pomineme-li tržní manipulaci ze strany centrálních 

bank (skrze devizové intervence). Průměrný denní objem obchodů na Forexu se pohybuje 

okolo 3,98 bilionu dolarů (objem mnohonásobně větší než objemy největších amerických 

akciových burz dohromady), z toho zhruba 80% objemu proběhne v hlavních finančních 

centrech světa, kterými jsou především Londýn, New York a Hong Kong (3). 
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1.1.2. Historie Forexu 

Jedny z prvních zmínek o mincích sahají do období cca 700 let př. Kr., kdy se v Malé 

Asii začaly odlévat z bronzu první peníze. První ražené mince se objevily cca 550 let př. 

Kr. Od té doby byla jednotlivá platidla většinou svázána s nějakou fyzickou surovinou, 

především se zlatem, stříbrem a mědí. Významným milníkem ve vývoji peněz bylo 

zavedení tzv. zlatého standardu. Ten ustanovoval, že zlato začalo sloužit ke krytí 

jednotlivých měn a zároveň bylo použito jako ukazatel pro přepočet jednotlivých měn 

mezi sebou. Trh prošel dalším vývojem a roku 1945 byl založen Mezinárodní měnový 

fond, jehož prvotním úkolem bylo dohlížet a řídit systém pevných devizových kurzů, kdy 

se hodnota všech světových měn vztahovala ke zlatu a americkému dolaru. Vznik 

Forexového trhu, tak jak jej známe dnes, se datuje k roku 1973, kdy došlo ke zhroucení 

pevných devizových kurzů (Brettonwoodský systém) a bylo nutno vytvořit zcela nový 

devizový trh – Forex (4). 

 

1.1.3. Měnové páry 

Obchodní instrument, se kterým se na Forexovém trhu obchoduje, se nazývá měnový pár 

a vyjadřuje tzv. měnový kurz. Měnový kurz je poměr dvou různých měn vůči sobě. První 

měna se nazývá měnou „základní“ a měna druhá, měnou „kótovací“. Příklad zápisu 

měnového páru a zároveň kurzu může být následovný: USD/JPY = 121,76 – to znamená, 

že jedna jednotka amerického dolaru (1 USD) má hodnotu 121,76 japonských jenů (JPY). 

Vzhledem k velké oblíbenosti a funkci amerického dolaru jakožto světové rezervní měny, 

je ve většině měnových párů americký dolar měnou základní. Měnové páry, které naopak 

americký dolar vůbec neobsahují, bývají nazývány jako měny „křížové“. Ve většině 

případů bývá měnový kurz vyjádřen na čtyři nebo pět desetinných míst, kromě párů, které 

obsahují JPY, který bývá kótován na dvě až tři desetinná místa (5). 

 

Naopak oproti tomu měny, v nichž jsou realizovány největší objemy obchodů, obsahují 

jako měnu základní či kótovací vždy USD. Těmto nejlikvidnějším měnovým párům se 
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přezdívá „majors“ a v současnosti mají zastoupení v těchto párech - EUR/USD, 

GBP/USD, USD/CHF a USD/JPY (1). 

 

Další skupinou měnových párů jsou tzv. „exotické“ měnové páry. 

 

Jedná se o měny, které jsou oproti „majors“ méně obchodované z důvodu menší 

atraktivity a z toho vyplývající menší likvidity. Jako příklad lze uvést singapurský dolar 

– USD/SGD, polský zlotý – USD/PLN nebo českou korunu USD/CZK (6). 

 

 

Obrázek 1: "majors" v platformě MT4 (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

1.1.4. Princip obchodů na Forexu 

Základním principem obchodů na Forexovém trhu je zároveň nákup měny jedné a prodej 

měny druhé. Přičemž, pokud spekulujeme na růst základní měny vůči měně kótovací, 

otevíráme dlouho pozici (jsme tzv. „long“) a naopak, pokud spekulujeme na oslabení 

základní měny a posílení měny kótovací, otevíráme krátkou pozici (jsme tzv. „short“) (5). 

 

Měny se na Forexu nakupují nebo prodávají v lotech. Lot je tudíž základní obchodní 

jednotkou. Jeden lot pokrývá 100 000 ks jak základní, tak i kótovací měny. V praxi se lze 

setkat i s menšími jednotkami jako například mini loty pokrývajícími 10 000 ks měny 

nebo micro loty, pokrývajícími 1000 ks měny (7). 

 

Jako příklad lze uvést spekulaci na růst eura vůči americkému dolaru. Měnový pár 

EUR/USD je obchodován za cenu 1,07073. V takovémto případě budeme obchodovat 
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měnový pár EUR/USD a daný pár nakoupíme (nákup 100 000€ a prodej 100 000$). 

Pokud se naše spekulace naplní, my budeme mít pravdu a EUR posílí z ceny 1,07073 na 

cenu 1,07083, inkasujeme zisk ve výši 100$ (jeden bod v měnovém páru EUR/USD má 

hodnotu 10$, cena vzrostla o 10 bodů, tudíž 10 x 10 = 100$ zisk). 

 

1.1.5. Využití finanční páky  

Oblíbenost Forexu v posledních letech díky snadnému vstupu na něj a nízkým 

kapitálovým požadavkům na velikost účtu rapidně roste. Právě za nízké požadavky na 

velikost obchodního účtu může finanční páka. Finanční páka udává, s jakým poměrem 

vlastních a zapůjčených peněžních prostředků může obchodník obchodovat. Nejčastěji 

bývá vyjádřena jako určitý poměr např. 1:100 nebo v procentním vyjádření (1%). 

V tomto případě páka vyjadřuje, že na každou jednu jednotku vlastního kapitálu bude 

obchodníkovi zapůjčeno sto jednotek od brokera. Při páce 1:100 je tedy obchodník 

schopen se svým 1000$ účtem obchodovat objemy až do 100 000$. Velikost finanční 

páky může být různá od 1:2, 1:5 až po extrémy 1:500, záleží vždy na brokerské 

společnosti, jak velkou finanční páku je ochotna svým klientům poskytnout. 

 

Obchodování s využitím finanční páky je také spojeno s pojmy maržový účet a „margin 

call“. Maržový účet je účet, na který byla použita finanční páka a tudíž na něm obchodník 

disponuje prostředky půjčenými od brokera, za které ručí svým vkladem, tzv. marží. 

Pokud se dostane obchodník do ztráty, která by byla vyšší než jeho marže, dostane od 

svého brokera tzv. „margin call“, neboli požadavek na doplnění peněžních prostředků na 

svůj maržový účet. Pokud obchodník výzvu nepřijme a finanční prostředky na účet 

nedodá, můžou mu být brokerem uzavřeny veškeré právě otevřené pozice a případné 

ztráty nad hranici marže po obchodníkovi ze strany brokera vymáhány (8). 

 

1.1.6. Obchodní hodiny na Forexu 

Díky tomu, že je Forexový trh trhem decentralizovaným a tvoří jej propojená síť jak 

finančních, tak nefinančních institucí z celého světa, je dostupný obchodníkům dvacet 

čtyři hodin denně, pět dní v týdnu, vždy od nedělního do pátečního večera. Forexový 
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obchodní den je rozdělen do tzv. „seancí“. První je asijská seance, kdy se současně 

obchoduje v Sydney a v Tokiu, následuje seance evropská, kdy mají otevřeno banky 

v Londýně a poslední seancí je seance americká, kdy se obchodní den uzavírá 

obchodováním na trzích ve Spojených státech. Největší aktivita na trzích bývá vždy mezi 

14:00 – 18:00 SEČ, jelikož se v tento čas obchoduje současně jak na evropských, tak 

i amerických trzích (9). 

 

 

Obrázek 2: Obchodní hodiny na Forexu v SEČ (zdroj: www.forex-zone.cz/blog/obchodni- hodiny-na- forexu (10)) 

 

1.1.7. Broker 

Brokerské společnosti vystupují na Forexu v roli zprostředkovatelů obchodů. Pojem 

broker lze částečně spojit s pojmem burzovní makléř, ale nejedná se o totéž. Burzovní 

makléř bývá fyzická osoba, kdežto pojem broker vymezuje právnické osoby s patřičným 

povolením k realizaci obchodů pro své klienty. Primárním úkolem brokera je zadávat 

obchodní příkazy svých klientů do trhu a poskytovat dodatečné služby. Dnes je již zcela 

standardem, že brokerské společnosti zdarma poskytují aktuální tržní data a obchodní 

platformu, skrze kterou zadává obchodník své obchodní příkazy online. Dále by měl 

broker umožňovat zadání či zrušení obchodního příkazu přes telefon a to i v případě, kdy 

obchodník není schopen zadat svůj obchodní příkaz přes obchodní platformu. Tato 

dodatečná služba bývá na rozdíl od zadání běžných příkazů přes platformu zpoplatněna, 

avšak nutno říci, že je obchodníky využívána zřídkakdy. V základě rozlišujeme dva typy 

brokerů a to z hlediska, jakým způsobem dochází k párování objednávek na brokery typu 

ECN a tzv. „market makery“. 

 

Market Maker neboli tvůrce trhu má jako svůj hlavní úkol a povinnost kótovat cenu 

a zajišťovat dostatečnou likviditu na trhu. V každém okamžiku je povinen podkladové 
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aktivum buď prodat nebo ho od obchodníka odkoupit za aktuální tržní cenu. Díky této 

vlastnosti má obchodník jistotu vyplnění svého obchodní příkazu téměř vždy. 

 

Oproti tomu jsou ECN (ECN = Electronic Communications Network) brokerské 

společnosti místem, kde se setkává poptávka s nabídkou různých market makerů, 

bankovních i nebankovních institucí a soukromých obchodníků. Broker typu ECN není 

ovšem povinen od obchodníka odkoupit podkladové aktivum za aktuální tržní cenu, 

pokud není po aktivu ze strany trhu poptávka, jako tomu je u market makera. Likviditu 

v tomto případě zajišťuje přítomnost již zmíněných velký institucí (11). 

 

1.1.8. Spread 

Spread neboli rozpětí ceny je brokerem uměle vytvořený rozdíl mezi poptávkou (ASK 

cena, za kterou lze nakoupit) a nabídkou (BID cena, za kterou lze prodat). Rozdíl od 

střední ceny (MID cena) je vždy zisk pro brokera. Velikost spreadu je u většiny brokerů 

pevně dána, ale může se měnit v závislosti na tržních podmínkách (např. při vyhlašování 

makroekonomických zpráv) – spread je tudíž přímo úměrný likviditě trhu. Proto nejvíce 

obchodované páry typu EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF mají spread menší 

než páry s nižší likviditou. Spread má pro běžného retailového obchodníka velký význam, 

jelikož v dlouhodobém horizontu poměrně významně ovlivňuje obchodníkův zisk či 

ztráty a proto je při výběru brokera velikost jím nabízeného spreadu nutno pečlivě 

sledovat (12). 
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Obrázek 3: Ukázka spreadu na měnovém páru EUR/USD - modře BID cena (1.08108), červeně ASK cena (1.0812) 
(zdroj: vlastní  – MetaTrader4) 

 

1.1.9. Základní typy obchodních příkazů 

Na Forexu existuje mnoho druhů obchodních příkazů, prostřednictvím kterých mohou 

obchodníci zadávat své obchodní objednávky do trhu. Nutno podotknout, že ne všechny 

brokerské společnosti umožňují využití všech typů příkazů, ale níže uvedené základní 

typy pokynů by měl poskytovat každý dobrý broker. 

 

BUY/SELL Market  

Tento příkaz znamená, že je obchodník ochoten akceptovat aktuální cenu dostupnou na 

trhu a v případě pokynu BUY/SELL jím nakoupit/prodat měnový pár za danou cenu. 

Pokud bude cena měnového páru EUR/USD 1.07052, bude nákup nebo prodej realizován 

právě za tuto cenu (13). Příkaz BUY bývá nazýván také jako „dlouhá“ (angl. long) pozice 

a SELL jako „krátká“ (angl. short) pozice. 

  

BUY/SELL Stop  

Příkaz typu Stop umožňuje obchodníkovi zadat čekající nákupní pokyn nad aktuální tržní 

cenu. V případě, že cena vzroste na cenu, na které byl Stop příkaz zadán, mění se Stop 
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příkaz na příkaz typu Market a je vypořádán za aktuální tržní cenu. Bude-li cena 

EUR/USD 1.07055 a obchodník očekává nárůst ceny, může zadat příkaz BUY Stop na 

cenu 1.07075 a jeho nákup bude realizován právě na této ceně, pokud se trh na tuto cenu 

dostane. V případě prodejního pokynu SELL Stop je postup opačný (13). 

 

BUY/SELL Limit  

Limitní příkaz slouží k zadání nákupní objednávky pod aktuální tržní cenu. Klesne-li 

aktuální cena na cenu, na které byl příkaz zadán, mění se limitní příkaz BUY Limit na 

příkaz typu Market a je realizován nákup za aktuální tržní cenu. Pokud se cena EUR/USD 

nachází na 1.07055 a obchodník předpokládá její pokles až na cenu 1.0704, může zadat 

příkaz BUY Limit právě na této ceně a v případě poklesu ceny realizovat nákup za 

výhodnější cenu. Opačným způsobem funguje příkaz SELL Limit (13). 

 

Stop-loss  

Jde o speciální druh příkazu, který obchodníkovi umožňuje předem limitovat maximální 

možné přípustné riziko ztráty na jeden obchod. Vždy se jedná o opačný typ obchodního 

příkazu, který byl zadán do trhu (BUY/SELL) (13). 

 

 

Obrázek 4: Příklad zadání kombinace příkazů BUY Stop a  Stop Loss na měnovém páru EUR/USD (zdroj: vlastní – 
MetaTrader4) 
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Take-profit 

Take-profit je druh příkazu, který umožňuje obchodníkovi zadat do trhu čekající 

objednávku, díky které je schopen předem nastavit uzavření své ziskové pozice na jím 

předem zvolené ceně. Take-profit lze také chápat jako opak stop-lossu. 

 

Trailing stop-loss  

Trailing Stop Loss je varianta obchodního příkazu stop-loss, který se umísťuje na trh 

podle pohybu kurzu daného měnového páru. Pokud se cena EUR/USD nachází na 1.0705 

při spekulaci na růst a trailing stop-loss je zadán na hodnotu 10 bodů, bude pří růstu 

měnového páru na 1.0707 posunut na cenu 1.0706, ale v případě poklesu ceny měnového 

páru zůstane jeho cena nezměněna na 1.0704 (13). 

 

1.2. Typy tržních analýz 

V této části bakalářské práce se zaměřím na popis tržních analýz, technických indikátorů, 

fundamentů a jiných způsobů analýzy Forexového trhu. 

 

1.2.1. Technická analýza 

Technická analýza je soubor metod a technik, které se používají k prognóze budoucího 

vývoje podkladových aktiv na finančních trzích především za pomoci studia historických 

dat, chování ceny, objemů obchodů a velikosti otevřených pozic (14). Jde tedy  

o predikování budoucího vývoje ceny na základě informací vyčtených z grafu. 

 

Techničtí analytici a obchodníci využívají ke svým predikcím především rozdílných 

časových rámců, důležité cenové i svíčkové formace, významné cenové hladiny  

a v neposlední řadě také ukazatele vývoje trhu v podobě různých matematických 

indikátorů. 

 

„Základ moderní technické analýzy tvoří myšlenky Charlese Dowa, prvního vydavatele 

časopisu Wall Street. Vycházejí ze třech hlavních předpokladů: 
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1. Cena zcela odráží působení veškerých tržních sil. V daném čase jsou všechny tržní 

informace i síly již v ceně zahrnuty. 

 

2. Ceny se pohybují v trendech, které lze rozpoznat a přeměnit na ziskové příležitosti. 

 

3. Cenové pohyby se opakují.“ (14). 

 

1.2.2. Typy cenových grafů 

V rámci studia technické analýzy můžeme využívat především tří základních typů grafu. 

Jde o graf liniový, někdy také nazýván jako čárový, graf sloupcový a nejčastěji používaný 

graf svíčkový. 

 

Liniový graf 

Jde o graf, v němž je vývoj ceny podkladového aktiva (měnového páru) zachycen pomocí 

spojité čáry. Vykreslování liniového grafu může být nastaveno na základě některé z cen 

(například ceny zavírací či otevírací), v tomto případě liniový graf protíná právě tyto 

zadané ceny. Nutno říci, že tento typ grafu je nejméně vhodný pro využití v technické 

analýze, jelikož nezobrazuje rozpětí ceny v daném časovém úseku, nýbrž jen 

průměrované hodnoty těchto úseků. 

 

 

Obrázek 5: Ukázka liniového grafu na denním vývoji ceny měn. páru USD/JPY (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 
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Sloupcový graf 

Sloupcové grafy již umožňují zobrazení rozpětí ceny ve vybraném časovém 

období  (1minuta, 15 minut, 1 hodina, atd.) a z důvodu lepší vypovídající schopnosti jsou 

již vhodné pro použití složitějších metod technické analýzy. Vrchol každého sloupce 

označuje High (nejvyšší dosažená cena za dané časové období), spodní bod sloupce 

naopak Low (nejnižší dosažená cena za dané časové období). Levý výběžek zachycuje 

Open (cenu otevírací) a pravý výběžek Close (cenu zavírací – nejdůležitější) (15). 

V případě rostoucí ceny je levý výběžek níže než pravý a sloupec je tzv „bullish“, 

u klesající ceny je tomu naopak a sloupec je tzv. „bearish“. 

 

 

Obrázek 6: Ukázka "bullish" a "bearish" sloupce (zdroj: www.learnforexpro.com/forex-chart- type.php (16)) 

 

 

Obrázek 7: Ukázka sloupcového grafu na denním vývoji ceny měn. páru USD/JPY (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 
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Svíčkový graf 

„Svíčkový graf je nejdokonalejší zobrazovací systém vývoje ceny, z diagramu vyčteme 

otevírací i zavírací cenu v konkrétním časovém rámci i její průběh, diagram graficky 

připomíná svíčku.“ (17). Svíčkový graf je svojí funkcí totožný s grafem sloupcovým, 

ovšem rozdíl je v grafickém zobrazení. Část mezi Open a Close cenou se nazývá tělo a je 

kvůli lepší čitelnosti oproti sloupcovému grafu zobrazena obdélníkem. Horní/spodní 

tenká čára se nazývá horní/spodní stín. Vždy záleží na barvě těla a posloupnosti 

jednotlivých svící, abychom poznali, jestli jde o svíci „bullish“ či „bearish“ (nejčastěji se 

používá bílá barva pro svíci roustoucí a černá pro klesající). Svíčkový graf je díky své 

přehledné čitelnosti nejpoužívanějším typem grafu v technické analýze. 

 

 

Obrázek 8: Ukázka klesající a rostoucí svíce (zdroj: www.financnik.cz/wiki/svickovy_graf (18)) 
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Obrázek 9: Ukázka svíčkového grafu na denním vývoji ceny měn. páru USD/JPY (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

1.2.3. Časové rámce 

Časové rámce neboli „timeframy“ jsou důležitou složkou technické analýzy a říkají 

obchodníkovi, jak velký časový úsek zobrazují jednotlivé svíce či sloupce v grafu. 

Hodnoty nejpoužívanějších časových rámců jsou: 1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, 1D, 1W, 

1MN (M – minuta, H – hodina, D – den, W – týden, MN – měsíc). Zároveň zde platí 

vzájemná závislost mezi časovými rámci. Pokud bude mít obchodník poslední obchodní 

den v daném týdnu zobrazený graf na časovém rámci 1W a přepne na detailnější 

zobrazení 1D, poté posledních pět svící (5 obchodních dnů) tvoří právě onu jednu svíci 

na 1W.  

 

Z pohledu toho, jaké časové rámce obchodník používá, lze usoudit, o jaký styl 

obchodování se jedná. Rozeznáváme základní čtyři druhy obchodních stylů: 

 

 Scalping – Jde o obchodování velmi malých pohybů ceny na rychlých časových 

rámcích (např. 1M). Tímto obchodním stylem lze generovat velké množství méně 

ziskových obchodů. Časově velice náročný přístup. Podúroveň intradenního 

obchodování. 
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 Intraday – Jedná se o přístup, ve kterém jsou obchodní pozice otevírány i zavírány 

během jednoho obchodního dne, pozice se nedrží přes noc. Patří k nejčastěji 

používaným obchodním přístupům. 

 

 Swing trading – Spolu s intradenním obchodováním jde o nejpoužívanější přístup, ve 

kterém jsou obchody drženy v rámci několika dnů, maximálně týdnů. 

 

 Poziční obchodování – Časově nejméně náročný obchodní styl, který se  

u Forexových obchodníků využívá jen velmi zřídka. Pozice jsou otevírány na několik 

týdnů až měsíců. 

 

1.2.4. Významné cenové hladiny 

Mezi významné cenové hladiny se v technické analýze řadí především hladiny podpory 

(angl. support), hladiny odporu (angl. resistance), kulatá čísla, trendové čáry (angl. 

trendlines) a trendové kanály (angl. trend channels). Tyto nástroje technické analýzy patří 

k nejpoužívanějším a také k nejefektivnějším nástrojům. 

 

Hladiny podpory a odporu 

Jde o specifické cenové hladiny v grafu, na kterých se již v minulosti cena ocitla a kolem 

kterých oscilovala či se je nepodařilo prolomit a cena se od nich odrazila.  

 

Čím vícekrát v minulosti daná hladina zafungovala jako support nebo resistence, tím je 

větší pravděpodobnost, že tak zafunguje i v budoucnosti. Důvodem, proč tyto hladiny 

fungují, je psychologie obchodníků, jež mají tendenci nakupovat a prodávat měnové páry 

na základě minulých hodnot, u kterých shledávají největší pravděpodobnost zisku (19). 

 

Kulatá čísla 

Kulatými čísly jsou myšleny hladiny podpory a odporu, které se vytvoří na úrovni ceny 

okolo kulatého čísla. Taková úroveň může vzniknout např. na měnovém páru EUR/USD 

okolo ceny 1.1100, na které bude spousta obchodníků otevírat nové či zavírat své stávající 

otevřené pozice. 
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Trendové čáry 

Trendová čára je hladinou podpory či odporu v současném trendu. V případě vzestupného 

trendu spojuje jednotlivá cenová low a je zakreslena pod stávající cenou. U trendu 

klesajícího naopak spojuje jednotlivá cenová high a je zakreslena nad aktuální cenou. 

Trendové čáry slouží především k časování vstupu do směru současného trendu (20). 

 

Trendové kanály 

Trendový kanál vznikne zakreslením dvou trendových čar, kdy jedna spojuje jednotlivá 

cenová low ve směru současného trendu a druhá spojuje jednotlivá high, také ve směru 

současného trendu. Nejčastější technikou obchodování trendových kanálů je odraz mezi 

jednotlivými trendovými čarami či průraz daného kanálu (21). 

 

 

Obrázek 10: Příklad zakreslené hladiny odporu, trendové čáry a trendového kanálu na měnovém páru EUR/USD 
(zdroj: vlastní – MetaTrader4) 
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1.2.5. Cenové formace 

Cenové formace jsou grafické vzory (angl. pattern), které v grafu svým průběhem 

vykresluje cenová křivka. Princip fungování cenových formací vychází z předpokladu, 

že se cenové formace v grafu v průběhu historie opakují, čímž odráží chování tržního 

davu. Chování davu na trzích je úzce spjato s psychologií obchodníků, čímž cenové 

formace získávají na atraktivitě a použitelnosti. Zjednodušeně řečeno, při výskytu některé 

z cenových formací je velká pravděpodobnost, že následný pohyb ceny bude stejným 

směrem, jako při předchozích vykresleních dané formace z důvodu, že většina 

obchodníků tuto skutečnost rozpozná a bude se snažit z něj vytěžit potencionální zisk 

(22). Jako příklad zde uvedu dle mého názoru pět základních nejpoužívanějších cenových 

formací, přičemž cenových formací existuje celá řada.  

 

Dvojitý vrchol 

Dvojitý vrchol (angl. double top) je obratová formace, která signalizuje obrat trendu ve 

prospěch prodávajících. Je tvořena dvěma high a částečným poklesem mezi nimi. 

Vyjadřuje neochotu obchodníků dále pokračovat v nákupech a tím obracet směr ceny do 

sestupného trendu (23). 

 

 

Obrázek 11: Příklad cenové formace dvojitý vrchol na měnovém páru EUR/USD (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 
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Dvojité dno 

Dvojité dno (angl. double bottom) je přesným opakem formace dvojitého vrcholu 

s opačnou symetrií. Vyjadřuje neochotu trhu pokračovat v sestupném trendu a jeho 

potencionální obrat do trendu vzestupného (24). 

 

 

Obrázek 12: Příklad cenové formace dvojité dno na měnovém páru USD/JPY (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

  



31 
 

Vzestupný trojúhelník 

Vzestupný neboli růstový trojúhelník naznačuje možný průraz, prozatím jen testované 

rezistence při současné tvorbě vyšších minim. Jde o formaci, jenž potvrzuje stávající trend 

(5). 

 

Obrázek 13: Příklad cenové formace vzestupný trojúhelník na měnovém páru USD/JPY (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

Sestupný trojúhelník 

Sestupný neboli klesající trojúhelník je opakem cenové formace vzestupný trojúhelník. 

Dochází k testování hladiny podpory pří současné tvorbě nových nižších maxim. 

 

 

Obrázek 14: Příklad cenové formace sestupný trojúhelník na měnovém páru USD/CHF (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 
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Symetrický trojúhelník 

Symetrický trojúhelník je formací, která může stávající trend buď zvrátit, nebo podpořit 

v dalším průběhu. Dochází zde k tvorbě nižších maxim a zároveň vyšších minim, jak na 

trhu panuje nervozita, kterým směrem se trh vydá. Následný pohyb ceny jedním směrem 

bývá většího rozpětí. Jde o jednu z nejefektivnějších cenových formací. 

 

 

Obrázek 15: Příklad cenové formace symetrický trojúhelník na měnovém páru GBP/USD  (zdroj: vlastní – 
MetaTrader4) 

 

1.2.6. Svíčkové formace 

Svíčkové formace (angl. candlestick pattern) jsou obdobou cenových formací, na rozdíl 

od nich jsou ovšem tvořeny pouze jednou či více samostatnými svíčkami. 

 

Počátek umění čtení svíčkových grafů sahá až do první poloviny minulého tisíciletí. Ve 

středověkém Japonsku využívali obchodníci s rýží svíčkové grafy k zaznamenávání ceny 

rýže a následné čtení formací z těchto grafů využívali k predikci ceny budoucí. Toto 

„umění“ dalo vzniknout modernímu pojmu v tradingu, tzv. Price Action neboli odhadu 

vývoje budoucí ceny na základě chování ceny současné (25). 
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Nejdůležitější ukazatel při čtení svíčkových formací na samotných svíčkách je zavírací 

cena neboli Close Price. Ta udává, na jaké ceně podkladové aktivum uzavřelo v daném 

časovém rozpětí (časovém rámci) (21). 

 

Jako příklad zde uvedu tři základní svíčkové formace, které se v grafu vyskytují nejčastěji 

a jsou obchodníky hojně využívány. Každá z formací má svůj japonský název a k tomu 

může mít i několik názvů anglických. 

 

Pin Bar formace 

Název této formace vychází ze známé pohádky o Pinocchiovi, kterému se vždy při lhaní 

protáhl nos (připomíná svíci, kterou je formace tvořena).  

 

Jde o reverzní formaci, jelikož její vykreslení v grafu obrací směr současného trendu. Je 

tvořena jednou svící s krátkým tělem umístěným v horní či dolní polovině celé svíce  

a dlouhým stínem (onen pinocchiův nos). Krátké tělo a dlouhý stín signalizuje převahu 

prodávajících v současném rostoucím trendu (u trendu klesajícího je tomu naopak) (26). 

 

 

Obrázek 16: Formace Pin Bar (zdroj: www.learntotradethemarket.com/forex-trading- strategies/pin-bars-forex- 
trading-definition (26)) 
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Obrázek 17: Formace Bullish Pin Bar znázorněná na grafu měnového páru EUR/USD (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

Engulfing formace 

Formace pohlcení je tvořena dvěma svícemi, jenž jsou vykresleny vedle sebe. V případě 

Bullish Engulfing jde o svíci klesající s tělem menším než má svíce druhá, která je 

rostoucí. Tělo svíce rostoucí musí být většího rozpětí než tělo svíce klesající a musí ho 

zároveň „pohltit“. V případě formace Bearish Engulfing je tomu právě naopak (25). 

Formace typu Engulfing je reverzní. 

 

 

Obrázek 18: Formace Bearish/Bullish Engulfing (zdroj: www.toforex.net/en/candlestick/reversal-pattern-engulfing- 
line-candlestick/ (27)) 
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Obrázek 19: Formace Bearish Engulfing znázorněná na grafu měnového páru GBP/USD (zdroj: vlastní – 
MetaTrader4) 

 

Doji formace 

Formace Doji je tvořena jednou svící, která může mít více variant (viz. obr. 20), ale ve 

všech případech je otevírací cena svíce totožná s cenou zavírací (28). 

 

Jde o svíci, která svým pojetím říká, že trh je nerozhodný a neví, kterým směrem se vydat. 

Po výskytu Doji svíce dochází většinou k prudkému pohybu jedním směrem, ať už ve 

směru trendu či proti němu (25). 

 

 

Obrázek 20: Varianty formace typu Doji (zdroj: www.wealthdaily.com/report/five-technical- analysis-tools-for-
investors/988 (29)) 
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Obrázek 21: Formace Doji ve vzestupném trendu na grafu měnového páru USD/CZK (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

1.2.7. Technické indikátory 

Technické indikátory jsou matematické funkce aplikované na tržní cenu podkladového 

aktiva. Využívají se stejným způsobem jako cenové či svíčkové formace k predikci 

budoucího pohybu ceny (1). 

 

Technických indikátorů existuje nepřeberné množství a každý obchodník je schopný si 

za pomoci obchodní platformy a znalosti programovacího jazyka vytvořit indikátor 

vlastní. Technické indikátory lze rozdělit do dvou základních skupin – trendové ukazatele  

a oscilátory. 

 

Trendové ukazatele 

„Tyto indikátory slouží k rychlému určení trendu a to tak, že jednoduše zkalkulují data 

pomocí nějakého matematického vzorce a vytvoří křivku, jejíž směr, tvar, délka, hodnota 

a jiné parametry slouží ke zhodnocení kvality trendu. Nejznámějšími a zdaleka 

nejpoužívanějšími trendovými indikátory jsou různé variace klouzavých průměrů.“ (30). 

Trendové ukazatele jsou zpožděné, to znamená, že jejich kalkulace probíhá na již 

známých cenách a z toho důvodu nejsou ideálními indikátory k časování vstupu do 
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jednotlivých obchodů. Naopak bývají hojně využívány ke zjištění počátku, směru a konce 

současného trendu. Nejznámější trendové ukazatele jsou: 

 

 Moving Averages (klouzavé průměry) 

 Bollinger Bands (Bollingerova pásma) 

 Parabolic SAR (parabolický SAR) 

 Directional Movement Index (ADX) 

 

Oscilátory 

Oscilátory patří oproti trendovým ukazatelům k typu předbíhajících indikátorů. Jde  

o indikátory, které jsou matematickým vyjádřením rychlosti změny ceny v čase. 

Oscilátory se pohybují mezi hranicemi překoupenosti a přeprodanosti trhu (31). 

 

Oscilátory se používají především k časování vstupu do obchodu, ale lze jich využít  

i k predikci změny současného trendu. K nejznámějším patří: 

 

 RSI (Relativ Strength Index) 

 CCI (Commodity Channel Index) 

 Stochastic 

 MACD (Moving Averages Convergence/Divergence) 

 

 

Obrázek 22: Ukázka trendového ukazatele klouzavého průměru (v grafu) a oscilátoru RSI (pod grafem) na měnovém 
páru EUR/USD (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 
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1.2.8. Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza je druhým typem analýzy finančních trhů, pomocí které 

obchodníci vyhledávají vhodné obchodní příležitosti. Oproti analýze technické nevyužívá 

technicko-analytických nástrojů, ale zaměřuje se na zkoumání makroekonomických, 

mikroekonomických, politických či sociálních vlivů působících na podkladové finanční 

instrumenty. 

 

Za pomoci fundamentální analýzy se obchodníci snaží predikovat, jakým způsobem 

ovlivňují pohyby kurzu ekonomická a hospodářská data, politická a celospolečenská 

situace (32). 

 

Fundamentální analýzu lze rozdělit na dva základní typy. První z nich je fundamentální 

analýza globálního charakteru, která zkoumá krátkodobé i dlouhodobé vlivy 

makroekonomických ukazatelů (např. inflace, HDP, nezaměstnanost, vývoj úrokových 

sazeb, atd.) na podkladové aktivum. Druhým typem fundamentální analýzy je analýza 

odvětvová, jenž měří citlivost zkoumaného instrumentu na vlivy daného odvětví 

(hospodářský cyklus, konkurence, míra inovací, vládní regulace aj.) (5). 

 

1.2.9. Ekonomický kalendář 

Ekonomický kalendář slouží obchodníkům, ale i široké veřejnosti ke sledování výsledků 

denně vyhlašovaných makroekonomických zpráv, které svojí povahou mohou ovlivnit 

kurz finančních instrumentů. 

 



39 
 

 

Obrázek 23: Příklad ekonomického kalendáře z www.investing.com (zdroj: www.investing.com/economic-calendar/ 
(33)) 

 

V prvním sloupci kalendáře je zapsán čas, kdy se daná zpráva vyhlašuje, ve druhém 

potom nalezneme měnu, které se vyhlašovaná zpráva týká. Následuje hodnocení možné 

závažnosti výsledku a poté samotný popis zprávy. V posledních třech sloupcích je 

zaznamenán aktuální výsledek, předpověď analytiků pro aktuální výsledek a jako 

poslední je zaznamenána hodnota z minulého vyhlašování. Pro lepší přehlednost je 

u většiny kalendářů možnost filtrovat vyhlašované zprávy. Ať už pouze obchodníkem 

sledované měny či dle možné míry závažnosti. 

 

1.2.10. Psychologie obchodování 

Psychologie obchodování byla, je i bude nejvíce podceňovanou součástí obchodování 

každého obchodníka. Přičemž její vlivy a dopady jsou téměř rozhodující v tom, jestli 

obchodník na trhu uspěje či nikoli.   

 

Primárním cílem začínajících obchodníků by mělo být striktní dodržování obchodního 

plánu a strategie, přičemž až po nastřádání dostatečného množství výsledků je možno do 

pravidel obchodní strategie zasahovat. Většina nezkušených obchodníků již po pár 

nepodařených obchodech přechází k jiné obchodní strategii a takto to pokračuje, dokud 

na trzích neodevzdají svůj veškerý obchodní kapitál (34). 
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Přitom ziskové obchodování je složeno z 60% faktoru psychologie, 30% řízení kapitálu 

a jen 10% pravidly obchodní strategie (35). 

 

Automatické obchodní systémy psychologický faktor a neschopnost být konzistentní 

odbourávají a proto je jejich použití vhodné pro obchodníky, kteří mají s některou z těchto 

příčin neúspěšného obchodování problém. 

 

1.3. Money Management 

Money management (dále jen MM) je nedílnou a zároveň po psychologii obchodování 

nejdůležitější oblastí tradingu. MM se zabývá správou peněz, které si pro své obchodní 

účely obchodník vymezil. Jen s perfektně zvládnutým a aplikovaným MM je běžný 

obchodník schopen konzistentně a dlouhodobě na trzích profitovat (5). 

 

1.3.1. Risk Reward Ratio 

Risk Reward Ratio (dále jen RRR) lze z angl. jazyka volně přeložit jako poměr risku 

a zisku na obchod. Risk je pevná, předem definovaná částka, kterou je obchodník ochoten 

riskovat na jeden obchod (24). 

 

Risk bývá většinou stanovován jako maximální procentuální částka ze současné velikosti 

obchodníkova účtu. Např. při velikosti účtu 1000$ a pevně stanovenému risku 1%, je 

obchodník ochoten riskovat na jeden obchod maximálně 10$. RRR se zapisuje jako 

poměr risku k potenciálnímu zisku – např. obchodní příležitost o RRR (1 : 3) znamená, 

že obchodník vstupuje do pozice, kde mu hrozí maximální ztráta 10$, ale potencionální 

zisk činí až 30$. Díky výběru obchodních příležitostí s kladným (minimální RRR bývá 

doporučováno 1 : 2) RRR lze obchodovat i strategie s nižší pravděpodobností úspěšných 

obchodů. 
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1.3.2. Position Sizing 

Position Sizing (dále jen PS) neboli řízení velikosti pozice je úzce spjaté s nastaveným 

money managementem. PS označuje způsob, kterým obchodník určuje velikost obchodní 

pozice. Nejjednodušším způsobem jak řídit velikost pozice je fixní PS, kdy je velikost 

pozice konstantní do doby, než dosáhneme určité částky na účtu a následně se velikost 

pozice navýší či sníží (36). 

 

1.3.3. Drawdown 

Drawdown vyjadřuje nejvyšší hodnotu poklesu obchodního kapitálu na obchodníkově 

účtu za určité časové období. Zaznamenává se v procentech a měří se od nejvyšší 

dosažené částky po nejnižší (37). 
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2. ANALÝZA PROBLÉMU 

V této části mé bakalářské práce popíši automatický obchodní systém, jeho výhody  

a nevýhody. Přiblížím čtenáři základní informace o platformě MetaTrader 4 a analyzuji 

obchodní systémy úspěšných Forexových obchodníků, včetně jejich přínosů pro moji 

bakalářskou práci. 

 

2.1. Automatický obchodní systém 

Automatický obchodní systém lze popsat jako soubor přesně definovaných 

a naprogramovaných obchodních pravidel vstupů a výstupů včetně jasně stanovených 

podmínek řízení rizika a kapitálu bez nutnosti manuálního zásahu ze strany obchodníka 

(38). 

 

Jinými slovy, automatický obchodní systém (AOS) můžeme považovat za program, který 

provádí obchodní příkazy namísto obchodníka na obchodníkem sledovaných trzích, na 

základě předem jasně definovaných pravidel. 

 

Výhody AOS 

 Možnost rozsáhlého automatického backtestu na historických datech 

 Vyloučení faktoru psychologie 

 Malá časová náročnost na obsluhu 

 Možnost obchodování libovolného množství strategií v určitý čas 

 Snadná optimalizace strategie 

 

Nevýhody AOS 

 Nutnost alespoň základní znalosti programovacího jazyka 

 V případě naprogramované a neodladěné chyby množství ztrát 

 Nelze naprogramovat subjektivní části strategie (fundamentální analýza)  
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2.1.1. Genetické algoritmy 

Genetické algoritmy jsou algoritmy, jenž fungují na principu třech nejčastěji používaných 

genetických operátorů, jimiž jsou selekce (angl. selection), křížení (angl. crossover)  

a mutace (angl. mutation) (39). 

 

V platformě MetaTrader4 se používají v optimalizačním nástroji pro automatické 

backtestování naprogramovaných strategií. Jednoduše lze genetické algoritmy popsat 

jako algoritmy, které na začátku vytvoří dva „jedince“ (varianty naprogramované 

strategie dle zadaných optimalizačních parametrů), které mezi sebou kříží, dokud 

nevznikne určitá množina výsledků, ze které se následně vyberou dva „jedinci“ 

s nejlepšími výsledky a proces se následně opakuje. 

 

„Genetické algoritmy se používají tam, kde přesné řešení úloh z praxe by systematickým 

prozkoumáváním trvalo téměř nekonečně dlouho.“ (39). 

 

2.2. Platforma MetaTrader 4 

Obchodní platforma MetaTrader 4 (zkráceně jen MT4) je elektronická obchodní 

platforma od vývojářské společnosti MetaQuotes Software Corp., jenž se specializuje 

především na B2B trhy. První verze této obchodní platformy byla zveřejněna roku 2005 

a brzy se díky své jednoduchosti stala nejpoužívanější retailovou obchodní platformou 

pro Forex na světě. Toto tvrzení platí i dnes, kdy už je na světě její nástupce – MetaTrader 

ve verzi 5. Jednoduchost použití ovšem nikterak nesnižuje možnosti technických analýz 

trhu, které jdou s MT4 vytvořit. Oproti velkému množství ostatních platforem má i jednu 

další nespornou výhodu a to tu, že je brokery po celém světě poskytován klientům téměř 

výhradně zcela zdarma a lze jej provozovat na nejrozšířenějších počítačových či 

mobilních operačních systémech (Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS). MT4 

podporuje trading spotového Forexu, CFD a futures kontraktů. 

 

MT4 obsahuje v základu širokou paletu kreslících nástrojů, se kterými lze v grafech 

přehledně zvýrazňovat námi vybrané cenové vzory a úrovně. Rovněž zde najdeme  
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i množství zakomponovaných technických ukazatelů a díky početné komunitě příznivců 

této platformy si v případě zájmu může obchodník své vybrané ukazatele (vytvořené 

jinými tradery) stáhnout z komunitních stránek. 

 

 

Obrázek 24: Úvodní stránka obchodní platformy MT4 (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

2.2.1. MetaEditor 

MetaEditor je modul a zároveň vývojové prostředí, které je implementováno do samotné 

platformy MT4. Nabízí možnost tvorby vlastního automatického obchodního systému, 

indikátoru, skriptu, knihovny či nové třídy. 

 

Programovacím jazykem v prostředí MetaEditoru je objektově orientovaný 

programovací jazyk MetaQuotes Language 4 (zkráceně MQL4), který vychází ze syntaxe 

jazyka Java/C/C##. Obsahuje sadu integrovaných technických ukazatelů či skriptů, díky 

nimž se práce v něm stává snadnější. 
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Obrázek 25: Titulní strana vývojového prostředí MetaEditor (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

2.2.2. Alternativní obchodní platformy 

MetaTrader 4 a MetaTrader 5 nejsou ovšem jedinými velice rozšířenými obchodními 

platformami. Záleží vždy na konkrétním brokerovi, které platformy bude svým klientům 

nabízet. Na rozdíl od těchto dvou bývají ovšem samotné platformy nebo data do nich 

zpravidla zpoplatněny a to především formou měsíčních poplatků či časově omezených 

licencí. Jako alternativu k MT4/MT5 tedy lze využít: 

 

 NinjaTrader 

 Trader Workstation 

 TradeStation 

 Multicharts 

 ThinkOrSwim 

  



46 
 

2.3. Obchodní systémy vhodné pro automatické obchodování 

V této části popíši tři stávající obchodní systémy a jejich přínosy pro moji bakalářskou 

práci. 

 

2.3.1. 34EMA Wave 

Základy obchodnímu systému 34EMA Wave popsala a začala aktivně využívat světově 

známá obchodnice na finančních trzích Raghee Horner již v roce 1997, kdy tento systém 

úspěšně aplikovala při tradingu futures kontraktů na trhu e-mini S&P. 

 

Po úspěších se systémem 34EMA Wave na akciových a futures trzích začala tento 

obchodní přístup rovněž aplikovat i na Forexový trh mezi lety 1999/2000 (40). 

 

Obchodní systém jako takový je velice jednoduchý a využívá pouze tří exponenciálních 

klouzavých průměrů s periodou 34 aplikovaných na nejvyšší, nejnižší a uzavírací cenu 

každé svíce v grafu. Po aplikování těchto průměrů se na grafu vykreslí „vlna“ a dle ní je 

možno určovat tržní trend včetně korektních vstupů a výstupů. Pokud vlna směřuje rovně 

(v grafu je ve vodorovné pozici), tento systém neobchodujeme – byl by ztrátový, jelikož 

na trhu nepanuje žádný výraznější trend. Naopak pokud vlna směřuje vzhůru, 

vyhledáváme nákupní příležitosti, a naopak když je její směr dolů, vyhledáváme 

příležitosti pro prodej. Pro vstup do dlouhé pozice platí, že cena musí být nad vlnou a do 

vlny se musí vrátit – na následném „vynoření“ ceny z vlny ve směru trendu otevíráme 

dlouho pozici. Pro vstup do krátké pozice jsou pravidla stejná, ovšem princip opačný.  
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Obrázek 26: Příklad využití systému 34EMA Wave - prodejní signál na měnovém páru USD/CAD (zdroj: vlastní – 
MetaTrader4) 

 

2.3.2. The Holy Grail 

Obchodní systém The Holy Grail („svatý grál“) jako první publikovala ve své knize Street 

Smarts – High Probability Short Term Trading Strategies obchodnice Linda Bradford 

Raschke v roce 1995. 

 

Hned v úvodu části knihy, zabývající se popisem tohoto systému, se autorka vtipně 

zmiňuje, že název „svatý grál“ nelze brát doslovně jako zaručený způsob příjmů. 

Vysvětluje, že je jméno odvozeno spíše od jednoduchosti samotného systému a možnosti 

ho tak aplikovat na rozmanité portfolio trhů (41). 

 

Princip systému je trend-folowing, to znamená, že dává vstupní signály především 

v období větší tržních trendů, na kterých lze tímto způsobem více profitovat. K indikaci 

trendu se využívá technického indikátoru ADX (Average Directional Index) s periodou 

14 a k filtrování vstupů exponenciální klouzavý průměr o periodě 20. Signál pro long 

vstup systém dává, když je indikátor ADX nad hranicí 30 (značí silný trend), cena musí 

být zároveň nad klouzavým průměrem a musí se ke klouzavému průměru vrátit. Jakmile 

se cena protne s klouzavým průměrem, je vhodné umístit čekající nákupní pokyn (Buy 
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Stop) nad high předchozí svíce. Jakmile je pokyn vyplněn a je uskutečněn nákup, 

umisťujeme ochranný příkaz stop-loss pod předchozí swingové Low. V případě short 

obchodů je princip opačný. 

 

 

Obrázek 27: Příklad využití systému The Holy Grail - nákupní signál na měnovém páru EUR/USD  (zdroj: vlastní – 
MetaTrader4) 

 

2.3.3. Triple Screen 

Systém Triple Screen pochází z dílny světoznámého uznávaného obchodníka a zároveň 

autora mnoha publikací o tradingu pana Dr. Alexandra Eldera. Tento systém publikoval 

poprvé v roce 1986 ve svém článku pro americký časopis o obchodování – Futures 

Magazine. 

 

U tohoto systému je nutné zmínit, že nejde o systém, který dává konkrétní vstupní signály, 

nýbrž se jedná o soubor metod a celkový tradingový přístup (42). 
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Základem přístupu je pozorování více časových rámců (především týdenních a denních) 

za použití třech úrovní filtrace: 

 

 pomocí trendového ukazatele určit týdenní trend (například pomocí klouzavého 

průměru)  

 aplikace oscilátoru na denní časový rámec (například MACD nebo RSI) 

 využití techniky Trailing Buy/Sell Stop 

 

Postup vyhledávání obchodních signálů je následující. Pokud na vyšším časovém rámci 

panuje rostoucí trend, na nižším časovém rámci budeme hledat klesající trendové obraty 

proti dlouhodobému rostoucímu trendu, abychom mohli jejich zvrat do dlouhodobého 

trendu filtrovat pomocí oscilátoru a úspěšně je zobchodovat. Vždy je nutné obchodovat 

pouze ve směru dlouhodobého trendu.  

 

 

Obrázek 28: Shrnutí akcí u obchodování systému Triple Screen (zdroj: www.prudenttrader.com/PT-TripleS.html (42)) 

 

2.3.4. Přínosy systémů pro moji bakalářskou práci 

Z třech výše uvedených systémů převezmu pro svoji bakalářskou práci především 

myšlenku obchodování ve směru trendu za využití korekcí a následných obratů ceny do 

hlavního dlouhodobého trendu. Dále využiji k určování aktuálního trendu klouzavých 

průměrů, podobně jako tomu bylo především v systémech 34EMA Wave a The Holy 
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Grail. Ze systému Triple Screen mi bude velkým přínosem způsob určování korekcí za 

pomoci oscilátoru.   
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce se zaměřím na popis potřebných nastavení obchodní 

platformy MetaTrader 4, dále na tvorbu mé vlastní obchodní strategie včetně její 

optimalizace a zhodnocení jejích výsledků. 

 

3.1. Nastavení platformy 

Platforma MetaTrader 4 je v současnosti nejrozšířenější obchodní platformou pro Forex 

na světě. Vděčí za to především své jednoduchosti ovládání, nízké hardwarové náročnosti 

a velké komunitě uživatelů. Je zdarma dostupná téměř u každého brokera, poskytujícího 

přístup na Forex. Po založení obchodního účtu, nainstalování platformy a následného 

přihlášení je nutné provést drobná nastavení tak, abychom mohli platformu využít 

efektivněji k tvorbě a následné optimalizaci námi vybrané obchodní strategie. 

 

První nastavení, které je nutno provést, je zvýšení maximálního počtu svící v historii. 

Toto nastavení je možné provést v záložce „Nástroje“ -> „Možnosti“ -> „Grafy“ -> do 

pole „Max. sloupců v historii“ vyplnit číslovku 99 999 999. 

 

Nyní je možno provést stažení historických dat do platformy, popřípadě import dat 

z externího zdroje, jakým mohou být například data v Excelu. Historická data stahujeme 

za účelem jejich využití při budoucím backtestingu (testování chování obchodní strategie 

na historických datech). Stažení historických dat provedeme v platformě v záložce 

„Nástroje“ -> „Centrum historie“ po označení námi zvoleného měnového páru a kliknutí 

na tlačítko „Stáhnout“ se provede stažení všech dostupných historických dat pro všechny 

časové rámce pro námi zvolený měnový pár. Stažená historická data budou pocházet od 

poskytovatele dat, kterým je společnost MetaQuotes Software Corp.. 
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Obrázek 29: Centrum historie v platformě MetaTrader 4 (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

3.2. Tvorba obchodní strategie 

V části práce Tvorba obchodní strategie se zaměřím na popis principu fungování mnou 

vytvořené strategie, konkretizaci podmínek vstupů a výstupů, volbu vhodných měnových 

párů a popis programového řešení. 

 

3.2.1. Základní principy strategie 

Základní myšlenkou mnou vytvořené obchodní strategie je otevírání pozic po korekcích 

ve směru dlouhodobého trendu, který zjišťuji za využití klouzavého průměru s delší 

časovou periodou. Korekce, které se vyskytují v každém dlouhodobém trendu, analyzuji 

za využití klouzavého průměru s nižší časovou periodou a také s pomocí technického 

ukazatele - oscilátoru RSI (relative strength index), díky kterému bude automatický 

obchodní systém schopen lépe rozpoznávat a identifikovat „dna“ korekcí. Automatický 

obchodní systém bude vytvářen pro denní časový rámec, který je dle mého názoru 

nejvhodnější pro obchodní systémy založené na sledování dlouhodobého trendu. 
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3.2.2. Podmínky vstupu 

Jelikož mnou navrhovaný obchodní systém bude schopen otevírat obchody jak na pokles, 

tak i na růst trhu, je potřeba jasně nadefinovat podmínky, které musí být splněny, aby byl 

daný obchod otevřen. 

 

Nákupní příkaz 

Nákupní příkaz typu market automatický obchodní systém vydá v případě, kdy dojde ke 

splnění následujících vstupních podmínek: 

 

 uzavírací cena předchozí svíce (uzavírací cena předchozího dne) > aktuální hodnota 

jednoduchého klouzavého průměru o periodě 200 

 uzavírací cena předchozí svíce < aktuální hodnota jednoduchého klouzavého průměru 

o periodě 5 

 technický indikátor RSI o periodě 2 se bude nacházet na/pod úrovní 10 

 

Prodejní příkaz 

Podmínky pro vydání prodejního příkazu typu market jsou stejné jako v případě  

u nákupního příkazu, ovšem logicky obrácené: 

 

 uzavírací cena předchozí svíce (uzavírací cena předchozího dne) < aktuální hodnota 

jednoduchého klouzavého průměru o periodě 200 

 uzavírací cena předchozí svíce > aktuální hodnota jednoduchého klouzavého průměru 

o periodě 5 

  technický indikátor RSI o periodě 2 se bude nacházet na/nad úrovní 90 
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Obrázek 30: Příklad splnění vstupních podmínek pro nákup (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

3.2.3. Techniky výstupu 

Jelikož je správná technika výstupu dle mého názoru mnohonásobně důležitější než 

technika a konkrétní podmínky pro vstup, rozhodl jsem se při tvorbě mého obchodního 

systému pracovat s více druhy technik výstupu. Při vymýšlení a tvorbě níže uvedených 

technik výstupu jsem uvažoval v dlouhodobém horizontu tak, aby jednotlivé techniky 

výstupu byly použitelné a pokud možno co nejefektivněji fungovaly v co nejdelším 

časovém horizontu a za co nejrůznějších tržních podmínek. 

 

Technika výstupu č. 1 

Jako výstupní techniku číslo jedna jsem zvolil techniku, kdy je velikost stop-lossu 

počítána na základě technického indikátoru ATR (average true range). 

 



55 
 

Technický indikátor ATR vymyslel investor J. Welles Wilder (43). Indikátor ATR slouží 

k určení aktuální volatility, jenž panuje na trhu. Měří průměrný „rozsah“ (z angl. „range“) 

svící za určité období, přičemž nejvíce používané hodnoty jsou 14 a 20. 

 

Obchodní systém zjistí za využití indikátoru ATR průměrný „rozsah“ svící za zadané 

období a umístí ochranný příkaz stop-loss do právě této vzdálenosti od vypořádací 

(vstupní) ceny pokynu. Tento styl umístění ochranného stop-lossu vnímám jako jeden 

z nejúčinnějších, jelikož se dokáže adaptovat na aktuální tržní volatilitu. 

 

Take-profit (příkaz, kdy při jeho dosáhnutí dochází k uzavření obchodní pozice, která je 

v zisku a tím i možnosti nastavení adekvátního RRR u obchodu) je realizován za aktuální 

tržní cenu kdykoliv, kdy dojde k uzavření ceny na daném časovém rámci nad 

jednoduchým klouzavým průměrem o periodě 5 v případě nákupního příkazu. V případě 

prodejního příkazu dojde k uzavření ziskové pozice kdykoliv, kdy dojde k uzavření ceny 

na daném časovém rámci pod jednoduchým klouzavým průměrem o periodě 5. 

 

 

Obrázek 31: Technika výstupu č. 1 v krátké pozici (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 
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Technika výstupu č. 2 

Výstupní technika číslo dvě využívá k určení vzdálenosti stop-lossu stejný postup jako 

technika číslo jedna. 

 

K určení hodnoty take-profitu slouží stejná technika, jako k určení stop-lossu s tím 

rozdílem, že je průměrný „rozsah“ svící za zadané období zjištěný indikátorem ATR 

vynásobený číslem určeným obchodníkem, díky čemuž lze dosáhnout požadovaného 

RRR. 

 

 

Obrázek 32: Technika výstupu č. 2 v krátké pozici (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

Technika výstupu č. 3 

Technika výstupu číslo tři nevyužívá k určení vzdálenosti ochranného stop-lossu od 

vstupní ceny technického indikátoru ATR, nýbrž je fixně nastavena (například dle 

nejlepších hodnot dosahovaných při optimalizaci) na určitou hodnotu. 
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Na rozdíl od předchozích výstupních technik není otevřená pozice uzavřena na základě 

dosažení take-profitu nebo uzavření ceny nad/pod určitou hodnotou jednoduchého 

klouzavého průměru, nýbrž na základě dosažení trailovaného stop-lossu. 

 

Trailing stop-loss je technika výstupu z otevřené pozice, kdy dochází k posunu předem 

nastaveného ochranného stop-lossu o předem určený rozsah směrem k aktuální ceně, 

pokud se o tento rozsah posune i cena měnového páru ve směru námi otevřené pozice. 

Pokud se například cena měnového páru EUR/USD nachází na hodnotě 1.00500, 

obchodník otevře dlouhou pozici, ochranný stop-loss nastaví na hodnotu 1.00400  

a trailing stop-loss na hodnotu 20 pipů, dojde při růstu ceny měnového páru zároveň  

i k posunu stop-lossu. Uvažujme, že se cena měnového páru EUR/USD posune ze 

vstupní ceny 1.00500 na cenu 1.00700 (tím pádem o námi určený rozsah trailing stop-

lossu - 20 pipů), dojde k posunu stop-lossu z ceny 1.00400 na cenu 1.00600 a tím pádem 

i k „uzamknutí“ již dosaženého zisku 10 pipů (1.00700 – 1.00600 = 0.00100 -> 10 pipů). 

 

Techniku výstupu mého stop-lossu jsem doplnil o zadání hodnoty B/E (angl. break-even 

– bod zvratu), jenž je hodnota, o kterou se cena musí posunout ve směru námi otevřené 

pozice, aby došlo k posunutí stop-lossu na úroveň vstupní ceny (při zasažení stop-lossu 

na této ceně by byla celková ztráta rovna nule). Při pohybu ceny o rozsah zadaného 

trailing stop-lossu je poté postup stejný jako u běžného trailing stop-lossu. 

 

Technika výstupu č. 4 

Jako poslední techniku výstupu jsem zvolil dle mého názoru nejefektivnější kombinaci 

prvků výše zmíněných technik. 

 

Hodnota pro stop-loss je zde počítána na základě volatility technickým indikátorem ATR 

a take-profit realizován za využití trailing stop-lossu (včetně zadání B/E hodnoty jako ve 

výstupní technice číslo tři). 
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Obrázek 33: Technika výstupu č. 3 a 4 v krátké pozici (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 
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3.2.4. Vývojový diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Programové řešení 

V této části seminární práce popíši základní stavební části kódu samotného 

automatického obchodního systému a jeho programové řešení. Vzhledem k většímu 

množství výše uvedených technik výstupu se kód každé strategie lehce odlišuje právě 

Začátek 

prev. close > 200 

SMA  prev. close < 

5 SMA  2RSI < 10 

prev. close < 200 

SMA  prev. close > 

5 SMA  2RSI > 90 

Příkaz BUY Příkaz SELL 

zasažen PT nebo SL 

Ano 

Ne 

Ano 

Ne 

Ano 

Ne 

Obrázek 34: Vývojový diagram, základní princip strategie (zdroj: vlastní tvorba) 
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díky rozdílným technikám výstupu, přičemž vstupní podmínky zůstávají stejné pro 

všechny varianty. 

 

Proměnné 

Jazyk MQL rozeznává dva typy proměnných – externí a interní. Externí proměnné jsou 

využívány v případě, že chceme měnit obsah dané proměnné mimo vývojové prostředí 

programu (například při nastavování optimalizačních parametrů). Interní proměnné  

a jejich obsah naopak lze měnit pouze ve vývojovém prostředí.  

 

Externí proměnné jsem využil při tvorbě proměnných, s jejichž obsahem bude 

manipulováno během optimalizace. Jako příklad uvedu externí proměnnou datového typu 

int (integer) ATR_perioda, s jejíž hodnotou lze manipulovat mimo vývojové prostředí  

a prostřednictvím které lze měnit hodnotu časové periody technického indikátoru ATR. 

 

Interní typ proměnné jsem zvolil například pro proměnnou cena, do které je při každém 

ticku (pohybu ceny o jeden bod) pomocí funkce iClose zapsána uzavírací cena předchozí 

svíce a se kterou není potřeba mimo program manipulovat. 

 

 

Obrázek 35: Příklad externích a interních proměnných programu (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

Realizace vstupu 

Ověření, zda došlo ke splnění vstupních podmínek pro otevření obchodní pozice, je 

realizováno za pomoci složené podmínky If. Při každém ticku je v rámci jednoho 

testování zjišťováno, zdali došlo ke splnění všech tří vstupních podmínek nejprve pro 

možnost otevření nákupní pozice a následně pro možnost otevření pozice prodejní. Pokud 
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nejsou splněny vstupní podmínky ani pro jednu variantu vstupu, cyklus testování se 

opakuje.  

 

Pokud ke splnění jedné z podmínek dojde a je nutno otevřít nákupní/prodejní pozici, učiní 

se tak za pomoci příkazu OrderSend, v jehož parametrech lze nastavit, o jaký typ 

obchodního příkazu se má jednat, na kterém měnovém páru příkaz otevřít, za jakou cenu 

má být příkaz proveden, velikost slippage (maximální možné zpoždění v bodech mezi 

současnou cenou a cenou při zadání příkazu), velikost stop-lossu a take-profitu. 

 

 

Obrázek 36: Příklad podmínky If pro testování vstupních podmínek do dlouhé pozice včetně příkazu OrderSend (zdroj: 
vlastní – MetaTrader4) 

 

Realizace výstupu 

U každé z technik výstupu se liší provedení výstupu a tím i programové řešení. Jako 

příklad zde uvedu výstup u techniky číslo jedna, kdy k výstupu dochází po uzavření ceny 

nad/pod jednoduchým klouzavým průměrem o periodě 5. 

 

Při otevírání pozice je do proměnné trade uloženo číslo konkrétního příkazu, aby bylo 

možné s daným příkazem následně pracovat. V části programu, kde dochází k ověření 

podmínek pro výstup, je nutné nejprve vybrat daný příkaz pomocí funkce OrderSelect  

a následně za pomoci podmínky If otestovat, jedná-li se o příkaz BUY či SELL. Následuje 

samotný test výstupních podmínek opět za použití podmínky If. Jsou-li podmínky 

splněny, je příkazem OrderClose vybraný obchodní příkaz uzavřen za aktuální tržní cenu. 

Pokud podmínky splněny nejsou, cyklus se opakuje, dokud ke splnění podmínek nedojde 

nebo dokud není zasažen stop-loss nastavený příkazem OrderSend. 
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Obrázek 37: Příklad výstupní techniky č. 1 včetně příkazů OrderSelect a OrderClose (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

Rozvržení částí kódu 

Pro snadnou orientaci a přehlednost kódu jsem zvolil rozvržení jednotlivých částí 

programu na část testování vstupů, kde dochází k testování vstupních podmínek  

a následnému otevření obchodní pozice a na část, kde je programem testováno, zdali byli 

splněny podmínky pro uzavření otevřené pozice nebo zdali nedošlo k zasažení stop-lossu. 

Logické rozdělení programu do těchto dvou částí jsem provedl pomocí příkazu case. 

K přechodu mezi jednotlivými částmi je využito proměnné Stav, jejíž hodnota se na 

základě konkrétní části programu mění. Využitím příkazu case jsem program zpřehlednil 

a také se vyhnul využití cyklů, které by přehlednost a jednoduchou orientaci v kódu 

značně zkomplikovaly. 

 

3.2.6. Volba měnových párů 

V této části své bakalářské práce se budu věnovat postupu při výběru vhodných měnových 

párů a k nim přiřazení patřičně optimálních a vhodných technik výstupu. 

 

Jako hlavní měnové páry, které jsem se rozhodl ve své bakalářské práci a při tvorbě 

automatického obchodního systému využívat, jsou páry s největší likviditou. Mezi hlavní 

z nich patří EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, jde tedy o „majors“. Dále jsem 

se rozhodl pro další hojně obchodované měny v kombinaci s americkým dolarem, 

konkrétně jde o tyto měnové páry – AUD/USD a USD/CAD. Jediný měnový pár ze 

skupiny „křížových“ párů, které jsem testoval, je GBP/JPY. 
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První fází bylo testování všech sedmi vybraných měnových párů na všech technikách 

výstupu, přičemž vstupní parametry byly u každého páru pro stejnou výstupní techniku 

stejné (aby bylo možné porovnávat dosažené výsledky). Po tomto testování bylo získáno 

od každé výstupní techniky sedm výsledků jednotlivých strategií (pro každý měnový pár 

jeden). 

 

Následným výběrem podle určených kritérií jsem od každé techniky výstupu zvolil páry 

s nejlepšími výsledky. Kritériem pro výběr měnového páru byla výše profit-factoru (podíl 

sumy všech ziskových obchodů s absolutní hodnotou sumy všech ztrátových obchodů), 

velikost maximálního drawdownu (maximální pokles zůstatku obchodního účtu během 

časového období), vygenerovaný zisk a průběh výkonnostní křivky (angl. equity curve). 

 

Z výstupní techniky číslo jedna byly vybrány páry: AUD/USD, USD/JPY, GBP/JPY.  

Z výstupní techniky číslo dvě: AUD/USD, USD/JPY, GBP/JPY. Z výstupní techniky 

číslo tři: AUD/USD, USD/JPY, GBP/JPY a z výstupní techniky číslo 4: AUD/USD  

a USD/JPY. 

 

Z uvedených výsledků jasně vyplývá, že nejvhodnějšími měnovými páry pro tyto 

techniky výstupu jsou AUD/USD, USD/JPY a GBP/JPY. Jelikož by bylo ale následné 

optimalizování všech tří párů pro všechny čtyři výstupní techniky velice zdlouhavé  

a ve výsledků neefektivní, rozhodl jsem se, že od každého z těchto tří měnových párů 

vyberu na základě výše uvedených kritérií jednu výstupní techniku s nejlepšími výsledky. 

 

Pro měnový pár AUD/USD a GBP/JPY se jednalo o výstupní techniku číslo jedna a pro 

měnový pár USD/JPY byla jako nejvhodnější vybrána výstupní technika číslo čtyři. Z 

výše uvedeného vyplývá, že pro optimalizaci využiji výstupní techniky číslo jedna a čtyři, 

které budou optimalizovány pro měnové páry AUD/USD, USD/JPY a GBP/JPY. 
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3.3. Optimalizace 

V této části bakalářské práce se budu věnovat popisu postupu optimalizace, jednotlivým 

nastavením optimalizačního nástroje v obchodní platformě MetaTrader 4, backtestu 

obchodní strategie a také vyhodnocení celkových výsledků. 

 

3.3.1. Nastavení a průběh optimalizace 

Optimalizaci obchodní strategie v obchodní platformě MetaTrader 4 umožňuje modul 

tester strategií. Před samotným zahájením optimalizace je nutno provést určitá nastavení 

tak, aby získané výstupy z optimalizace byly co nejvíce vyhovující a optimalizační proces 

co nejefektivnější. 

 

Prvním krokem optimalizace je volba strategie, která má být optimalizována, výběr 

měnového páru, na kterém bude optimalizace probíhat, výběr časového rámce a velikosti 

spreadu, se kterým bude během optimalizace počítáno. Dále je nutné provést volbu 

modelu testování. U modelu testování jsou k dispozici tři nastavení, přičemž pro mnou 

prováděnou optimalizaci jsem zvolil metodu všech cenových pohybů, která je 

nejpřesnější a při které je během testu využíváno všech nižších časových rámců (než toho, 

na kterém probíhá optimalizace) ke zjištění aktuální ceny. Mezi další metody modelu 

testování patří metoda kontrolních bodů (ke zjištění ceny se využívá jen nejbližšího 

nižšího časového rámce) a metoda otevírací ceny (ke zjištění ceny se využívá pouze 

otevírací ceny tetovaného časového rámce), která je vhodná pro strategie, využívající 

otevírací cenu a pro mou strategii tudíž nevhodná. 

 

Poté je potřeba zvolit vhodné časové období, na kterém bude obchodní strategie 

optimalizována. V mém případě jsem zvolil období od 1.1.2005 do 31.12.2010. Jelikož 

strategie funguje na denním časovém rámci, šestileté testovací období se mi jeví jako 

adekvátní vzhledem k počtu realizovaných obchodů během tohoto období sloužících ke 

zjištění optimálního nastavení strategie. 
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Dále umožňuje optimalizační modul nastavit všeobecné parametry optimalizace, jako 

například velikost počátečního depozitu a jeho měnu, kterou jsem zvolil ve výšce 100 000 

$ z důvodu, že strategie je naprogramována tak, aby otevírala pozice o konstantní 

velikosti 1 lotu nebo velikost maximálního možného poklesu kapitálu aj. Poté lze vybrat, 

zdali se mají otevírat pozice jak nákupní, tak i prodejní (toto nastavení jsem zvolil) nebo 

pouze nákupní či prodejní. Optimalizační modul také umožňuje vybrat optimalizovaný 

parametr, podle kterého bude optimalizace probíhat a který v mém případě byl balance 

(zůstatek na účtu) a zvolit zdali má být během optimalizace použito genetického 

algoritmu (v případě mnou prováděné optimalizace ano). 

 

Poslední možností nastavení optimalizace je zvolení vhodných hodnot externích 

proměnných obchodní strategie, které budou optimalizovány. Přičemž se volí počáteční 

hodnota (hodnota proměnné, na které bude optimalizace začínat), kroková hodnota  

(o kolik se bude hodnota proměnné měnit) a hodnota konečná (maximální hodnota, se 

kterou bude optimalizace pracovat). 

 

 

Obrázek 38: Okno se zadanými hodnotami optimalizovaných proměnných (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 
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3.3.2. Výsledky optimalizace 

Po patřičném nastavení všech potřebných parametrů a provedení samotné optimalizace 

na všech třech měnových párech bylo zjištěno, že výstupní technika číslo jedna nebyla 

navzdory slibnému výhledu úspěšná ani na jednom z měnových páru a za sledované 

období vždy vykázala pokles. Z tohoto důvodu byla vyloučena a nadále se bude pracovat 

pouze s výstupní technikou číslo čtyři, která zaznamenala pozitivní výsledky. 

 

U výstupní techniky číslo čtyři bylo vygenerováno 238 výstupů pro měnový pár 

USD/JPY, 218 výstupů pro měnový pár GBP/JPY a pro AUD/USD 222 výstupů. 

 

Výsledek každé optimalizace je interpretován seznamem všech výstupů a grafem, 

zachycujícím hodnoty jednotlivých optimalizovaných parametrů, přičemž osy grafu lze 

libovolně volit dle našich požadavků. Na grafu uvedeném níže osa X reprezentuje 

hodnoty BE a osa Y hodnoty trailing stop-lossu. Čím tmavší pole, tím více lepších 

výsledků bylo dosaženo při takovémto nastavení. 

 

 

Obrázek 39: Graf optimalizace obchodní strategie na měnovém páru AUD/USD (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

Ze všech výstupů optimalizace jsem pro každý měnový pár vybral nejvhodnější 

nastavení. Jelikož se u všech měnových párů jednotlivá nastavení s nejlepšími výsledky 

od sebe lišila jen minimálně a to především celkovým ziskem (rozdíl v řádech stovek 

dolarů), vybral jsem vždy nastavení s nejlepším dosaženým ziskem. Jednotlivé zvolené 

parametry obchodní strategie pro každý měnový pár obsahuje tabulka uvedená níže. 
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Tabulka 1: Parametry vybrané na základě optimalizace (zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

3.3.3. Backtest 

Po výběru vhodných nastavení, které vzešly z optimalizace, je pro každý měnový pár 

potřeba tato zjištěná nastavení otestovat na historických datech, aby bylo možné zjistit, 

zdali je strategie profitabilní v dlouhodobém horizontu. Tento proces testování  

a zkoumání výkonosti obchodní strategie na historických datech se nazývá backtest. 

 

Platforma MetaTrader 4 umožňuje provádět backtest prostřednictvím svého testeru 

strategií, kdy je vybraná strategie po všech patřičných nastavení (stejná jako  

u optimalizace) testována na historických datech, která jsou uložena v centru historie. 

 

Při backtestu rozlišujeme, zdali je příslušná strategie backtestována na datech, na kterých 

byla zároveň optimalizována, poté se takovéto metodě backtestu říká „in sample“. Pokud 

je testována na datech, na kterých optimalizována nebyla, taková metoda má název „out 

of sample“. Pro zjištění adekvátních výsledků a možnosti relevantního posouzení 

výkonosti strategie považuji za nezbytné, aby byla strategie testována jak metodou in 

sample, tak i metodou out of sample. 

 

Mnou prováděný backtest využíval historická data z období od 1.1.2005 do 31.12.2010 

pro metodu in sample a data z období od 1.1.2005 do 31.12.2015 pro in sample + out of 

sample metodu (celkové období). 

 

Mezi hlavní sledované ukazatele, na základě kterých hodnotím výslednou strategii, řadím 

především velikost drawdownu za sledované období, Risk Reward Ratio a ze všeho 

nejdůležitější je pro mě velikost ukazatele profit faktoru. 
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Profit faktor udává ziskovost strategie a jde o poměr mezi celkovým dosaženým ziskem 

a absolutní hodnotou celkových ztrát (44). 

 

Výsledky backtestu pro měnový pár AUD/USD 

Měnový pár AUD/USD dosahoval zajímavých výsledků po celou dobu vývoje strategie 

a osvědčil se jako vhodný pár k obchodování i po závěrečném backtestu. Profit faktor na 

hodnotě 2,4 naznačuje dobrou ziskovost a velikost maximálního drawdownu 10,96% zase 

přiměřené riziko. Risk Reward Ratio se nachází okolo hodnot 1 : 3, což se 45,9% 

pravděpodobností zisku předurčuje obchodování strategie na tomto měnovém páru 

k zajímavým ziskům. 

 

Tabulka 2: Přehled výsledků backtestu na měnovém páru AUD/USD (zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

 

Obrázek 40: Vývoj equity křivky na měnovém páru AUD/USD (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 
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Výsledky backtestu pro měnový pár USD/JPY 

Měnový pár USD/JPY nedosáhl takových výsledků jako pár AUD/USD, ale i přesto se 

mi jeví jako adekvátní instrument pro tuto obchodní strategii. Je to především díky velice 

malému celkovému drawdawnu na hodnotě 7,67%, což tento pár řadí v rámci strategie 

k nejméně rizikovému instrumentu. 

 

Tabulka 3: Přehled výsledků backtestu na měnovém páru USD/JPY (zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

 

Obrázek 41: Vývoj equity křivky na měnovém páru USD/JPY (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

Výsledky backtestu pro měnový pár GBP/JPY 

Měnový pár GBP/JPY byl se ziskem 79852,81$ nejziskovějším testovaným párem. Velká 

ziskovost byla v případě tohoto páru vyvážena větším maximálním drawdownem  

o hodnotě 16,82%. Profit faktor o velikosti 1,95 jasně naznačuje vhodnost tohoto páru 

pro začlenění do portfolia. 
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Tabulka 4: Přehled výsledků backtestu na měnovém páru GBP/JPY (zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

 

Obrázek 42: Vývoj equity křivky na měnovém páru GBP/JPY (zdroj: vlastní – MetaTrader4) 

 

Výsledky backtestu portfolia 

V rámci diverzifikace a snížení celkového rizika dané strategie by bylo vhodné 

obchodovat tuto strategii na všech třech měnových párech najednou. Z tohoto důvodu zde 

popíši i výsledky takto vytvořeného portfolia. 

 

Celkový zisk takto vytvořeného portfolia by za sledované období činil 165 203,83 $, což 

je 165% zhodnocení investice během 11 let, kterého investor nedosáhne na žádném běžně 

dostupném, avšak méně rizikovém produktu. 

 

Profit faktor na hodnotě 2,03% naznačuje velice solidní ziskovost portfolia, kdy pro tuto 

skutečnost mluví i hodnota celkového drawdownu, jejíž největší naměřená velikost byla 

13,2% v období od 4.4.2005 do 17.7.2006. 
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Poměr risku a zisku se u portfolia pohyboval na hodnotách podobných jako  

u samostatných měnových párů a to kolem poměru hodnot 1 : 3, stejně tak jako 

procentuální úspěšnost ziskových obchodů na hodnotě 41,83%. 

 

Tabulka 5: Přehled výsledků backtestu portfolia (zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

 

Obrázek 43: Vývoj equity křivky portfolia (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Níže přikládám grafy podílu jednotlivých měnových párů na celkovém zisku portfolia  

a také celkovém počtu realizovaných obchodů. 
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Obrázek 44: Grafy podílu jednotlivých párů na celkovém zisku a počtu realizovaných obchodů (zdroj: vlastní tvorba) 

 

3.3.4. Risk management 

Risk management neboli řízení rizika je dle mého názoru nejdůležitější aspekt ziskového 

obchodování, jelikož velikost rizika je to jediné, co jsme schopni při obchodování na 

Forexovém trhu ovlivnit. Popíši zde hlavní principy řízení rizika, které byly integrovány 

do mnou vytvořené obchodní strategie. 

 

Základním prvkem řízení rizika, který obchodní strategie využívá, je použití ochranného 

příkazu stop-loss, který je do trhu umístěn vždy po otevření obchodní pozice. Tento příkaz 

slouží k ochraně kapitálu a zabraňuje neúměrně vysokým ztrátám, způsobených 

situacemi, kdy se obchodníkovi nepodaří odhadnout budoucí vývoj ceny a trh se obrátí 

proti otevřené obchodní pozici. Bez použití ochranného stop-lossu se tedy obchodník 

vystavuje riziku téměř neomezené ztráty, avšak jeho samotné použití nestačí, je zapotřebí 

vědět, do jaké vzdálenosti jej umístit a také jak velkou obchodní pozici otevřít.  

 

V návaznosti na použití stop-lossu vyvstává otázka, jak velkou pozici otevřít. Všeobecná 

poučka říká, že by riskovaný kapitál na jeden obchod neměl překročit hranici 1% pro 

konzervativní obchodní přístup a 5% pro agresivní obchodní přístup z celkového 

obchodního kapitálu. Ve strategii jsem integroval možnost volby výše riskovaného 

kapitálu na jeden obchod v procentuálním vyjádření. Jelikož je ve finální verzi obchodní 

strategie stop-loss určován na základě tržní volatility a tudíž je u každého otevřeného 
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obchodu jeho velikost rozdílná, bylo potřeba s tímto faktem pracovat. Výše riskovaného 

kapitálu se zadává ve tvaru desetinného čísla (0.02 = 2%) a pomocí následujícího vzorce 

se přepočítává na velikost pozice v lotech:  

 

((𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑣ýš𝑒 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑢 𝑛𝑎 úč𝑡𝑢/100) ∗ 𝑟𝑖𝑠𝑘 (𝑣 %) ∗ 10)/𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑢 

 

Obchodní strategie tudíž umožňuje maximální možné řízení rizika, kdy je možno jeho 

velikost nastavit dle uvážení a ochoty riskovat, která je u každého obchodníka rozdílná. 

  

Posledním základním bodem řízení rizika je samotné obchodování více instrumentů a tím 

pádem tvorby portfolia. Portfolio více najednou obchodovaných měnových párů má 

výhodu v tom, že dochází k diverzifikaci rizika mezi více instrumenty a pokud jeden 

měnový pár ztrácí, další měnové páry tuto ztrátu pokud možno vyrovnávají, v ideálním 

případě dostávají ziskovost celého portfolia do kladných čísel. 

 

3.3.5. Doporučení pro obchodování strategie 

Celý vývoj strategie od návrhu až po samotné programové řešení, optimalizaci  

a backtesting hodnotím velice kladně. Podařilo se mi vyvinout stabilní strategii, kterou je 

možné nasadit do reálného trhu. Před nasazením do reálného trhu a spuštěním strategie 

bych však varoval, že ač je strategie optimalizována a při backtestech vykazuje dobré 

výsledky, je potřeba mít na zřeteli, že obchodování na Forexu patří k nejrizikovějším 

typům investice a předchozí dobré výsledky dosažené strategií nejsou v žádném případě 

zárukou dobrých výsledků i v budoucnu. 

 

Považuji za vhodné, aby byla strategie nasazena nejdříve na demo účet, kde by se po dobu 

několika měsíců sledovala její výkonost a chování a až po takto provedeném zkušebním 

provozu její nasazení do reálného trhu. I když se jedná o plně automatický obchodní 

systém, je zapotřebí jej pokud možno co nejčastěji kontrolovat a tím v případě 

neočekávaného selhání zajistit způsobení co nejmenších škod na obchodním účtu. 

  



74 
 

ZÁVĚR 

Primárními cíli mé bakalářské práce bylo provedení návrhu, algoritmizace  

a implementace automatického obchodního systému v prostředí devizového trhu Forex. 

Sekundárními cíli bylo vybrání vhodných instrumentů k obchodování této strategie a také 

tento obchodní systém optimalizovat za použití genetických algoritmů, které jsou 

zakomponovány v optimalizačním nástroji obchodní platformy MetaTrader 4. 

 

Návrh obchodního systému vychází z principů, které byly použity u obchodních strategií, 

prezentovaných v části analýza problému. Jde o principy obchodování ve směru trendu 

po vzniklých korekcích, kdy je trend určován pomocí klouzavých průměrů a korekce za 

pomoci oscilátoru. 

 

Algoritmizace byla provedena ve vývojovém prostředí obchodní platformy MetaTrader 

4 – MetaEditoru. Kód automatického obchodního systému je psán v jazyce MQL 4, který 

je v MetaEditoru speciálně využíván. 

 

Po realizaci návrhu a samotné algoritmizaci byl pro výběr vhodných obchodních 

instrumentů automatický obchodní systém implementován na historická data měnových 

párů EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, GBP/JPY. 

Z těchto měnových párů byly s upokojivými výsledky pro další použití vybrány páry 

USD/JPY, AUD/USD, GBP/JPY. 

 

Tyto vybrané měnové páry byly včetně vhodných technik výstupů následně 

optimalizovány na historických datech v období od 1.1.2005 do 31.12.2010 za využití 

modulu tester strategií v obchodní platformě MetaTrader 4 včetně genetických algoritmů, 

které jsou v tomto modulu zakomponovány. Pro zjištění robustnosti nastavení 

dosažených při optimalizaci strategie byl následně proveden backtesting v období od 

1.1.2005 do 31.12.2015, kterým bylo zjištěno, že automatický obchodní systém vykazuje 

dobré výsledky i v období, ve kterém nebyl optimalizován. 
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Pro efektivní řízení rizik spojená s obchodováním na Forexu byly při tvorbě 

automatického obchodního systému použity metody ochrany obchodníkova kapitálu, 

blíže popsané v části Risk management. 

 

Vypracováním tohoto postupu byly splněny jak primární, tak i sekundární cíle této 

bakalářské práce. 
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