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Abstrakt 

Tato bakalářská práce řeší způsoby, metody a strategie obchodování na finančním trhu 

zvaném Foreign Exchange (Forex). Práce pojednává o investiční strategii zaměřené na 

obchodování měnových párů. Mezi nejvíce obchodované měnové páry patří například 

EUR/USD, USD/JPY a GBP/USD. Strategie je založena zejména na technické analýze. 

Dále je také prováděn backtesting a vyhodnocení pro který měnový pár je strategie 

nejefektivnější. Tato práce tedy popisuje postup tvorby této strategie. 

 

Abstract 

This bachelor's thesis addresses the ways, methods and strategies of trading in the 

financial market known as Foreign Exchange (Forex). Thesis deals with the investment 

strategy focused on currency trading. Among the most traded currency pairs include the 

EUR/USD, USD/JPY and GBP/USD. The strategy is based mainly on technical analysis. 

It is also carried out backtesting and evaluation for which currency pair is this strategy 

most effective. This study therefore describes a process of creating this strategy. 
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ÚVOD 

V současné době se čím dál tím více firem kromě samotného prodeje svých výrobků 

zabývá také zhodnocováním svých přebytečných finančních prostředků. Aby si firmy 

udržely konkurenceschopnost, využívají moderních informačních a automatizovaných 

systémů pro finanční rozhodování, zhodnocování a ekonomický růst společnosti. 

V posledních letech se tato možnost obchodovat na finančních trzích přiblížila 

obyčejným lidem tak, jako nikdy předtím. Dnes je k obchodování na burze dostupné 

komukoliv, stačí mít pouze stabilní připojení k internetu a počítač. 

Součástí této práce jsou také metody strategického rozhodování pomocí neuronových sítí. 

Neuronové sítě se dají využít pro složité rozhodnutí v podniku, či dokonce jako podpůrný 

nástroj pro obchodování na finančních trzích. 

Tato práce se zabývá obchodováním měnových párů na trhu forex. Forex je velmi 

rozšířeným trhem na burze. Pokud se někomu obchodování měnových párů nezamlouvá, 

i tak si na burze vždy najde něco, co ho zaujme. Na burze se dají obchodovat akcie 

různých společností z celého světa, dále například komodity jako je třeba zlato a 

v neposlední řadě již zmiňované měnové páry, či virtuální kryptoměny jako je například 

bitcoin. 

V úvodu této práce je užitečná teorie ohledně obchodování a jsou zde vysvětleny základní 

pojmy týkající se finančních trhů. Jelikož se tato práce bude zabývat především 

technickou analýzou, tak ve druhé analytické části následuje vysvětlení tohoto přístupu. 

Dále pokračuje popis technických indikátorů a popis jejich funkčnosti. Překombinovaná 

strategie, kde je velká koncentrace těchto indikátorů vede k menší efektivitě dané 

strategie. Jednodušší systémy jsou mnohdy mnohem efektivnější. V návrhové části je 

popsán postup tvorby mé strategie v prostředí softwaru MetaTrader4 a MetaEditoru, které 

jsem si pro tuto práci zvolil. Dále je zde popis jednotlivých kroků a následuje optimalizace 

na historických datech. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

Cílem této bakalářské práce je na základě technické analýzy a pomocí technických 

indikátorů sestavit strategii, která bude dostatečně profitabilní na několika 

nejobchodovanějších měnových párech. 

Pomocí informací o technických indikátorech je postupně sestavena vlastní strategie, 

která je podle mého názoru nejvhodnější pro obchodování zmiňovaných měnových párů. 

Následně je strategie testována na historických datech několik let zpátky. Díky tomu 

proběhne následná optimalizace a vyhodnocení pro který měnový pár bude strategie 

nejvíce efektivní a kolika procentní bude její roční výnos. 

Pro testování strategie jsem si vybral nejobchodovanější měnové páry jako jsou 

EUR/USD a GBP/USD. Vybral jsem si tyto měnové páry vzhledem k tomu, že jsou 

nejvíce obchodované, což znamená že mají u brokerů nejnižší poplatky za obchod 

(spread).  

Brokera pro moji práci jsem si vybral na základě požadavků. Jedním z požadavků byla 

vhodná míra finanční páky (1:200) a také počáteční depozit (10 000 USD). Dále jsem po 

brokerovi požadoval, aby byl tento „demo“ účet aktivní napořád. Tyto podmínky 

nejvhodněji splňoval broker s názvem FXCC, který má také velmi nízké poplatky za 

jednotlivé transakce. 

Jako software jsem si zvolil MetaTrader4, který obsahuje MetaEditor pro tvorbu kódu 

v jazyce MQL, tento software se uživateli nabízí zdarma, pokud se registrujete  

u některého z českých, či zahraničních brokerů. Tento program obsahuje všechny 

potřebné funkce, od technických indikátorů až po backtesting dané strategie na stažených 

historických datech, tento software je tedy pro moji práci plně dostačující. 

Při vývoji daného modelu strategie jsem nejdříve získával nezbytně nutné informace 

z literární tvorby zejména zahraničních autorů. Na základě těchto informací jsem se 

rozhodoval, jaké indikátory ve své strategii použiji a jaký zvolím risk management. Risk 
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management jsem zvolil tak, aby strategie nebyla příliš riskantní a aby neměla moc velký 

procentní pokles vložených (depozitních) prostředků na obchodním účtu. 

Na základě znalostí z literárních i ostatních zdrojů tedy vytvořím komplexní systém, který 

automaticky určí, kdy má program otevřít obchodní pozici a kdy ji ukončit. Nejdříve 

naprogramuji podmínky pro vstup do obchodu, kde bude hrát roli úroveň Commodity 

Channel Indexu, dále hodnoty tří klouzavých průměrů a v neposlední řadě nastavení take-

profitu a stop-lossu. Nakonec naprogramuji automatický posun stop-lossu na break-even 

tak, aby bylo dosaženo vyšších zisků. Následovat bude naprogramování trailing stopu, 

který zajistí případné další posouvání stop-lossu. Take-profit bude stabilní. 

Kromě samotné strategie bude následovat testování na historických datech, nejdříve pro 

nejobchodovanější měnový pár EUR/USD, dále pro druhý měnový pár GBP/USD. Pro 

testování dat využiji metodu backtestingu, což je vlastně otestování úspěšnosti strategie 

na historických datech. Vzhledem k tomu, že bude strategie naprogramovaná, budu moci 

použít automatizovaný backtasting, který rychle a automaticky vyhodnotí strategii na 

historických datech a zobrazí výsledky jako je čistý zisk, počet ziskových obchodů, nebo 

počet ztrátových obchodů.  

Po testech se provede optimalizace na jednotlivých měnových párech a následně se určí, 

na kterém měnovém páru je tato strategie více úspěšná a na kterém dosahuje větších zisků. 

Optimalizační metoda spočívá v postupném testování různě nastavených parametrů 

strategie a její následné testování na historických datech, přičemž těchto testů může být i 

několik tisíc. Na závěr zhodnotím výhody a nevýhody dané strategie. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Tato kapitola se zabývá především teoretickými znalostmi, které se týkají finančního  

a měnového trhu, měnových párů a dalších základních informací v oblasti finančních 

trhů. 

 

2.1    Finanční trhy 

V ekonomickém systému běžně nastává situace, že se ekonomické systémy dostávají do 

situace, kdy mají buď přebytek, nebo nedostatek peněžních prostředků, což jim brání 

v budoucím rozvoji. Někdo například vymyslí převratnou technologii, ovšem na její 

realizování nemá dostatek finančních zdrojů. Naopak někdo má spousty nevyužitých 

peněžních prostředků. Pokud se podaří tyto protiklady vzájemně propojit, dojde 

k zavedení uvedeného vynálezu do praxe a vynálezce i poskytovatel peněz si polepší. 

Stejně jako u jednotlivců k podobné situaci může dojít i u firmy či státu. Posláním 

finančních trhů je tedy přemisťování peněz od přebytkových subjektů k subjektům, které 

jsou takzvaně deficitní neboli mají nedostatek finančních prostředků. Finanční trh zkrátka 

nemůže fungovat samostatně (2).  

 

2.1.1 Způsoby externího financování ekonomických subjektů 

Na finančních trzích neustále probíhá velké množství všemožných finančních transakcí. 

Setkávají se na nich ekonomické subjekty, které nabízí různé finanční investiční nástroje, 

s těmi, kteří je poptávají a platí za ně penězi. Tak, jako na ostatních trzích, i zde uzavírané 

obchody znamenají v okamžiku jejich uzavření oboustrannou spokojenost a oboustranný 

prospěch. Stejně jako existuje rozsáhlá varieta finančních investičních instrumentů, 

existují i různé způsoby s nimi prováděných obchodů. Finanční teorie rozlišuje tři možné 

způsoby financování. Přímé financování, polopřímé financování a nepřímé financování 

(2).  
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2.1.2 Reálné investice, finanční investice a dividendy 

Investice je možno rozdělit na dva základní druhy. Na investice reálné a investice finanční 

(2).  

 

Obr. 1: Základní rozdělení investic. (2, s. 53) 

 

Při dlouhodobém investování do akcií jsou vhodné produkty, které svým majitelům 

zajišťují pravidelné výnosy, nebo dividendu. Dividenda je forma výnosu, který je 

vyplácen akciovým emitentem akcionářům, kteří drží cenné papíry dané akciové 

společnosti v rozhodný den, který je určen pro výplatu dividendy. Investor (držitel akcií) 

tedy musí znát, jakého dne tato výplata proběhne, aby nedošlo k tomu, že investor 

nedostane dividendu, nýbrž ten, komu ji například den před výplatním dnem prodá. 

Každá společnost vyplácí různě vysoké dividendy a jejich výše se neustále mění. V této 

práci se zabývám spíše krátkodobými investicemi bez úvahy zisku z dividend, jelikož při 

obchodu s měnami nejsou pochopitelně žádné dividendy vypláceny (4). 
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Zde je například graf vývoje dividend společnosti Philip Morris od roku 2008 do 

současnosti (5).  

 

Graf 1: Vývoj výše dividendy Phillip Morris.  (5) 

 

2.1.3 Novodobé obchodování 

Člověk má při obchodování na finančních trzích jisté potíže zkrotit své emoce. Finanční 

trhy den za dnem rostou a opět klesají, pokud se člověk chce stát tzv. „opatrným 

investorem“, pak má možnost tento zmatek kontrolovat. Proto se velké množství dnešních 

investorů rozhodlo vložit veškeré rozhodování do rukou automatizovaného systému, 

zbavují se tím totiž rizika oklamat sám sebe, a především zabránit vzniklým emocím (6). 

 

2.2   Devizový trh 

Devizový trh neboli takzvaný trh forex (Foreign Exchange) se v současné době stává více 

a více významným, a to díky tomu, že v současnosti jsou již všechny významné světové 
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měny volně směnitelné a jejich obchodování se meze nekladou. Na devizových trzích  

se obchoduje mnoho různých instrumentů. Může se jednat o směnky v zahraničních 

měnách, nebo například o platební karty na zahraniční měny. (2).  

 

2.2.1 Trh forex 

Trh forex je celosvětový, velmi likvidní mezinárodní trh, na němž se směňují jednotlivé 

světové měny za měny jiné. Tímto se vlastně vytváří měnové kurzy. Velmi významnou 

skutečností je také, že tento trh nepodléhá žádným regulacím, tudíž jde o neorganizovaný 

a celosvětově fungující trh, který jede téměř 24 hodin denně kromě víkendů. Přesto  

i na tomto trhu přirozeným vývojem vznikla takzvaná centra devizového obchodu. Mezi 

hlavní centra devizového obchodu patří především Londýn, New York a Tokio. Vedle 

nich lze mezi hlavní centra zařadit i např. Frankfurt, Amsterdam, Paříž, Curych, 

Hongkong, Singapur, San Francisco a Bahrajn. (2).  

 

2.2.2 Měnové páry 

Na forexovém trhu se tedy obchodují měnové páry. Měnových párů na forexu existuje 

mnoho. Vzhledem k významnosti se měny rozdělují do tří skupin: 

▪ V první řadě se jedná o tzv. hlavní měny, těmito měnami se zabývám v této práci 

nejvíce, protože jsou nejvíce obchodované a na jejich párech jsou největší pohyby 

ceny během dne. Jsou to tedy tyto měny: 

o USD: Americký dolar 

o EUR: Euro 

o GBP: Britská libra 

o JPY: Japonský jen 

o CHF: Švýcarský frank 
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▪ Další na řadě jsou tzv. „vedlejší měny“, zde je uveden příklad pouze některých 

z nich: 

o AUD: Australský dolar 

o CAD: Kanadský dolar 

o SEK: Švédská koruna 

o DKK: Dánská koruna 

o NZD: Novozélandský dolar 

o RUB: Ruský rubl 

o HKD: Hongkongský dolar 

▪ A nakonec jsou zde ještě ne příliš významné tzv. „exotické měny“, které nejsou 

příliš obchodovány pro malý zájem. Jsou to např: 

o SGD: Singapurský dolar 

o CZK: Česká koruna 

o ZAR: Jihoafrický rand 

Pro definici jednotlivých měnových kurzů je nezbytné, porovnání dané měny s jinou 

měnou. Toto je prováděno následovně: Měnový pár = 1. měna / 2. měna. První měna 

daného páru je označována jako základní měna. Druhá měna se nazývá měnou kótovací 

(denominační) (2). 

 

2.2.3 Nejvíce obchodované měnové páry 

Jak bylo již zmíněno strategie v této práci se zaměřuje na měnové páry, které se nejvíce 

obchodují. Nejvýznamnější měny byly již zmíněny, USD je nejvíce obchodovanou 

měnou s 86 % všech transakcí na forexu. Euro má objem obchodů přibližně 37 % a jako 

třetí se umístil japonský jen s objemem 17 %. Pro lepší zobrazení využijeme následujícího 

grafu (3). 
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Graf 2: Objem transakcí jednotlivých světových měn. (3) 

 

2.2.4 Hráči na forexovém trhu 

Každý obchodník by se měl zajímat o to, které obchodní subjekty na forexovém trhu 

vlastně figurují, jak velcí jsou, a jakou má váhu jejich působení na trhu. Do počátku 

devadesátých let byl forex přístupný pouze velkým hráčům. Forex byl tedy původně 

určen pro obchodování mezi velkými bankami. S rozvojem internetu se ovšem tento trh 

stal dostupným i běžným lidem. Kdo tedy obchoduje na tomto trhu (7)? 

▪ Velké banky 

Velké banky jsou od začátku měnových operací nejdůležitějším hráčem na forexu. Banky 

určují jednotlivé kurzy měnových párů podle nabídky a poptávky. Mezi největší  

a nejznámější banky patří například Barclays Capital, UBS, Citigroup a Deutsche Bank 

(7). 
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▪ Velké společnosti 

Firmy obchodují na forexu z důvodu své činnosti či potřeby. Například firma, která 

vyrábí elektroniku v Itálii musí nejprve nakoupit materiál v Japonsku. Kvůli tomu musí 

firma směnit své finanční prostředky na Japonskou měnu. Obvykle jsou k těmto 

transakcím využívány komerční banky (7).  

▪ Centrální banky a vlády 

Dalšími účastníky na forexovém trhu jsou centrální banky a vlády jednotlivých států. 

Jejich záměry jsou různorodé, můžou pouze směňovat měny při zahraničním obchodu, 

ovlivňovat kurz a stabilitu měny, nebo intervenovat na měnovém trhu. Jelikož centrální 

banky určují, jaké budou základní úrokové sazby tak mají na forexovém trhu značný vliv. 

Mezi největší centrální banky patří například Evropská centrální banka, Anglická 

centrální banka, nebo FED centrální banka USA (7). 

▪ Spekulanti 

Spekulanti tvoří téměř 90 veškerého objemu transakcí na forexovém trhu. Jsou to 

různorodí obchodníci. Našli bychom zde velké hráče jako například investiční fondy, 

nebo i jednotlivce, kteří obchodují s pár tisíci dolary. Jejich cílem je vydělat peníze 

z obchodních transakcí, je to pro tuto skupinu alternativa k běžnému investování (7). 

 

2.2.5 Obchodní seance 

Forex má oproti jiným instrumentům značnou výhodu, a to že kromě víkendů se 

obchoduje 24 hodin denně, takže obchodník může obchodovat klidně i přes noc, záleží, 

kdy se mu to zrovna hodí. Například do osmé hodiny ráno jsou velmi likvidní páry 

s japonským jenem, díky tokijské seanci. V podvečer a večer jsou to zase páry 

s americkým dolarem (16). 
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Obr. 2: Obchodní seance. (16) 

 

Na forexovém trhu je obtížné si vybrat správnou denní dobu pro obchodování. Každá 

doba je jinak volatilní a chová se různě. Následující tabulka porovnává průměrné rozpětí 

trhu neboli range v pipech a v jednotlivých obchodních seancích. Z následující tabulky 

vidíme, že londýnská seance má obvykle největší pohyb (16). 

Tab. 1: Range v pipech u jednotlivých obchodních seancí. (16) 

Seance EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY 

Tokio 66 79 100 66 

Londýn 80 99 121 74 

USA 67 78 101 60 

 

Dalším důležitým faktem jsou dny v týdnu, každý den má svůj význam a v různých dnech 

v týdnu se ceny pohybují různým tempem. Následující tabulka nám ukazuje průměrnou 

range v pipech u jednotlivých dnů v týdnu (16). 

Tab. 2: Průměrná range v pipech u jednotlivých dnů v týdnu. (16) 

Den v týdnu EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY 

Pondělí 92 110 141 95 

Úterý 102 128 162 104 

Středa 101 123 158 106 

Čtvrtek 83 98 121 77 

Pátek 80 96 117 72 

Neděle 24 31 36 25 
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Z tabulky je vidět že největší rozpětí trhu je v úterý a ve středu, kde dochází k největším 

pohybům na trhu. Pátky jsou mnohdy dost nepředvídatelné a nedoporučuje se v pátek  

na burze obchodovat. Neděle také není ideální, protože pohyby na trhu jsou velmi malé. 

Také se nedoporučuje obchodovat o prázdninách kvůli tomu, že je mnoho bankovních 

institucí zavřených (16). 

 

2.3  Vymezení základních pojmů 

Ve světě obchodování na forexu je nutné vědět, co znamenají jednotlivá čísla, zkratky, 

názvy a anglické pojmy, které se do češtiny nepřekládají. Zjištění tržní ceny měnového 

páru probíhá tak, že když se díváme například na měnový pár GBP/USD (libra/dolar), 

který má hodnotu 1.2192, tak nám to říká, že abychom nakoupili 1 libru musíme zaplatit 

1.2192 dolaru. První měna se nazývá základní měnou a měna za lomítkem měnou 

kótovací (2). 

 

2.3.1 Brokeři 

Zjednodušeně řečeno je broker vlastně takovým zprostředkovatelem mezi běžným 

uživatelem a burzou. Pokud tedy chceme na burze nakupovat, nebo prodávat, 

potřebujeme k tomu brokera, pouze on má oprávnění pro nás nakupovat a prodávat 

vybraný instrument. Za toto zprostředkování si brokeři účtují poplatky, 

ty se u jednotlivých brokerů liší. Většina dnešních brokerů pro klienty nabízí dvě 

platformy, jednu, která je on-line dostupná odkudkoliv a druhou v podobě softwaru pro 

osobní počítače tzv. MetaTraderu4 zkráceně MT4 (8). 
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2.3.2 Spread 

Poplatek, který si broker účtuje za každou provedenou transakci, se nazývá anglickým 

názvem „spread“. Spread je vlastně rozdíl mezi cenovou nabídkou a poptávkou daného 

páru, podle velikosti tohoto rozdílu si broker nastavuje velikost poplatků. Může se i stát 

u vybraných typů obchodních účtů, že broker tento poplatek upravuje v neprospěch 

klienta, protože čím větší poplatek nastaví, tím to pro daného poskytovatele znamená 

větší zisk. Je pravidlem, že u nejvíce obchodovaných měnových páru jsou poplatky 

nejnižší, například u měnového páru EUR/USD (9). 

 

2.3.3 Pip 

Nejmenší možný cenový pohyb měnového páru, či jiného instrumentu se nazývá „pip“. 

Například, pokud se změní měnový pár EUR/USD z hodnoty 1.2978 na hodnotu 1.2979, 

tak to znamená, že se cena zvýšila o 1 pip. Je to vždy poslední desetinné místo u daného 

instrumentu. Pip stejně jako každá měna má svou hodnotu, proto je nutné u každého 

měnového páru tuto hodnotu propočítat. Například kdyby byla u měnového páru 

USD/JPY hodnota v kurzu 87,12. Kurz má pouze 2 desetinná místa, v tomto případě  

je tedy pip 0,01. Výpočet hodnoty pipu je následující: 0,01/87,12 = 0,0001147 USD. 

Z příkladu je tedy vidět, že se hodnota pipu odvíjí od měnového kurzu (10). 

 

2.3.4 Lot 

Na forexovém trhu se obchoduje v takzvaných „lotech“. Standardní hodnota lotu  

je 100 000 jednotek. Pipy jsou velmi malé pohyby. A aby mělo smysl obchodovat takto 

malé pohyby, potřebujeme obchodovat velké množství měny. Lot se vypočítá tak,  

že vezmeme hodnotu pipu krát standardní lot, a to se rovná zisku nebo ztrátě na jednom 

pipu. Příklad na USD/CHF v kurzu 1,4555: 0,0001/1,4555* 100 000 = 6,87 USD na pip. 

V případech, kdy dolar není hlavní měnou, a chceme mít velikost zisku, nebo ztráty  
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na pip v dolarech, je výpočet mírně jiný. EUR/USD v kurzu 1,2907 vypočítáme takto: 

0,0001/1,2907* 100 000 = 7,74 EUR, a poté 7,74* 1,2907 = 9,99 USD, tedy přibližně 

$10 (10). 

 

2.3.5 Finanční páka 

Při obchodování na finančních trzích se setkáváme s takzvanou finanční pákou. Různí 

brokeři nabízejí různé možnosti výběru finanční páky. Broker nám díky páce otevírá 

možnost nakoupit větší pozici, než máme finančních prostředků na obchodním účtu. 

Ovšem čím větší finanční páku si zvolíme, tím roste i rizikovost obchodování, protože  

i malý pohyb na burze jiným směrem, než jsme předpokládali, pro nás pak může 

znamenat vynulování našeho obchodního účtu. Brokeři nabízejí různé finanční páky  

od rozsahu 1:1 až po 1:1000. Záleží, jakého brokera si člověk zvolí. Například při páce 

1:100, kterou brokeři běžně nabízejí můžeme s 5000 dolary otevřít obchod o velikosti 

500 000 dolarů. Finanční páka se dá také počítat „správněji“ pomocí marginu. Margin, 

který činí například 1 % znamená, že musíme mít alespoň 1 % peněz z dané transakce  

na našem obchodním účtu. Výpočet probíhá tak, že vezmeme aktuální cenu daného 

instrumentu, například GBP/USD, která činí 1,2517. Na nákup jednoho standardního lotu 

tohoto měnového páru budeme potřebovat 1251,7 dolaru. Takže pokud bychom si zvolili 

brokera, který používá první způsob stačilo by nám na transakci 1000 dolarů, pokud  

by broker používal marginový výpočet museli bychom mít 1251,7 dolarů. Většina 

brokerů naštěstí nabízí obchodní účty, kde lze provádět nákupy daleko menších jednotek, 

například setin lotu. Na nákup setiny lotu by nám potom stačilo pouze 10 nebo 12,517 

dolarů (11).  

 

2.3.6 Dlouhé a krátké pozice 

V žargonu obchodování jsou dnes zažité pojmy jako je long pozice neboli dlouhá pozice. 

Dlouhá pozice znamená, že pokud obchodník předpokládá růst ceny daného instrumentu, 
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poté provede nákup kontraktu (buy) dlouhé (long) pozice. Někdy se tato pozice také 

nazývá býčí pozicí v angličtině bullish. Pokud následně cena instrumentu opravdu vzroste 

obchodníkovi vzniká zisk. Opakem býčí pozice je takzvaná medvědí pozice anglicky 

bearish. Této pozici se také říká short, česky krátká pozice. Pokud si obchodník myslí,  

že cena daného instrumentu bude klesat, pak prodává (sell) krátkou (short) pozici. Krátká 

pozice je vlastnění kontraktů, které byly prodány v předpokladu nižších cen v blízké 

budoucnosti. Obchodník předpokládá, že kontrakty nakoupí později na nižších cenách  

a díky tomu vydělá peníze (12). 

 

2.3.7 MetaTrader 

Bokeři pro obchodování na burze nabízí různé platformy. Většinou je to nějaká on-line 

platforma, která je zjednodušená a nelze v ní mnohdy provádět analýzu trhu. Proto většina 

brokerů nabízí ještě druhou možnost, a to nejrozšířenější investiční platformu ve světě 

obchodování takzvaný MetaTrader. Tato platforma je pro většinu obchodníků plně 

dostačujícím nástrojem. Lze v ní provádět technickou analýzu, a dokonce i backtesting, 

neboli zpětné testování strategie na historických datech (13). Následující obrázek  

je ukázkou prostředí programu MetaTrader4 od společnosti XTB ihned po spuštění bez 

jakýchkoliv úprav.  

 

Obr. 3: Ukázka ze softwaru MetaTrader4 (Vlastní tvorba v softwaru MetaTrader). 
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2.3.8 Matlab 

K pokročilým analýzám pomocí fuzzy logiky, nebo neuronových sítí slouží matematický 

software Matlab. Tento software nám nabízí možnosti predikce pomocí neuronových sítí 

a mnoha dalších metod. Například neuronové sítě jsou nedokonalým modelem myšlení 

lidského mozku. Jsou vhodné pro modelování složitých, často nevratných strategických 

rozhodnutí, například v oblasti investičního rozhodování. Tato pokročilá a složitá analýza 

daného instrumentu v softwaru matlab není v rozsahu této bakalářské práce a dál se jí 

v této práci již nezabývám. Nicméně se jedná o mocný nástroj v oblasti obchodování, 

který jistě stojí za zmínku (1).  

 

2.3.9 MQL 

MQL je programovací jazyk vytvořený společností MetaQuotes, která je také tvůrcem  

a provozovatelem obchodní platformy MetaTrader. MetaTrader obsahuje modul, který  

se nazývá MetaEditor. V tomto modulu můžeme tvořit pomocí tohoto programovacího 

jazyka automatické obchodní systémy, ale také indikátory a další podprogramy určené 

pro běh v MetaTraderu. MetaEditor lze zpustit přímo z platformy MetaTraderu v nabídce 

Nástroje – Editor jazyka Metaquotes, nebo pomocí žluté ikony knížky v horním panelu 

nástrojů (14). 

 

2.3.10 Stop-loss a profit-target 

Stop-loss je doplňkový příkaz, který obchodník může a nemusí zadat při vytváření 

obchodní pozice koupit, nebo prodat. Stop-loss je velmi důležitý, protože nám chrání náš 

kapitál. Můžeme nastavit libovolnou vzdálenost od hodnoty otevírané pozice, kde bude 

náš stop-loss. Pokud nakupujeme, bude stop-loss pod otevírací cenou, pokud prodáváme, 

bude nad ní. Pokud se cenová hladina bude vyvíjet nepříznivě a dostane se na hodnotu 

našeho stop-lossu tak se otevřená pozice uzavře a my tak přijdeme jen o část peněz  
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na našem obchodním účtu. Opak stop-lossu je takzvaný profit-target. Profit-target není 

pro náš kapitál tak zásadní jako stop-loss, ovšem i když se cena pohybuje směrem, kterým 

my chceme, tak se tato situace může kdykoliv obrátit proti nám a může to zajít až do ztrát. 

Profit-target tedy slouží k realizaci zisku opět na určité úrovni. Pokud se cena bude vyvíjet 

příznivě a dosáhne hodnoty profit-targetu, tak se obchodní pozice uzavře a my 

realizujeme zisk. V softwaru MetaTrader stop-loss a profit-target defaultně značí 

přerušované červené linky, viz. následující obrázek (15). 

 

Obr. 4: Profit-target a stop-loss v MetaTraderu. (15) 

 

2.3.11 Časové rámce v MetaTraderu 

V MetaTraderu se nám nabízí několik časových rámců neboli timeframů. Například při 

timeframu M1 to znamená, že každá svíčka na grafu je jedna minuta (17). 

• M1 – Minutový časový rámec 

• M5 – Pětiminutový časový rámec 

• M15 – Patnáctiminutový časový ráme 

• M30 – Půlhodinový časový rámec 

• H1 – Hodinový časový rámec 

• H4 – Čtyřhodinový časový rámec 
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• D1 – Jednodenní časový rámec 

• W1 – Týdenní časový rámec 

• MN – Měsíční časový rámec 

Obchodník by měl zvolit takový graf, který mu nejvíce vyhovuje. Pokud si zvolí 

například minutový graf, musí rychle analyzovat trh a rychle se rozhodovat, což každému 

vyhovovat nemusí. U hodinového a čtyřhodinového grafu může naopak signálů pro 

obchod být příliš málo a někoho to může začít nudit. Proto bych osobně doporučil 

používat časové rámce M5, M15 nebo M30, které se dají označit za takový střed. 

U dlouhodobých časových rámců nemusíme pořád sledovat vývoj ceny, a také se zde 

neřeší poplatky vzhledem k tomu, že obchodů je méně. Nevýhodou je, že bychom měli 

mít více finančních prostředků na účtu než při krátkodobých timeframech. U 

krátkodobých časových rámců naopak hrají poplatky celkem významnou roli, protože 

prováděných obchodů je více (17). 

 

2.3.12 Money management 

Každé obchodování nese možnosti zisku i rizika. Řízení financí neboli money 

management je velmi rozsáhlá kapitola sama pro sebe. Dělí se na dva druhy. Prvním  

je takzvané „Risk Reward Ratio“ zkráceně RRR. Pokud nastavíme take-profit 10 pipů  

od otevření obchodu a stop-loss 50 pipů od otevření obchodu, pak riskujeme 5x více, než 

můžeme získat. Naopak pokud nastavíme take-profit na 20 pipů a stop-loss na 10 pipů, 

pak nám stačí mít úspěch v méně než v 50 procentech případů, abychom byli v zisku. 

Druhým druhem je procentuální úspěšnost. Pokud uskutečníme například 10 obchodů  

a z nich budou 2 ztrátové a 8 ziskových, pak máme procentuální úspěšnost 80 %. Dalším 

z pravidel money managementu je také, že začínající obchodníci by měli riskovat 

maximálně 1 % z celkového objemu finančních prostředků svého obchodního účtu  

a pokročilí obchodníci 3 % (18, 19, 20). 
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2.4  Technická analýza 

Technická analýza je v podstatě analýza burzovního grafu. Cílem technické analýzy  

je předpověď budoucího cenového vývoje daného instrumentu a předpověď okamžiku 

vhodného vstupu do obchodu. Sledováním grafu na různých timeframech můžeme určit 

takzvané linie podpory a odporu, trendové linie, volatilitu, rozpětí trhu atd. Teorie 

technické analýzy také říká, že se ceny pohybují v opakujících se trendech. Dále 

v technické analýze využíváme technické indikátory. Například to je RSI, neboli Relative 

Strength Index, který nám určuje relativní sílu pohybovat cenou na trhu. Mimo 

technickou analýzu existuje také analýza fundamentální, která se zabývá různými 

technickými daty a zprávami, které jsou pravidelně vyhlašovány různými institucemi. 

Další a poslední analýzou je analýza psychologická, která se zabývá psychologickými 

vlivy na vývoj ceny. V této bakalářské práci se nicméně budu zabývat pouze analýzou 

technickou (20). 

 

2.4.1 Nejznámější typy grafů 

Existují 3 nejznámější typy burzovních grafů, všechny 3 ovládá i software MetaTrader. 

Jedná se o čárový graf, svíčkový graf a sloupcový graf. Čárový graf se téměř nepoužívá, 

protože z něho lze vyčíst pouze vývoj cenové hodnoty, využívá se u něj průměrné ceny. 

Ze sloupcového a svíčkového grafu můžeme vyčíst body otevření, uzavření a mnoho 

dalšího. 

• Čárový graf 
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Obr. 5: Čárový graf. (vlastní tvorba v softwaru MetaTrader) 

Jde o nejjednodušší zobrazení vývoje na daném instrumentu. Čárový graf je velmi 

přehledný, ovšem není příliš vhodný k obchodování. Využívá se průměr ceny v určitém 

období, graf tedy nezobrazuje maximální a minimální cenu, pouze průměr. Využít ho lze 

pouze při obchodování fundamentální analýzy (21). 

• Svíčkový graf 

 

Obr. 6: Svíčkový graf. (vlastní tvorba v softwaru MetaTrader) 

Svíčkový graf je nejoblíbenějším grafem pro jeho přehlednost a jednoduchost. Při 

různých timeframech svíčky znamenají různé časové období, například u timeframu M5 

bude jedna svíčka znázorňovat pětiminutový úsek. Různé barvy svíček nám zobrazují 

pokles, či růst ceny, ukazují nám otevření daného časového intervalu i jeho uzavření  

a také rozptyl. Vrchol svíčky se označuje anglickým „high“ a nejnižší část svíčky „low“. 

Horní hrana značí „close“ a spodní hrana značí „open“, pokud se tedy jedná o svíčku 
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rostoucí. U svíčky bílé, klesající, by tomu bylo naopak. Dále můžeme u svíčkového grafu 

vidět určité formace svíček, které znalým obchodníkům říkají s přehledem, kam se cena 

na trhu bude dále pohybovat (21). 

• Sloupcový graf 

Sloupcový graf nám podobně jako svíčkový ukazuje open, close, high a low daného 

časového období a také jeden sloupec nám znázorňuje časové období podle zvoleného 

timeframu. Nevýhodou oproti svíčkovému je, že nám graf nezobrazuje formace sloupců 

tak přehledně, jako jsou formace u svíčkového grafu. Výhodou může být přehlednější 

open a close (21). 

 

Obr. 7: Sloupcový graf. (Vlastní tvorba v softwaru MetaTrader) 

 

2.4.2 Price action ukazatele 

Price action znamená obchodování pomocí takzvaných „patternů“ neboli formací, které 

se pravidelně na trhu vytváří. Price action ukazatelů je mnoho, od trojúhelníků až po 

pivoty. Pro pochopení nám bude stačit ukazatel trendu. Ukazatel trendu se vytváří 

v softwaru MetaTrader pomocí trendových linií. Trend může být buďto rostoucí, nebo 

klesající (22). 
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• Klesající trend 

 

Obr. 8: Klesající trend. (vlastní tvorba v softwaru MetaTrader) 

• Rostoucí trend 

 

Obr. 9: Rostoucí trend. (vlastní tvorba v softwaru MetaTrader) 

 

2.4.3 Technické indikátory 

Technických indikátorů je obrovské množství s množstvím různých nastavení. V této 

bakalářské práci budu pracovat jen s některými z nich. 

• Klouzavé průměry 
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Klouzavé průměry jsou nejznámějším, nejoblíbenějším a nejpoužívanějším technickým 

indikátorem. Klouzavý průměr je průměr z časových období na grafu, například 

ze svíček. Většinou se průměry vypočítávají z uzavíracích cen svíček. Existují 3 druhy 

klouzavých průměrů, první je jednoduchý klouzavý průměr, druhý je exponenciální a třetí 

vážený. Tyto tři varianty se od sebe nijak zvlášť neliší, akorát každý z nich kopíruje cenu 

s jinou přesností. Zkráceně se klouzavým průměrům říká „MA“, jednoduchému SMA, 

váženému WMA a exponenciálnímu EMA. Na následujícím obrázku je uveden příklad 

exponenciálních klouzavých průměru, jejichž období je nastavené na 100, 50 a 20. 

Období znamená z kolika svíček se bude daný průměr vypočítávat (23). 

 

Obr. 10: Exponenciální vážené průměry. (vlastní tvorba v softwaru MetaTrader) 

 

• MACD 

Technický indikátor Moving Average Convergence Divergence (MACD) představuje 

konvergence a divergence klouzavého průměru. Ukazuje rozdíl uzavíracích kurzů  

za posledních 9, 12 a 26 dní. Toto nastavení je nejustálenějším nastavením pro MACD. 

Signálem pro nákup nebo prodej je překřížení dvou MA při sledování momentálního 

trendu. Trend nám pomáhá určit MACD (24). 
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• RSI 

Technický indikátor Relative Strength Index (RSI), za jehož autora je považován 

obchodník J. W. Wilder, tento indikátor vytvořil jako způsob měření síly nebo naopak 

oslabování trhu. Základní myšlenkou je tedy to, že máme možnost zjistit, kdy je trh 

překoupen nebo přeprodán, poté zvažujeme vstup do dlouhé nebo krátké pozice. Indikátor 

RSI je ohraničen hodnotou 0 % a 100 %. Pokud je hodnota nad 70 %, poté je trh 

překoupený a pokud je hodnota pod 30 %, pak je trh přeprodán (25). 

 

• CCI 

Indikátor Commodity Channel Index (CCI) vytvořil v roce 1980 Američan Donald 

Lambert. V současné patří Commodity Channel Index mezi nejoblíbenější indikátory. 

Tento indikátor má v názvu slovo „Commodity“, což je v překladu „komoditní“, ovšem 

tento název neznamená, že by se tento indikátor měl používat pouze pro komodity, 

používá se pro veškeré možné instrumenty, jaké na burze existují. Indikátor CCI patří  

do skupiny oscilátorů jeho účelem je na daném instrumentu identifikace trendu, síly 

trendu atd. Výpočet hodnoty CCI se skládá z několika částí. V první části se vypočítá 

takzvaná typická cena. V druhém kroku se vypočítá průměrná absolutní odchylka a ve 

třetím kroku se tyto hodnoty sejdou v jednom společném vzorci s periodou n (29). 

 

• Momentum 

Jde o nejjednodušší typ oscilátorů, který měří zrychlení nebo zpomalení trendu, pomocí 

porovnávání aktuálních uzavíracích kurzů daného instrumentu s kurzy platnými  

na počátku sledovaného období. Rozlišujeme dva druhy. Absolutní momentum vzniká 

jako rozdíl mezi kurzem současným a kurzem dosaženým před n obchodními dny. 

Relativní momentum vzniká jako poměr současného kurzu a kurzu zpožděného o „n“ 

dnů. Výsledkem je procento, o které se kurz akcie změnil za n období (2). 
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• Fibonacciho posloupnost 

Dalším zajímavým indikátorem je Fibonacciho posloupnost. Zákonitosti tohoto 

indikátoru jsou staré přes 800 let a stále platí. Autorem je Leonardo Pisano. Obchody  

na základě tohoto indikátoru se provádí podle úrovní posloupnosti. Posloupnost má 

několik úrovní, od kterých se cena na trhu může odrazit, nebo prudce tyto linie prorazit, 

a toho se dá při obchodování dobře využít (26). 

 

2.4.4 Backtesting 

Backtesting znamená testování strategie na historických datech. Pro provedení 

backtestingu potřebujeme soubor ustálených pravidel, kdy do obchodu vstoupit, a kdy 

z něj vystoupit. Pokud je po backtestingu naše strategie neúspěšná změníme nastavené 

hodnoty tak aby se úspěšnost zlepšovala. Tomuto procesu se říká optimalizace strategie. 

Testování strategií na historických datech nám umožňuje software MetaTrader, kde  

si nejprve strategii naprogramujeme pomocí jazyku MQL, a poté testujeme (27). 

 

2.4.5 Pattern „Ups!“ 

Co je to pattern? Pattern je vlastně jakýsi systém, nebo vzorec podle kterého se můžeme 

při obchodování řídit. Tento pattern (Ups!) je nejspolehlivější ze všech krátkodobých 

patternů. Tento pattern je založen na přecitlivělé reakci, a následném rychlém otočení 

ceny. Přecitlivělá reakce funguje pomocí velké otevírací mezery (tzv. gapu) v ceně mezi 

včerejším uzavřením a dnešním otevřením trhu. Přesná situace, kterou hledáme pro signál 

k nákupu, je otevření, které je pod hodnotou „low“ předchozího dne. Tak vzácná situace 

indikuje potenciální otočení trhu. Tato situace je tvořena extrémním prodejem 

způsobujícím paniku mezi obchodníky a zbrklé prodeje při otevírací ceně tak, že se cena 
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otevře pod hodnotou „low“. Toto je určitá příležitost, kterou je možné využít. Po tomto 

nízkém otevření cena roste zpět k cenovému minimu předchozího dne. Tento způsob 

funguje i opačně (30). 

 

2.4.6 Genetické algoritmy 

Při programování automatických obchodních systémů lze využít takzvané genetické 

algoritmy. Genetické algoritmy jsou vyhledávací algoritmy založené na principu 

přirozeného výběru a přirozené genetiky. Tyto algoritmy kombinují přežití 

nejschopnějších a řetězcové struktury se strukturovanými informacemi a tyto informace 

převádí do formy vyhledávacího algoritmu, jehož částí je inovativní vkus lidského 

hledání. Tyto algoritmy byly vynalezeny Johnem Hollandem a jeho kolegy během studia 

na Michiganské univerzitě. Pomocí těchto algoritmů lze naprogramovat pokročilé  

a složité automatické obchodní systémy (31). 

 

2.4.7 Posouvání stop-lossu 

U každé obchodní strategie, ať už automatické, či manuální budeme potřebovat posunout 

v určité fázi zastavení ztrát neboli stop-loss. Nejlepším způsobem, jak určit, kdy 

přitáhnout stop-loss, je pomocí cyklické analýzy. Pokud analyzujeme že má přijít výrazný 

prodej, je nejvyšší čas při otevřené long (dlouhé, nebo nákupní) pozici přitáhnout stop-

loss a chránit tím náš dosud získaný profit (32). 
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3 Analýza problému 

Nejdříve jsem se pustil do výběru obchodní platformy, jak jsem již zmínil dříve existuje 

mnoho druhů platforem. Ovšem nejpoužívanější a nejrozšířenější platformou  

je MetaTrader4. Tento software je velmi přehledný a pro moji práci plně dostačující. 

Vzhledem k tomu že budu obchodovat pouze s imaginárními penězi na demo účtu, tak 

jsem si zaregistroval tento účet u zahraničního brokera jménem FXCC s vhodnou pákou 

1:200 a počátečním vkladem 10 000 dolarů. Při obchodování s reálnými penězi bych 

doporučil brokera, který je v České Republice registrován a podléhá regulacím České 

Národní Banky. 

Prostředí softwaru MetaTraderu4 se dá libovolně upravovat kliknutím pravého tlačítka 

do grafu a výběrem možnosti vlastností si můžu nastavit jednotlivé barvy podle libosti. 

Lze dokonce vytvořit i vlastní šablonu, kterou si můžu následně uložit a pak  

na libovolném páru jednoduše otevřít. Levý sloupec mi dává na výběr z různých 

měnových párů, které lze u tohoto brokera obchodovat. Zde je ukázka upravené šablony 

na měnovém páru GBP/USD. 

 

Obr. 11: Upravené prostředí MetaTraderu4. (vlastní tvorba v softwaru MetaTrader) 
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Každá strategie by měla být před vlastním použitím na forexu nejprve backtestována  

a následně optimalizována. Backtestování a optimalizace strategie je možné provádět 

různými způsoby, dokonce i v MS Excelu. V mé práce budu ovšem používat software 

MetaTrader4, který disponuje také takzvaným MetaEditorem. V MetaEditoru musím 

nejdříve strategii naprogramovat v jazyce MQL4, aby se dala následně backtestovat  

na historických datech. Po backtestingu přijde na řadu optimalizace neboli úprava 

pravidel mé strategie tak, aby byla více zisková. Na následujícím obrázku můžeme vidět 

ukázku MetaEditoru. 

 

 

Obr. 12: Ukázka MetaEditoru. (vlastní tvorba v softwaru MetaTrader) 

 

V levém sloupci vidíme, že v něm lze vytvářet nejen obchodní strategie (Experts), ale 

i vlastní indikátory a mnoho dalšího. 

 

3.1 Návrh strategie 

Při obchodování na burze pomocí technické analýzy je velmi důležitá obchodní strategie. 

Tato strategie musí obsahovat vhodné nastavení vstupů a výstupů z obchodu a vhodné 

indikátory pro určení trendu. Následně tuto strategii naprogramuji v MetaEditoru, abych 

ji mohl backtestovat a následně optimalizovat, dále se budu zabývat tím, že otestuji danou 
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strategii na dvou nejobchodovanějších měnových párech, a to konkrétně na EUR/USD  

a GBP/USD. Dále budu zjišťovat, na kterém z těchto měnových párů je strategie 

nejúspěšnější a na kterém z nich bude po optimalizaci nejvíce zisková. Strategie by šla 

testovat, jak u jiného brokera, který by mohl mít jiné poplatky, tak s jinou finanční pákou. 

Ovšem pro tuto práci budu používat brokera s pevně danou pákou 1:200, která se podle 

mého názoru na obchodování forexu hodí nejvíce. Technické indikátory, které budu 

využívat jsou blíže specifikovány v části vlastního řešení. Tyto indikátory budou obecně 

zaměřené na zjištění trendu, vhodného vstupu a vhodného výstupu z obchodu. Strategie 

bude testována vždy na timeframu M5, který je podle mého názoru nejvhodnější 

z hlediska četnosti provedených obchodů. Jsou na výběr 2 typy obchodování. První z nich 

je poziční, kdy je pozice držena i několik dní a druhým typem je obchodování intradenní. 

Moje strategie je obchodována prvním typem a tím je obchodování poziční, což znamená, 

že je obchodní pozice otevřena dokud, nedosáhne stop-lossu, či profit-targetu, klidně  

i několik dní. Podobnou myšlenkou se zabýval Larry Williams ve své knize „How I made 

one million dollars ..last year ..trading commodities“. Také jsem využil některé poznatky 

z knihy Oldřicha Rejnuše „Finanční trhy“. Pro to, abych v této strategii využil 

automatizovaného obchodování, jsem vycházel z poznatků z publikace D. Goldberga 

„Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning“. V mé práci tedy 

spojím poznatky z těchto literárních děl a vytvořím plně automatizovanou a funkční 

obchodní strategii. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

 

4.1 Hlavní myšlenka 

Hlavní myšlenkou mé strategie je vzájemné propojení a využití automatického systému, 

který nám ve vhodný čas pro otevře a následně uzavře obchodní pozice. Konkrétně ve 

strategii využívám otevření obchodní pozice v určitou denní hodinu a pouze v určité dny 

v týdnu, konkrétně od pondělí do čtvrtku. Pokud je již jedna obchodní pozice otevřená, 

další se neotevírá a čeká se na její úspěch, či neúspěch. Dále využívám nastavení  

stop-lossu a take-profitu, pomocí kterých určím, kdy z pozice vystoupit. Jako dalším 

indikátorem pro určení nákupu, či prodeje mi poslouží indikátor CCI a tři klouzavé 

průměry, dále naprogramuji automatický posun stop-lossu na hodnotu vstupu do obchodu 

(break-even) a také trailing stop neboli další posun stop-lossu podle high a low dané 

svíčky. Obchodní pozice se otevře pokaždé v určitou denní hodinu a pokud bude splňovat 

podmínky indikátoru CCI a bude nad klouzavými průměry. Pozice se také otevře při 

opačné situaci, a to při klesajícím trendu a splnění podmínek indikátoru CCI. Strategie 

bude dále testována a optimalizovat se bude zejména stop-loss a take-profit, velikost 

obchodované pozice, ale i posun na bod otevření. Jako podpůrný ukazatel pro přesnější 

určení nám poslouží Commodity Channel Index (CCI). Pokud tento ukazatel bude mezi 

hodnotou 0 a 200 zároveň budou splněny podmínky které byly dříve zmíněny, provede 

se nákup. Naopak pokud bude mezi hodnotou 0 a -200 budou splněny podmínky opačné, 

provede se prodej. Druhá možnost nákupu a prodeje bude následující. Pokud bude 

hodnota CCI pod hodnotou -200, znamená to, že je trh přeprodaný a dojde k otevření 

nákupní pozice. A naopak, pokud bude nad hodnotou 200, tak to znamená, že je trh 

překoupený a dojde k prodeji. Musí být opět splněny i podmínky s klouzavými průměry 

a nákupní hodinou. Nákupní hodiny budou dvě za jeden den, například v 8 ráno a ve 14 

hodin odpoledne. 
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4.2 Tvorba strategie 

Jazyk MetaQuotes se kterým se setkávám v MetaEditoru je jazyk, který nám umožňuje 

programovat nejen mechanické obchodní systémy, ale i vlastní indikátory, skripty, nebo 

knihovny. V této práci je pro mě důležitá pouze část programování mechanických 

obchodních systémů, ostatními kategoriemi se nezabývám. Expert Advisors (EA), neboli 

mechanické obchodní systémy dokáží pomocí kódu s předem definovanými podmínkami 

vyhodnotit vhodnou situaci pro nákup či prodej a automaticky otevřít obchodní pozici. 

Mezi důležité aspekty v programování patří tvorba komentářů a není tomu jinak 

v programovacím jazyce MQL4. Z minulých zkušeností s programováním dobře vím,  

o čem mluvím. Pokud si člověk nedělá komentáře, je následně těžké se v kódu vyznat. Je 

dobré dělat komentáře, nejen pro svou potřebu, ale například i pro někoho kdo by můj 

kód četl, či kontroloval. Existují dva typy komentářů. Prvním je jednořádkový, který 

začíná dvěma lomítky a více řádkový který začíná „/*“ a končí „*/“. 

Nejdříve jsem se musel rozmyslet, jaké použiji datové typy pro jednotlivé proměnné. Pro 

většinu proměnných v tomto programovacím jazyce se využívá datového typu double, 

protože je tento datový typ vhodný pro čísla s mnoha desetinnými místy a s čísly tohoto 

typu se ve většině případů v tomto jazyce pracuje. 

Pro následnou optimalizaci daných proměnných musíme před datový typ double vložit 

objektovou třídu extern. Pokud je před proměnnou slovo extern, znamená to, že lze tuto 

proměnou v backtestovacím a optimalizačním systému MetaTraderu optimalizovat. 

V následující tabulce můžeme vidět základní proměnné. 
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Tab. 3: Základní deklarace proměnných (Vlastní tvorba). 

Objektová 

třída 
Datový typ Název proměnné 

Hodnota 

přiřazená 

dané 

proměnné 

extern double StopLoss_v_pipech 100 

extern double Profit_Target_v_pipech 200 

extern double Velikost_pozice 0.01 

 

V předchozí tabulce máme nastavený stop-loss a profit-target na hodnotě 100 pro  

stop-loss a 200 pro profit-target. 

Tyto proměnné se deklarují nad všemi částmi obchodního systému, pod copyrightem  

a hlavičkou. Moji obchodní strategii jsem pojmenoval jako „test.mq4“. 

 
Obr. 13: Deklarace proměnných (Vlastní tvorba v MetaEditoru). 

 

Automatický obchodní systém (EA) je rozdělen do několika částí, jako první je zde 

hlavička, která obsahuje základní informace o této EA. Tyto informace je možné smazat, 

ovšem název je vhodno ponechat pro pozdější orientaci. 
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Dále se zde nachází copyright. Opět se jedná o nepotřebnou část, tyto informace 

používáme pouze při tvorbě indikátorů, pro mé použití při programování EA jsou 

nepodstatné. 

Další částí se kterou pracuji je expert initialization function. Do této části vkládáme 

definice externích parametrů. Samotná EA je rozdělena do tří funkcí OnInit(), OnDeinit(), 

a start(). Tyto funkce slouží pro definici toho, co potřebujeme zavést do programu 

předtím, než ho spustíme. 

Následuje část expert deinitialization function. OnDeinit(), která obsahuje naopak 

instrukce, které je potřeba provést k vyčištění zavedených dat a instrukcí, pokud  

je program ukončen.  

Poslední částí je expert start function. V části start() se nachází vlastní tělo mého 

automatického systému. Tato část je využívána ze všech částí nejvíce, protože obsahuje 

hlavní část kódu daného obchodního systému. 

V této další části se přesouvám do oblasti start(). 

Nyní jsem si inicializoval tři funkce pro zjištění aktuálního dne, hodiny a minuty, tyto 

funkce jsou nezbytné téměř v každé strategii. Jedná se o proměnné typu int a jejich zápis 

můžeme vidět v následující tabulce. 

Tab. 4: Funkce pro zjištění dne, hodiny a minuty (Vlastní tvorba). 

Datový typ Název funkce Parametr funkce 

int D DayOfWeek(); 

int M TimeMinute(TimeCurrent()) 

int H TimeHour(TimeCurrent()) 
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Tyto funkce dokáži zjistit, jaký je den, hodina i minuta. Funkce se zapisují do oblasti 

start(). 

Nyní je na čase naprogramovat, kdy má automatický obchodní systém vstoupit  

do obchodu a kdy z něj vystoupit. Nejdříve si deklaruji další proměnné extern, které nám 

budou říkat, v jakou hodinu do obchodu vstupujeme. Vzhledem k tomu, že budou extern, 

bude při optimalizaci možné jejich hodnoty měnit podle požadavků. 

 

Obr. 14: Deklarace proměnných pro časy vstupů (Vlastní tvorba v MetaEditoru). 

 

Dále je nezbytné uvést nějakou podmínku, jinak by se mohl spustit kdykoliv. Jako 

v předchozích programovacích jazycích se kterými jsem se doposud setkal se podmínka 

i v tomto jazyce označuje klauzulí „if“. Má strategie se bude spouštět každý den  

od pondělí do čtvrtku přesně v 8 hodin dopoledne a ve 14 hodin odpoledne, ovšem 

automatická strategie se spustí pouze tehdy, pokud bude počet otevřených pozic rovno 

nule. Řešení tohoto omezení je provedeno v další části práce. Uvnitř ifu se nachází ticket. 

Obr. 15: If s ticketem pro BUY (Vlastní tvorba v MetaEditoru). 
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Ticket obsahuje příkaz OrderSend. Příkaz OrderSend má 11 parametrů, které daný příkaz 

definují, jejich význam je následující: 

Tab. 5: OrderSend() parametry (Vlastní tvorba). 

Symbol 

Definuje měnový pár, na kterém chceme 

pozici zadat. V našem případě 

ponecháme tuto hodnotu prázdnou. 

Cmd 
Cmd nám udává o jaký typ příkazu půjde. 

V našem případě je to OP_BUY. 

Volume 
Definuje velikost pozice v lotech. Zde 

jsem zadal proměnnou Velikost_pozice. 

Price 
Znamená, zda se jedná o nákupní nebo 

prodejní signál. 

Slippage 

Tento parametr slouží k zadání 

maximální požadované odchylky při 

vykonání. 

Stop-loss 

Při nákupním signálu se zapisuje stop-

loss jako cena mínus proměnná „Ask - 

SL“. 

Take-profit 
Při nákupním signálu se zapisuje  

take-profit jako Ask + PT. 

Comment Slouží pro zadání komentáře. 

Magic 
Magické číslo, které pomáhá při 

identifikaci jednotlivých příkazů. 
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Expiration 

Tento parametr slouží k definování doby 

platnosti pokynu. Zadáme 0 aby se 

neuzavřel předčasně. 

Arrow color 

Zde zadáme barvu šipečky v testovacím 

grafu. V tomto případě jsem zadal 

„Blue“. 

 

Dále se v ifu nachází return(0), jelikož if nevrací žádnou hodnotu. Tento příkaz funkce 

return je nezbytný! 

Podobně jako if pro nákupní pozici jsem dále vytvořil podmínku pro otevření prodejní 

obchodní pozice. Zápis vypadá následovně. 

Obr. 16: If s ticketem pro SELL (Vlastní tvorba v MetaEditoru).  

 

V tomto ticketu je jediný rozdíl oproti nákupnímu ticketu v tom, že stop-loss je zadaný 

jako Bid+SL, a take-profit jako Bid-PT. 

Jako další potřebnou věc bylo zapotřebí naprogramovat takzvané počítadlo otevřených 

pozic neboli omezovač vstupů. Jedná se o soubor operací, které zajistí, aby se pokyn zadal 

pouze jednou. Pokud bych tento omezovač v kódu neměl, tak by se každý den otevřela 

přesně v 8 hodin dopoledne a ve 14 hodin odpoledne nová pozice, bez ohledu na to, zda 

již nějaká běží. Nyní s tímto omezovačem strategie funguje tak, že neotevře více než 

jednu obchodní pozici. Až se obchodní pozice sama ukončí, tak teprve následuje otevření 

nové obchodní pozice, jelikož je počítadlo vynulované. Zápis počítadla můžeme vidět na 

následujícím obrázku. 
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Obr. 17: Omezovač vstupů (Vlastní tvorba). 

 

Počítadlo společně s ticketem je deklarováno v horní části sekce start(). Stejně tak 

magické číslo, kterému můžeme přiřadit libovolnou hodnotu. 

int Magic_number = 1001; 

int ticket, q; 

V kódu je použit příkaz OrderSelect(), který má tři parametry, prvním parametrem je 

pořadové číslo, druhý znamená způsob výběru a třetí parametr vybírá z aktivních,  

či čekajících pokynů. V našem případě volíme první parametr jako proměnnou q, dále 

SELECT_BY_POS, neboli výběr podle pořadí pokynu, a v poslední řadě 

MODE_TRADES, jelikož nás zajímají aktivní příkazy. Tímto příkazem se vybírá pokyn 

dle pořadí a nyní pomocí příkazu OrderMagicNumber() zjistíme, zda je jeho magické 

číslo shodné. 

Podmínka musí být „obalena“ cyklem for z toho důvodu, abych využil funkčnosti daného 

počítadla. Začínáme od nuly q = 0 a končíme celkovým počtem otevřených pozic 

(OrdersTotal()). Dále přičítáme proměnnou q po jedné, takže q++. 

Nyní je omezovač vstupů hotový a připravený k použití. 

Moje strategie tedy nyní obsahuje omezovač vstupů a dvě podmínky, jednu pro vstup 

obchodní pozice a druhou pro výstup. Tímto je vytvořený základ pro danou strategii. Nyní 

se zaměříme na složitější část, a to na implementaci indikátoru do strategie. 
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Jak již bylo v úvodu popsáno implementuji do strategie indikátor CCI, neboli Commodity 

Channel Index, který bude pomáhat v rozhodování, zda otevřít nákupní pozici, či nikoliv. 

Nejdříve jsem si vytvořil tyto proměnné v následující tabulce. 

Tab. 6: Proměnné funkce CCI (Vlastní tvorba). 

Objektová 

třída 
Datový typ 

Název 

proměnné 

Hodnota 

proměnné 
Popis 

extern string titleCCI „--- CCI ---“ 

Titulek, který 

se zobrazuje 

při 

optimalizaci 

strategie. 

extern int CCI_period 14 

Nastavení 

periody CCI 

na hodnotu 14. 

extern double CCI_overbought 200 
Úroveň 

překoupení. 

extern double CCI_oversold 200 
Úroveň 

přeprodanosti. 

extern double Hodina 8 Hodina. 

 

Pro jeho implementaci je nutné vytvořit dvě funkce, tyto funkce jsem pojmenoval 

isCCI_BuySignal() a isCCI_SellSignal(). Tyto funkce jsou typu bool, neboli vrací buďto 

true, jako pravda, nebo false, jako nepravda. Funkce slouží k tomu, že přebírají aktuální 

hodnotu CCI v daný čas a zjišťují, zda se hodnota CCI nachází v nákupní úrovni, nebo 

v prodejní úrovni. 
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Tyto funkce obsahují iCCI, což je již implementovaná funkce v MQL4 pro výpočet 

hodnoty CCI. Následující tabulka obsahuje její parametry a popis. 

Tab. 7: iCCI parametry (Vlastní tvorba). 

iCCi Null 0 CCI_period PRICE_TYPICAL 0 

Popis Symbol 
Časový 

rámec 
Perioda Použitý typ ceny Index 

 

Dále následují dvě podmínky, díky kterým je funkce schopná zjistit, zda je trh 

přeprodaný, či překoupený. Pokud se hodnota CCI nachází v optimální oblasti pro nákup, 

nebo prodej, funkce vrátí true, neboli pravdu. 

Tyto funkce je následně potřebné zavolat v podmínkách „if“, které odesílají otevíraci 

tickety. Stačí do těchto podmínek přidat „&& isCCI_BuySignal()“ a „&& 

isCCI_SellSignal()“. 

Po tomto kroku jsem se dostal k dalšímu problému, který se týká posunu stop-lossu 

v případě, že otevřená pozice půjde do zisku. 

Dále jsem tedy naprogramoval podmínky pro vstup a posun stop-lossu na break-even, 

neboli na vstupní cenu. Nejdříve jsem si deklaroval novou proměnnou 

„Posun_BE_v_pipech“. Tato proměnná je rovna tisíci neboli stem pipů. V oblasti int 

start() jsem deklaroval další proměnnou typu int pojmenovanou „modify“ a proměnnou 

typu double „BE“, která slouží k výpočtu hodnoty break-even tak, že vynásobí 

proměnnou Posun_BE_v_pipech současnou cenou. 

Dále je nutné naprogramovat novou proměnnou typu int, kterou jsem pojmenoval „p“  

a následně dvě další podmínky if, které budou sloužit k úpravě stop-lossu, a to jak pro 

nákup, tak pro prodej. 
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Tyto dvě podmínky vypadají následovně. 

 

Obr. 18: Podmínky pro provedení posunu stop-lossu na break-even (Vlastní tvorba v MetaEditoru). 

 

Podmínky obsahují proměnnou p, která značí, že se jedná o správnou otevřenou pozici, 

v mém případě stačí zadat p hodnotu 0, protože vždy bude jen jedna otevřená pozice, 

kdyby otevřených pozic bylo více, tak by bylo nutné zde použít cyklus. Dále podmínky 

obsahují příkaz OrderSelect(), který slouží k výběru dané otevřené pozice, pak 

OrderType(), pro zvolení typu pozice a následuje kód, který vypočítá, na jaké hodnotě 

se break-even zrovna nachází a provede se pomocí modify změna otevřené pozice tak, 

aby byl posunut stop-loss. 

Nyní jsem tedy naprogramoval posunutí stop-lossu na break-even v době, kdy otevřená 

pozice dosáhne zisku aspoň 100 pipů. Trh se ovšem může vyvíjet kladně i nadále  

a následně se může otočit a jít v neprospěch. Pokud by tedy zasáhl stop-loss, který je na 

break-even, tak by zisk byl 0. Proto je ještě potřeba naprogramovat posuvný stop (trailing 

stop) tak, aby když trh poroste nad 100 pipů, tak se bude stop-loss posouvat tak, aby byl 

100 pipů od nejvyššího dosaženého high. Neboli pokud dosáhne v určitě době náš obchod 

zisku 150 pipů, měl by se stop-loss posunout o 50 pipů. 

V oblasti int start() jsem deklaroval dvě nové proměnné typu double. Jednu s názvem  

„H“ a druhou „L“. První slouží ke zjištění maxima denní svíčky a druhá pro zjištění 

minima denní svíčky. 

Poté jsem naprogramoval dvě podmínky, podobně jako u posunu stop-lossu na break-

even. 
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Obr. 19: Podmínky pro trailing stop (Vlastní tvorba v MetaEditoru). 

 

Tyto podmínky obsahují opět výběr dané otevřené pozice, zvolení typu pozice a následují 

výpočty pro správné umístění stop-lossu. Pomocí proměnné modify se opět provádí 

úprava dané otevřené pozice. Proměnná p je opět nulová, protože máme pouze jednu 

otevřenou pozici. 

Nyní je třeba do strategie implementovat klouzavé průměry a optimalizovatelné časy 

vstupů. 

 
Obr. 20: Deklarace proměnných pro klouzavé průměry a pro časy vstupů (Vlastní tvorba v MetaEditoru). 

 

Po deklaraci proměnných v globální oblasti je potřeba deklarovat proměnné také v oblasti 

start(). Proměnné jsem deklaroval s následujícími parametry. 

 
Obr. 21: Proměnné klouzavých průměrů v oblasti start() a jejich parametry (Vlastní tvorba v MetaEditoru). 

 

Periody těchto klouzavých průměrů jsem nastavil na M15, M15 a D1, což znamená, že 

se hodnoty těchto průměrů budou přebírat z timeframů M15, M15 a D1. 
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Po tomto kroku bylo nutné upravit podmínky pro nákup a pro prodej. 

 

Obr. 22: Finálně upravené podmínky pro vstup do obchodu (Vlastní tvorba v MetaEditoru). 

 

V těchto podmínkách byly přidány časy vstupů a podmínky pro klouzavé průměry, a také 

volání funkce indikátoru CCI, kterou jsem již naprogramoval dříve. Pokud jsou splněny 

všechny podmínky v klauzuli if, tak dojde k otevření obchodních pozic. 

 

4.3 Optimalizace strategie na páru EUR/USD  

Strategii je nyní nutné pro lepší funkčnost optimalizovat v softwaru MetaTraderu. Funkce 

tohoto programu pro optimalizaci strategií se nazývá „Tester strategií“. Protože budeme 

strategii testovat pro dva nejobchodovanější měnové páry, nejjednodušším způsobem  

je strategii otestovat na obou párech. Tato strategie, kterou jsem nazval „test“ bude 

optimalizována pro každý měnový pár zvlášť. 

Výsledky strategie při spuštění bez optimalizace jsou na následujícím obrázku. 
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Obr. 23: Výsledky strategie bez optimalizace (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

Na předchozím obrázku je patrná křivka vývoje zůstatku na účtu, při spuštění bez 

optimalizace. Bylo provedeno 677 transakcí a konečný zůstatek na účtu byl 9561,82 

dolarů, což znamená, že došlo k 438,18 dolarům ztráty. 

Nejdříve jsem strategii optimalizoval v období 1.1.2014 až 1.1.2015 na páru EUR/USD. 

Tato optimalizace provedla 1152 různých testů s různými kombinacemi 

optimalizovaných proměnných. V této první optimalizaci jsem optimalizoval pouze  

stop-loss, profit-target, posun na break-even a velikost pozice. Prozatím jsem 

neoptimalizoval klouzavé průměry ani hodnoty indikátoru CCI. Následuje graf 

optimalizace, kde osa x znázorňuje počet transakcí a osa y zůstatek na obchodním účtu. 

 

Obr. 24: Graf výsledků optimalizace (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 
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4.4 Testování strategie na páru EUR/USD po optimalizaci 

Nejlepšího výsledku dosáhlo nastavení s těmito parametry: “SL=900, PT=3800, velikost 

pozice = 0,1, posun na BE = 80“. Zbývající parametry zůstaly stejné. Toto nastavení 

dosáhlo profit faktoru 2,06 bodu a 1532,67 dolarů čistého zisku, což je nejvyšší dosažený 

výsledek při podmínkách alespoň sta transakcí za rok. Velikost pozice při tomto 

nejlepším výsledku byla 0,1 lotu, přičemž tato hodnota je nejvyšší hodnotou, kterou jsem 

v optimalizaci velikosti pozice nastavil. Následuje graf znázorňující test tohoto nastavení. 

 

Obr. 25: Výsledky strategie po optimalizaci při testu IN-SAMPLE (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

Při tomto nastavení bylo zobchodováno přesně sto transakčních obchodů se ziskem 

1532,67 dolarů za rok. Testu, který probíhá na optimalizované části se říká IN-SAMPLE. 

Další podrobnější údaje z výsledků jsou na následujících obrázcích. Tento test probíhal 

na optimalizovaných datech v období 1.1.2014 do 1.1.2015. 
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Obr. 26: Výsledky strategie po první optimalizaci IN-SAMPLE (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

Výsledky z předcházejícího obrázku představují počáteční depozit, který je v dolarech, 

dále celkový čistý zisk, který je také v dolarech, ziskový faktor nemá jednotky a absolutní 

pokles je v procentech. 

 

Obr. 27: Výsledky strategie po první optimalizaci IN-SAMPLE (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 
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Obr. 28: Výsledky strategie po první optimalizaci IN-SAMPLE (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

Z výsledků je patrné, že bylo ziskových 66 % uzavřených obchodů, což není tak špatný 

výsledek. 

Nyní je na řadě otestovat strategii OUT-OF-SAMPLE, neboli ji otestovat  

na neoptimalizovaných datech. Tento test proběhl od 1.1.2015 do 1.1.2016. Na 

následujícím obrázku můžeme vidět graf testu na neoptimalizovaných datech. 

 

Obr. 29: Výsledky strategie po optimalizaci při testu OUT-OF-SAMPLE (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 
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Na následujících obrázcích jsou výsledky testu strategie OUT-OF-SAMPLE. 

 
Obr. 30: Výsledky strategie po první optimalizaci OUT-OF-SAMPLE (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

Výsledky z předcházejícího obrázku představují počáteční depozit, který je v dolarech, 

dále celkový čistý zisk, který je také v dolarech, ziskový faktor nemá jednotky a absolutní 

pokles je v procentech. 

 
Obr. 31: Výsledky strategie po první optimalizaci OUT-OF-SAMPLE (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 
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Obr. 32: Výsledky strategie po první optimalizaci OUT-OF-SAMPLE (Vlastní tvorba v MetaTraderu).  

 

Z těchto výsledků lze vyčíst, že bylo ziskových 63,68 % obchodů, což je o necelá 3 % 

rozdílu, oproti testu strategie IN-SAMPLE. Díky tomuto porovnání je patrné, že je 

strategie dobře optimalizovaná a reálně použitelná. Roční zhodnocení by v tomto případě 

testování OUT-OF-SAMPLE bylo čistých 1653,46 dolarů, což je v přepočtu 16,5 %. Při 

tomto testu bylo obchodováno 234 obchodních transakcí. Maximální pokles byl 6,32 %. 

  

4.5 Druhá optimalizace na páru EUR/USD 

Po druhé optimalizaci v rozmezí od 1.1.2014 do 1.1.2015, kde jsem optimalizoval pouze 

časy vstupů se výsledky o mnoho nezlepšily, ale byly lepší než po první optimalizaci. Na 

následujícím obrázku lze vidět zadané parametry, které byly po optimalizaci vybrány pro 

jejich nejvyšší ziskový faktor. Ziskový faktor byl v tomto případě 2,57. 
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Obr. 33: Nastavené nejlepší parametry po druhé optimalizaci (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

4.6 Testování strategie na EUR/USD po druhé optimalizaci 

Následuje graf při testování IN-SAMPLE v období od 1.1.2014 do 1.1.2015. 

 

Obr. 34: Výsledek testu IN-SAMPLE po druhé optimalizaci (Vlastní tvorba v MetaTraderu).  

 

Výsledky daného testování IN-SAMPLE. 

 

Obr. 35: Výsledek testu IN-SAMPLE po druhé optimalizaci (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 
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Výsledky z předcházejícího obrázku představují počáteční depozit, který je v dolarech, 

dále celkový čistý zisk, který je také v dolarech, ziskový faktor nemá jednotky a absolutní 

pokles je v procentech. 

Následuje graf při testování OUT-OF-SAMPLE v období od 1.1.2015 do 1.1.2016. 

 

Obr. 36: Výsledek testu OUT-OF-SAMPLE po druhé optimalizaci (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

Výsledky daného testování OUT-OF-SAMPLE. 

 

Obr. 37: Výsledek testu OUT-OF-SAMPLE po druhé optimalizaci (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 
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Výsledky z předcházejícího obrázku představují počáteční depozit, který je v dolarech, 

dále celkový čistý zisk, který je také v dolarech, ziskový faktor nemá jednotky a absolutní 

pokles je v procentech. 

Z výsledků lze vyčíst, že strategie dosáhla čistého zisku 1968,83 dolarů během jednoho 

roku. Při přepočtu na roční procentuální zhodnocení vychází hodnota přibližně  

na 19,68 %. 

 

Obr. 38: Výsledek testu OUT-OF-SAMPLE po druhé optimalizaci (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

 

Obr. 39: Výsledek testu OUT-OF-SAMPLE po druhé optimalizaci (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

Maximální pokles při testu OUT-OF-SAMPLE byl 5,15 %. Tento pokles by se dal 

přirovnat k akciovému portfoliu, které nevyužívá stop-lossu v tak časté míře, vzhledem 
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k naprogramovanému trailing stopu a posunu na break-even. Dalším důležitým 

poznatkem je počet návazných zisků a návazných ztrát. Vidíme, že návazné ztráty byly 

maximálně dvě po sobě a návazných zisků až pět v řadě, což značí ziskovost mé strategie. 

 

4.7 Optimalizace strategie na páru GBP/USD  

Nyní je na řadě druhý nejobchodovanější měnový pár. Strategii jsem začal optimalizovat 

na tomto měnovém páru v rozmezí od 1.1.2014 do 1.1.2015. 

Na následujícím obrázku lze vidět graf optimalizace strategie na páru GBP/USD. 

 

Obr. 40: Graf optimalizace na páru GBP/USD (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

Z grafu lze vyčíst, že strategie na tomto páru nedosahuje tak zdařilých výsledků, jako při 

optimalizaci na měnovém páru EUR/USD. 

Na následujícím obrázku můžeme vidět nejlepší možné nastavení pro pár GBP/USD. 
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Obr. 41: Nejlepší možné nastavení po optimalizaci pro měnový pár GBP/USD (Vlastní tvorba v 

MetaTraderu). 

 

Vidíme zde profit-target nastavený na velmi vysoké hodnotě 4800 pipů a stop-loss na 

hodnotě 900 pipů.  

 

4.8 Testování strategie na GBP/USD po optimalizaci 

Testování nejdříve proběhlo IN-SAMPLE v rozmezí od 1.1.2014 do 1.1.2015. Na 

následujících obrázcích vidíme výsledky. 

 

Obr. 42: Výsledek testu IN-SAMPLE pro GBP/USD po optimalizaci (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 
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Obr. 43: Výsledek testu IN-SAMPLE pro GBP/USD po optimalizaci (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

Výsledky z předcházejícího obrázku představují počáteční depozit, který je v dolarech, 

dále celkový čistý zisk, který je také v dolarech, ziskový faktor nemá jednotky a absolutní 

pokles je v procentech. 

Celkový čistý zisk nedosahuje takových hodnot, jako tomu bylo při testování strategie na 

páru EUR/USD. V tomto případě by byl zisk 14,19 % ročně. 

 

Obr. 44: Výsledek testu IN-SAMPLE pro GBP/USD po optimalizaci (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 
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Obr. 45: Výsledek testu IN-SAMPLE pro GBP/USD po optimalizaci (Vlastní tvorba v MetaTraderu). 

 

Maximální pokles byl 3,23 procenta, což je výsledek, který odpovídá danému zisku. 

Návazných zisků je 6, což je velmi dobrý výsledek, ovšem návazné ztráty byly 4 po sobě, 

což je také vysoké číslo. 

Testování nyní proběhne na neoptimalizovaných datech (OUT-OF-SAMPLE) v rozmezí 

od 1.1.2015 do 1.1.2016. 

Na následujících obrázcích jsou výsledky testu. 

 

Obr. 46: Výsledek testu OUT-OF-SAMPLE pro GBP/USD po optimalizaci (Vlastní tvorba v 

MetaTraderu). 
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Obr. 47: Výsledek testu OUT-OF-SAMPLE pro GBP/USD po optimalizaci (Vlastní tvorba v 

MetaTraderu). 

 

Výsledky z předcházejícího obrázku představují počáteční depozit, který je v dolarech, 

dále celkový čistý zisk, který je také v dolarech, ziskový faktor nemá jednotky a absolutní 

pokles je v procentech. Hrubý zisk na následujícím obrázku je také v dolarech. 

 
Obr. 48: Výsledek testu OUT-OF-SAMPLE pro GBP/USD po optimalizaci (Vlastní tvorba v 

MetaTraderu). 

 

 
Obr. 49: Výsledek testu OUT-OF-SAMPLE pro GBP/USD po optimalizaci (Vlastní tvorba v 

MetaTraderu). 
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Z výsledného grafu (Obr. 46) je vidět, že je strategie na měnovém páru GBP/USD velmi 

nestabilní a má velký maximální pokles. V procentuálním vyjádření byl maximální 

pokles 9,04 %, což není příliš dobrá hodnota. 

Následující tabulka porovnává výsledky testů strategií na obou měnových párech. 

Tab. 8: Závěrečné porovnání testů na jednotlivých měnových párech (Vlastní tvorba). 

Parametry 
Výsledky testu na 

EUR/USD 

Výsledky testu na 

GBP/USD 

Celkový čistý zisk 
1968,83 USD = 19,68 % 

ročního zhodnocení 

1094,54 USD = 10,94 % 

ročního zhodnocení 

Maximální pokles 5,14 % 9,04 % 

Počet ziskových obchodů 162 135 

Počet ztrátových obchodů 96 86 

 

Z tohoto porovnání můžeme vyčíst, že strategie je mnohem úspěšnější na měnovém páru 

EUR/USD a na páru GBP/USD bych ji vzhledem k výsledkům raději nepoužíval. 

Výsledky testů na EUR/USD jasně ukazují, že je pro tento měnový pár strategie vhodná. 

Strategie nebyla použitelná s původním nastavením profit-targetu na 200 pipů, stop-lossu 

na 100 pipů, 0,01 lotu, posunu na break-even při 100 pipech, SMA_Period = 5, 

SMA_Period2 = 20, SMA_Period3 = 100, CasVstupu = 8, CasVstupu2 = 14, CCI_period 

= 14, uroven prekoupeni = 200, uroven preprodani = -200. Strategie byla úspěšná 

s následujícím nastavením profit targetu na 3800 pipů, stop lossu na 900 pipů, 0,1 lotu, 

posunu na break even při 80 pipech, SMA_Period = 5, SMA_Period2 = 20, SMA_Period3 

= 100, CasVstupu = 9, CasVstupu2 = 17, CCI_period = 14, uroven prekoupeni = 200, 

uroven preprodani = -200. Tyto parametry jsou pro strategii na páru EUR/USD optimální. 
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Výhody a nevýhody mé strategie jsem určil na základě poznatků během optimalizace  

a testování. Můžeme jejich výčet vidět v následující tabulce. 

Tab. 9: Výhody a nevýhody obchodní strategie (Vlastní tvorba). 

výhody obchodní strategie nevýhody obchodní strategie 

automatické posouvání stop-lossu stabilní take-profit 

rozhodování na základě několika 

indikátorů 

strategie by mohla dosahovat většího 

zisku a lépe určovat vstup do obchodů 

celkem slušné roční zhodnocení 

strategie by při reálném provozu musela 

být pravidelně optimalizována, aby byla 

dlouhodobě zisková, a také spuštěna 24 

hodin denně na virtuálním privátním 

serveru 

 

Shrnutí 

Tato strategie byla úspěšně otestována a optimalizována na dvou nejobchodovanějších 

měnových párech. Při testech dosahovala velmi slušného ročního zhodnocení prostředků 

na obchodním účtu. Pro danou strategii jsem zvolil timeframe M5, kvůli většímu počtu 

obchodů za rok, než by tomu bylo například u timeframu H1. Klouzavé průměry jsou 

nastaveny na M15, M15 a D1. Tyto průměry diagnostikují současně s indikátorem CCI 

vhodnost vstupu do obchodu, jak již bylo popsáno výše. Platforma MetaTrader byla pro 

moji práci plně dostačující a vhodná, během zpracování se nevyskytly žádné závažné 

potíže s programem. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá řešením investičního rozhodování v podniku, a to pomocí 

obchodování na finančních trzích. Konkrétně se jedná o obchodování na trhu forex.  

V teoretických východiscích byly vysvětleny veškeré důležité pojmy, které je nutno znát 

pro orientaci v oblasti finančních trhů a obchodování na forexu. Dále byla popsána 

analýza problému, kde jsem si ujasnil, čeho chci dosáhnout. Ve vlastním návrhu řešení 

jsem popisoval, jak krok po kroku naprogramovat dané řešení. Při programování  

se nevyskytly žádné větší potíže. Jediný nedostatek u MetaEditoru je absence debuggeru, 

kvůli kterému bylo mnohdy obtížné zjistit v čem je problém. Také by mohlo být lépe 

řešené optimalizování strategie tak, že by využívalo více výkonu počítače a výsledky by 

byly vyhodnocovány rychleji. Dále byla dokončená strategie optimalizována na dvou 

nejobchodovanějších měnových párech a dále testována. Strategie dosáhla lepších 

výsledků na měnovém páru EUR/USD, nežli na GBP/USD. Na páru GBP/USD bych ji 

nejspíše nedoporučoval obchodovat.  

V této práci byla využita technická analýza pro analyzování daného trhu a určení 

vhodných vstupů do obchodů. Využití metod popsaných v této práci je v dnešní moderní 

době téměř nezbytnou záležitostí v podnikové sféře, ale i ve sféře jednotlivců, jakožto 

fyzických osob, pokud si člověk chce zhodnocovat své přebytečné finanční prostředky. 

Tato práce nejen znázorňuje principy, ale obsahuje také návrh vlastní investiční strategie 

na finančních trzích, která by mohla být použita v reálných obchodech. Indikátory, které 

určovaly vstup do obchodu byly tři klouzavé průměry a vhodné nastavení indikátoru 

Commodity Channel Index.  

Strategie byla plnohodnotně otestována a je připravená k použití na reálném účtu. 

Strategie nebyla použitelná s původním nastavením profit targetu na 200 pipů, stop lossu 

na 100 pipů, 0,01 lotu, posunu na break even při 100 pipech, SMA_Period = 5, 

SMA_Period2 = 20, SMA_Period3 = 100, CasVstupu = 8, CasVstupu2 = 14, CCI_period 

= 14, uroven prekoupeni = 200, uroven preprodani = -200. Strategie byla úspěšná 

s následujícím nastavením profit targetu na 3800 pipů, stop lossu na 900 pipů, 0,1 lotu, 
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posunu na break even při 80 pipech, SMA_Period = 5, SMA_Period2 = 20, SMA_Period3 

= 100, CasVstupu = 9, CasVstupu2 = 17, CCI_period = 14, uroven prekoupeni = 200, 

uroven preprodani = -200 a s tímto nastavením dosáhla na páru EUR/USD 19,68 % 

ročního zhodnocení, což je vzhledem k maximálnímu poklesu 5,14 % velmi zajímavá 

hodnota. 
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Příloha 1: Vývoj ceny akcií AAPL graf 
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Příloha 1: Vývoj ceny akcií AAPL graf 

Graf znázorňuje vývoj ceny akcií společnosti Apple Inc. za posledních 5 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


