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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na problematiku automatických obchodních systémů 

pro obchodování na měnovém trhu. Popisuje teoretické základy analýzy trh a zabývá se 

návrhem, optimalizací a určení vhodných indikátorů automatického obchodního 

systému, který je zaloţen na principu Fibonacciho návratu. Ten by měl slouţit jako 

podpora v rozhodování pro operace obchodníka na měnovém trhu. Dále se tato práce 

zabývá moţností vykrytí kurzovního rizika pomocí obchodování daného měnového 

páru. 

 

Abstract 

The thesis focuses on automated trading systems for trading on currency market. 

It describes basics of market analysis and deals with the design, optimization 

and identifying appropriate indicators of automatic trading system, which is based 

on the Fibonacci retracement. This system should serve as a decision support for trader's 

operations in the currency market. Furthermore, this thesis deals with the possibility of 

avoiding exchange rate risk by trading in the foreign exchange market. 
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ÚVOD 

V dnešní době je velmi obtíţné vybudovat dobrý a výdělečný podnik. Pokud se 

nám to podaří v určitém odvětví a tento podnik bude ve fázi růstu a navyšování 

své hodnoty, neměli bychom spoléhat na to, ţe takováto situace vydrţí věčně. 

V budoucnu totiţ mohou nastat určité situace, které pro náš obor podnikání 

nebudou příliš přívětivé. Proto je velmi dobré, v době kdy se nám ekonomicky 

daří, získat příjmy pro společnost i z jiných oborů, které jsou v ideálním případě 

vzdálené od toho našeho nebo je alespoň neovlivňují podobné vývojové proudy. 

Tomuto rozšíření portfolia se říká diverzifikace příjmů. 

 

Jednou z velmi hojně vyuţívaných oblastí, která se vyuţívá při diverzifikaci 

příjmů, je obchodování na finančních trzích. Společnost pak můţe svůj volný 

kapitál investovat například do akcií či komodit a spoléhat na zhodnocení své 

investice. Další moţností, kromě akcií a komodit, je obchodování světových měn, 

kde se zaměřujeme na pohyby ceny mezi dvěma měnami.  

Měnový trh je nejdynamičtěji se rozvíjející trh v současné době. Skýtá mnoho 

příleţitostí pro všechny subjekty. V minulosti na tomto trhu obchodovali zejména 

banky a velké korporace, nicméně v současné době je trh otevřen i pro drobné 

obchodníky či investory a je mezi nimi velmi oblíben. 

Tento boom prodělávají téměř veškeré finanční trhy díky rozmachu informačních 

technologií. Přístup k jednotlivým transakcím je jednodušší a mnohem rychlejší 

neţ kdy před tím. To se zákonitě projevuje i na rostoucí tendenci počtu transakcí, 

které jsou na finančních trzích vykonány. Nicméně největší rozmach dosahuje 

právě zmíněný měnový trh. 

Tohoto obchodu změny kurzu dvou měn se dá vyuţít pro vlastní ziskovou 

obchodní činnost nebo také pro investice volných prostředků firem a jejich 

zhodnocení. Mnoho firem, které mají zahraniční kontrakty, také vyuţívá 

obchodování jednotlivých měn ke snaze vyhnout se či vykrýt kurzovní riziko. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

Cílem této diplomové práce je navrhnutí automatického obchodního systému, 

podle kterého by mohl investiční expert obchodovat na měnových trzích. Dále 

zvolit vhodné indikátory, které by zvýšily efektivnost, či sníţily rizika dané 

obchodní strategie.  

Dalším dílčím cílem je způsob, kterým by mohlo dojít k zajištění kurzovního 

rizika firmy při obchodech v zahraniční měně tak, aby firma neztratila velkou část 

svého zisku kvůli nepříznivé změně kurzu. 

Poslední cíl této diplomové práce je sestavení doporučeného chování investičního 

experta na měnovém trhu. 

 

K vypracování diplomové práce byl vyuţit průzkum sekundárních dat a to 

zejména historických cen jednotlivých měnových párů, hlavních obchodních 

strategií a jednotlivých indikátorů, které se vyuţívají v technické analýze.  

Pro správné pochopení jednotlivých obchodních systémů a následného výběru 

strategie pro zpracování návrhu této diplomové práce, byla pouţita ruční analýza 

historických dat na jiţ vytvořených obchodních strategií. 

Následně na základě principů zvoleného obchodního systému byla vytvořena 

nová obchodní strategie a naprogramována v jazyku MQL4.  

Pro zjištění nejvhodnějších vstupních parametrů byla vyuţita optimalizace 

programu Metatrader za pomocí genetických algoritmů. K této strategii byly 

postupně přidávány jednotlivé indikátory a vytvořeny tak nové strategie. 

Nakonec pro posouzení vhodnosti pouţití vytvořených strategií vyuţijeme 

analýzu Out of Sample jednotlivých testovacích případů, kde zkoumáme vývoj 

a obchody jednotlivých modelů na následujícím období. Tato analýza je zaloţena 

na matematicko statistických modelech a pomůţe nám posoudit výnosnost 

jednotlivých strategií na neoptimalizovaném období. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole budou vysvětleny základní pojmy a fakta, které souvisí 

s problematikou obchodování na finančních trzích a zejména pak na trhu s cizími 

měnami. 

1.1 Finanční trh 

Finanční trh můţeme rozdělit dle několika různých hledisek. My zvolíme členění 

vycházející ze segmentů, které se na jednotlivých trzích obchodují, viz následující 

obrázek: 

 

 

Obrázek č. 1: Základní členění finančního trhu (Zdroj: vlastní dle 1) 

 

Jelikoţ se v rámci této diplomové práce budeme zabývat trhem s cizími měnami, 

popíši dále pouze tento trh. 

1.2 Trhy s cizími měnami 

Trh s cizími měnami můţeme rozdělit na dva základní segmenty: 

 Trhy devizové 

 Trhy valutové 

Oba tyto trhy vyuţívají trh cizí měny, nicméně jsou mezi nimi určité odlišnosti. 

Ty si uvedeme v následujících podkapitolách 
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1.2.1 Trhy devizové 

V tomto případě se jedná o trhy s bezhotovostními formami cizích měn, u kterých 

dochází k vzájemné výměně různých konvertibilních měn. To má za následek 

tvorbu jejich směnného kurzu. Mezi nejvýznamnější subjekty, které provádí tyto 

transakce, patří obchodní banky, dealeři centrálních bank, dealeři některých 

investičních fondů a brokeři. Na devizových burzách jsou především 

obchodovány termínové devizové kontrakty (1). 

1.2.2 Trhy valutové 

V případě valutových trhů jde o trhy s hotovostními formami cizích měn 

(bankovky a mince), které se mohou obchodovat za valutové kurzy. Tyto kurzy 

jsou pak částečně odvozovány od devizových kurzů. Tedy tento typ trhu nemá 

kurzotvorný význam a na rozdíl od devizových trhů má převáţně maloobchodní 

charakter (1). 

1.3 FOREX a jeho výhody 

FOREX neboli Foreign Exchange je devizová burza, na které se neobchoduje 

s akciemi ani obligacemi, zboţím tohoto trhu jsou národní měny. Co se do objemu 

transakcí týče, je tento trh největším na světě (2). 

V následujících podkapitolách budou popsány základní informace o tomto trhu. 

1.3.1 Základní pojmy 

Pojmy v této podkapitole jsou popsány dle slovníku obchodních výrazů (3). 

Ask rate – cena, za kterou je měnový pár nabídnut k prodeji. 

Bid rate – cena, za kterou je měnový pár nabídnut k nákupu. 

Broker (makléř) – osoba či společnost jednající mezi kupcem a prodávajícím. 

Býčí trh (Bulls market) – pojmenování pro trh s vysokými či rostoucími ceny. 

Centrální banka – zpravidla vládní organizace, která řídí měnovou politiku 

země. 

Close – cena poslední transakce za zvolenou periodu (např. den). 
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Dealer – osoba či společnost, která kupuje nebo prodává finanční instrumenty 

pro svůj vlastní účet prostřednictvím někoho jiného 

Divergence – výraz technické analýzy popisující situaci, kdy se cena a indikátory 

nepotvrzují. 

Dlouhá pozice (Long position) – spekulace na vzestup ceny. 

Downtrend – trend směřující dolu, předpokládá pokles cen. 

Federální rezervní systém (FED) – centrální banka USA. 

Fibonacci (Fibo) – technický indikátor zaloţený na matematické posloupnosti. 

FOREX (FX, Foreign Exchange) – mezinárodní měnový trh. 

Fundamentální analýza – analýza ekonomického a politického vývoje určena 

pro obchodování na finančních trzích. 

High – nejvyšší cena za určitou periodu (např. den). 

Index relativní síly (RSI) – technický indikátor měřící překoupenost 

a přeprodanost. 

Kapitál – celkový součet peněţních prostředků, které jsou k dispozici. 

Klouzavý průměr – nástroj technické analýzy, který počítá průměr za období. 

Kontrakt – standartní obchodní jednotka (LOT). 

Krátká pozice (Short position) – spekulace na pokles ceny. 

Likvidita – schopnost trhu vstřebat objem transakcí, aniţ by došlo k dramatické 

změně ceny. 

Low – nejniţší cena za určitou periodu (např. den). 

Margin (marţe) – poţadavek na vstupní kapitál pro záruku obchodu. 

Medvědí trh (Bear market) – pojmenování pro trh s nízkými či klesajícími ceny. 

Měna – forma vydání peněz, která slouţí k určení hodnoty statků a sluţeb. 

MetaTrader – jedna z obchodních platforem pro finanční trhy. 

MQL4 – programovací jazyk vyuţívaný v MetaEditoru. 

Open – otevírací cena za určitou periodu. 
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Overbought  (překoupenost) – extrémní cenový růst, při němţ byly ceny 

pod nákupním tlakem. 

Oversold (přeprodanost) – extrémní cenový růst, při němţ byly ceny 

pod prodejním tlakem. 

Pips – nejmenší přidané či odečtené číslo na čtvrtém místě za desetinou čárkou 

ceny měnového páru (bod). 

Profit target – hodnota cílového zisku. 

Risk management – činnost pro sníţení rizik různých typů. 

Riziko – moţnost, ţe investice ztratí na hodnotě. 

Slippage (skluz) – rozdíl mezi poţadovaným a skutečně získaným plněním. 

Spread – cenový rozdíl mezi nabídkou a poptávkou. 

Stochastic – technický indikátor porovnávající cenu a její cenové rozpětí. 

Stop loss – hodnota zastavení ztráty. 

Technická analýza – způsob analýzy zkoumající historický vývoj ceny. 

Trendová čára – pomyslná linie spojující série vysokých či nízkých cen, slouţí 

k určení trendu. 

Uptrend – trend směřující nahoru, předpokládá nárůst cen. 

Volatilita – kolísavost kurzu či ceny daného finančního instrumentu. Určuje 

rozpětí, ve kterém kurz kolísá. 

 

1.3.2 Hlavní hráči na trhu 

Mezi hlavní hráče na trhu s měnovými páry jsou především centrální banky, 

které do velké míry ovlivňují cenu a sílu dané měny. Ty působí na vývoj ceny 

svoji měnovou politikou. Mezi tyto banky bych zejména zmínil The Federal 

Reserve – Fed (centrální banka USA), The Bank of Canada – BOC (centrální 

banka Kanady), European Central Bank – ECB (banka zodpovědná za monetární 

politiku Evropské měnové unie), The Bank of England – BOE (centrální banka 

Velké Británie), Švýcarská národní banka – SNB, Bank of Japan – BOJ, 
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která nemá takovou měnovou moc v Japonsku (je do velké míry kontrolována 

ministerstvem financí). Dalšími hlavními hráči jsou korporace jednotlivých zemí, 

které začali obchodovat na měnových trzích pro sníţení kurzovního rizika (3). 

1.3.3 Obchodní časy 

Jedním z hlavních důvodů, proč tento trh vyuţívá čím dál více obchodníku, 

je jeho otevírací doba. Tento trh je neustále otevřený a lze na něm obchodovat 

v jakoukoliv denní hodinu. To je způsobeno překrytím otevíracích dob 

jednotlivých světových burz. Jedná se zejména o následující čtyři hlavní měnová 

centra: Velkou Británii, Japonsko, Austrálii a Spojené státy, resp. jeho hlavní 

finanční centra (Londýn, Tokio, Sydney a New York). Na těchto trzích probíhá 

téměř sedmdesát procent veškerých měnových transakcí. Dalšími obchodními 

centry, kde probíhají transakce na měnových trzích, jsou Singapur, Čína, 

Švýcarsko, Německo, Francie a Kanada (3). 

Forexový trh je tedy, díky překrytí jednotlivých burz, otevřený 24 hodin denně, 

pět dní v týdnu (od neděle večer do pátku odpoledne). 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny obchodní hodiny výše uvedených 

hlavních obchodních center. 

 

 

23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                    Londýn           

                              New York 

Sydney                               

    Tokio                           
Obrázek č. 2: Obchodní hodiny (Zdroj: vlastní dle 4- www.forex-zone.cz) 

 

1.3.4 Likvidita 

Právě díky překrytí jednotlivých burz má forexový trh během dne různou 

likviditu. Likvidita pro obchodníka znamená, ţe je na trhu dostatečný objem 

obchodů, který obchodníkovi zaručuje, ţe můţe vstoupit do obchodu kdykoliv 

potřebuje či kdykoliv se mu to zdá být tím nejvhodnějším okamţikem. Nicméně 

toto pravidlo nefunguje pouze pro vstup do obchodu, ale zejména i pro výstup 

http://www.forex-zone.cz/
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z něj. To znamená, ţe kaţdý obchodník si můţe najít svůj ideální čas, kdy se bude 

věnovat obchodům a není nijak časově omezen (3). 

Jak jiţ bylo řečeno a je vidět z předcházejícího obrázku, v některou dobu 

se obchodní hodiny jednotlivých burz překrývají. Je zákonité, ţe v tuto dobu bude 

na trhu větší objem transakcí a tím pádem bude trh likvidnější. 

1.3.5 Finanční páka 

Další výhodou obchodování na měnovém trhu FOREX je pákový efekt. 

To znamená, ţe při relativně malé vkladní částce můţeme manipulovat 

na měnovém trhu s mnohem vyšším kapitálem. Nicméně velikost celkové ztráty 

nám určuje námi vloţený kapitál (záloha). Výši finanční páky nám určují 

jednotlivý brokeři (zprostředkovatelé operací). 

Nicméně tato výhoda můţe být pro nové či začínající obchodníky docela 

smrtelná, pokud dobře nezváţí míru rizika, které tato finanční páka nese. 

Kaţdopádně se správnou kontrolou tohoto rizika a díky pákovému efektu, skýtá 

obchodování na měnovém trhu moţnost vytvořit velké zisky (2). 

1.3.6 Nevýhody 

Aby tu nebyly řečeny pouze výhody obchodování na FOREX trhu, je třeba zmínit 

několik nevýhod, které nás mohou potkat při rozhodnutí obchodovat s měnami. 

Jednou z nich jsou variabilní spready. Další poměrně závaţnou věcí je velký 

výběr forexových brokerů, s tím je spojen jejich sloţitější výběr, nebo také to, 

ţe někteří brokeři neuvádí veškeré informace pro poskytnutí svých sluţeb (jedná 

se především o výčet nákladů za obchodování). 

Další nevýhodou spojenou s brokery můţe být to, ţe někteří vystupují jako market 

makléři a legálně obchodují proti našim pozicím. V tomto případě, pokud se nám 

bude na trhu obchodování dařit, můţe tato činnost brokerů značně znepříjemnit 

naše obchodování (2). 
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1.4 Fundamentální analýza 

Při fundamentální analýze neřešíme konkrétně, jak se daný měnový pár vyvíjí. 

Nicméně se na trh a celkově na pohyb cen měnových párů díváme 

prostřednictvím ekonomických, sociálních a politických aspektů. Velkou roli 

klademe na vývoj dané země, její ekonomický a politický vývoj. Dále pak 

sledujeme různé vyhlášení důleţitých zpráv, které ovlivňují ekonomickou stabilitu 

a díky kterým by se nám mohl změnit poměr nabídky a poptávky po dané měně. 

Celkově je dobré, aby kaţdý obchodník měl povědomí o základním dění v zemi, 

které je přímo či nepřímo spjato s obchodovanou měnou. Nejzákladnějším 

zdrojem informací pro fundamentální analýzu je internet (světové dění) či seriózní 

tisk (2). 

Dle (5) můţeme postup fundamentálních prognóz rozdělit do tří kroků: 

1. Globální analýza – analyzujeme celkovou hospodářskou situaci v daných 

zemí (prognostika vývoje měnových trhů). 

2. Oborová analýza – sledujeme celkový vývoj v daném oboru (tento krok 

se při analýze na forexovém trhu nevyuţívá). 

3. Analýza konkrétního subjektu, akcie, komodity nebo měny – ta se 

zaměřuje na vnitřní hodnotu daného aktiva (sledování vývoje ceny 

určitého měnového páru). 

 

Mezi nejdůleţitější ekonomické ukazatele, které se při fundamentální analýze 

na forexových trzích sledují, patří: 

Úrokové sazby – úroková sazba přímo ovlivňuje cenu dané měny. Platí, ţe pokud 

se úroková sazba zvýší, daná měna výrazně posílí a naopak. Úrokové sazby 

vyhlašují centrální banky jednotlivých zemí, ty jsou uvedeny v předcházející 

podkapitole. 

HDP (hrubý domácí produkt) – je ukazatel, který nám říká, jaká je hodnota 

všech vyprodukovaných produktů a sluţeb v České republice. Například v USA 

je tento ukazatel pojmenován Gross Domestic Product (GDP). Čím je tento 

ukazatel vyšší, tím je měna daného státu silnější. 
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Inflace – je nárůst cenové hladiny, v případě růstu inflace, dochází k vytváření 

spekulativních tlaků na nákup dané měny a tím tedy i posílení měny. Nicméně 

trvalý růst naznačuje ekonomickou nestabilitu sledované země. 

Fiskální a monetární politika – ekonomická politika vlády či centrální banky. 

Cílem této politiky by měla být stabilizace měny. Monetární politika pak zejména 

ovlivňuje nabídku financí v ekonomice – úroková sazba, povinné rezervy atd. Stát 

můţe zase zasahovat do hospodářství například pomocí daní. 

Zprávy z trhu práce – sleduje stav nezaměstnanosti dané země. Výše 

nezaměstnanosti pak určitým způsobem ovlivňuje i vývoj domácí měny. 

 

Pro fundamentální analýzu je velice uţitečný ekonomický kalendář, který slouţí 

pro přehled nad zveřejňováním důleţitých zpráv a ukazatelů, které mohou 

ovlivňovat vývoj dané měny a tak i ceny měnového páru (5). 

 

Obrázek č. 3: Ekonomický kalendář (Zdroj: 6- http://www.fxstreet.com) 

http://www.fxstreet.com/
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1.5 Technická analýza 

Jelikoţ nám fundamentální analýza poskytuje pouze naznačení vývoje trhu, 

je pro načasování vstupu a výstupu z trhu vhodnější technická analýza nebo 

se velmi často vyuţívají obě tyto analýzy. Technická analýza je postavena 

na základě historického vývoje ceny a vychází především ze studie nabídky 

a poptávky.  Mezi východiska technické analýzy patří (5): 

 V ceně jsou obsaţeny veškerá data a informace 

 Opakující se historie vývoje 

 Ceny se pohybují v trendech 

Technickou analýzu lze provádět dvěma způsoby. První z nich je, ţe si vezmeme 

historický vývoj, zkoumáme průběh ceny a do daného grafu ručně zakreslujeme 

moţné formace, které by nám pomohly odkrýt, podle čeho se daný trh vyvíjel. 

Jakmile zjistíme dané formace, můţeme podle nich predikovat budoucí vývoj 

ceny a následně tento vývoj obchodovat. 

Druhým způsobem daleko efektivnějším v dnešní době je vyuţití informačních 

technologií v podobě počítače a softwaru pro technickou analýzu. Práce s těmito 

prostředky nám několikanásobně urychlí moţnosti zkoumání daných trhů 

a celkově sníţí časovou náročnost naší analýzy.  

Nicméně je velice příhodné, aby si kaţdý obchodník alespoň chvíli vyzkoušel 

první krok, při kterém dojde k pochopení fungování trhu a následné poznatky, 

pak můţe aplikovat při vytváření svého vlastního obchodního systému. 

V následující části si uvedeme základní formace technické analýzy. 

 

1.5.1 Trendové čáry 

Jako nejjednodušší nástroj technické analýzy se povaţují trendové čáry. 

Tj. na grafu námi stanoveného měnového páru se vytváří určité formace či trend. 

Tento trend lze zjisti proloţením nejvyšších či nejniţších hodnot ceny daného 

měnového páru přímkou (7).  
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V případě růstového trendu jsou přímkou proloţeny nejniţší hodnoty (LOW) 

jednotlivých cenových čar. V případě takovéhoto trendu a potvrzení pokračování 

tohoto trendu některým z indikátorů je vhodné uzavírat tzv. long pozice (nákup 

dané měny). Tento trend se nazývá uptrend. 

V opačném případě se trendové čáry vytvářejí spojením několika nejvyšších 

hodnot (HIGH) a jedná se o downtrend. 

 

 

Obrázek č. 4: Uptrendy a Downtrandy (Zdroj: 4- www.forex-zone.cz) 

 

Zakreslení jednotlivých trendových čar je poměrně náročná disciplína a jejich 

zakreslení je velmi subjektivní. Aby se z těchto trendů dal posuzovat další vývoj 

trhu, je tedy zapotřebí mít v této oblasti poměrně hodně zkušeností.  

 

1.5.2 Support a resistence 

Support a resistence neboli hladiny podpory a odporu jsou jednoduché ale velice 

účinné nástroje technické analýzy. 

Jedná se o úroveň, kde se cena měnového páru zastavuje. U supportu se cena 

zastavuje v pohybu dolů, v případě resistence se cena zastavuje v pohybu vzhůru. 

http://www.forex-zone.cz/
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Vývoj ceny se zpravidla na těchto hladinách zastaví a otočí se zpět proti 

původnímu trendu. Jelikoţ vývoj ceny se v průběhu času pohybuje, tvoří se stále 

nové úrovně supportu a resistence (2).  

Hladiny supportu a resistence mohou mít určitou sílu. V případě, ţe se jedná 

o slabší úrovně, trend cenového vývoje se na těchto hladinách pouze pozastaví 

a následně pokračují dále ve stejném trendu. Dochází k proraţení úrovně support 

nebo resistence. Pokud je ovšem tato úroveň silná, nastává obrácení trendu 

a mnoho obchodníků nakupuje na supportu a prodává na resistenci, coţ upevňuje 

pozici a efektivnost těchto úrovní (2). 

Na následujícím obrázku jsou schematicky naznačeny úrovně Support 

a Resistence. 

 

Obrázek č. 5: Support a resistence (Zdroj: 8- www.learnforexpro.com) 

 

1.5.3 Indikátory sledující trend 

Tyto indikátory nám podobně jako trendové čáry určují trend vývoje ceny. Slouţí 

nám především k určení tohoto trendu a jsou důleţité pro naznačení jeho začátku 

a konce. Jelikoţ tyto indikátory nám matematicky popisují daný trend, který 

se odvíjí od historických cen, jsou schopny nám určit začátek trendu s určitým 

zpoţděním (5).  

V další části si uvedeme některé základní typy těchto indikátorů: 

 

 

http://www.learnforexpro.com/
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Moving Averages (Klouzavé průměry)  

Klouzavé průměry nám ukazují průměrnou hodnotu zvolené ceny za určité 

období. Při výběru ceny můţeme zvolit jednu ze čtyř hodnot čárkového grafu 

(Open, High, Low a Close). Dále se u těchto indikátorů volí časoví rámec, coţ je 

období (počet svíček zpětně), za které se berou dané hodnoty, a z nich se dělá 

průměr. Abychom viděli vývoj ceny, posouváme postupně tyto rámce a vytváří se 

nám určitá vlna, která nám určuje trend (9).  

 

Existují tři hlavní typy klouzavých průměrů – jednoduchý, exponenciální 

a váţený. Vzorce dle (10): 

 

 Jednoduchý MA bere všechny ceny jako stejně hodnotné. 

SMA = (P1 + P2 +…Pn) / n, 

kde P je cena, z níţ počítáme průměr 

a N je počet dní, za který MA počítáme (časový rámec). 

 

 Exponenciální MA (EMA) klade větší váhu aktuálním hodnotám a tím 

také reaguje rychleji na aktuální změny vývoje. 

EMA = Pn * Exp + P(n-1) * (1-Exp), 

 kde Exp  = 2/(n+1). 

 

 Váţený MA (WMA) tento klouzavý průměr neklade všem svíčkám 

stejnou váhu 

WMA = (Pn*n + P1*(n-1) + P(n-1) * 1) / (n*(n + 1)/2) 
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MACD 

Je indikátor sbíhavosti a rozbíhavosti klouzavých průměrů. Skládá se ze dvou 

křivek, první se nazývá MACD a je to rozdíl dvou EMA (např. 26-ti denní a 12-ti 

denní) a druhá je křivkou signální, coţ je další EMA (např. 9 denní). První křivka 

na změny reaguje poměrně rychle, druhá signální křivka reaguje o něco pomaleji. 

Signály k obchodům jsou, kdyţ rychlá křivka MACD překříţí křivku signální (9). 

MACD – Histogram  

Ukazuje rovnováhu mezi býky a medvědy. Dále pomocí tohoto indikátoru 

můţeme poznat kdo je na trhu v převaze a zejména pak zda daná skupina slábne 

nebo sílí. MACD histogram se určí jako rozdíl mezi MACD křivkou a křivkou 

signální (9). 

1.5.4 Oscilátory a momentové indikátory 

Na rozdíl od trendových indikátorů (trendové čáry, klouzavé průměry, MACD 

atd.) nám oscilátory naznačují, kdy jsou stávající trendy připraveny se obrátit. 

Níţe si uvedeme některé nejznámější oscilátory (5). 

RSI (Relative strength index) 

Tento velmi populární indikátor, u kterého je třeba nastavit vhodná perioda 

(zpravidla 9, 14 nebo 25 denní), lze vyuţít dvěma způsoby. První z nich je 

obchodování na základě divergence s cenou podle hladin překoupenosti 

či přeprodanosti. Toho se často vyuţívá při obchodování změny trendu. Dále 

se vyuţívá k definování trendu, přičemţ pokud je nad úrovní 50, jedná 

se o uptrend a pokud pod, tak se jedná o downtrend (5). 

Tento indikátor se vypočítá podle následujícího vzorce: 

RSI = 100 – (100/(1+RS)), 

kde RS je poměr součtu kladných cenových změn za danou časovou periodu 

a součtu záporných cenových změn za danou časovou periodu. 

 

RSI nabývá hodnot od 0 do 100 a jsou zde stanoveny hodnoty překoupenosti (70) 

a přeprodanosti (30). 
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Obrázek č. 6: RSI, hodnoty překoupenosti a přeprodanosti (Zdroj: 4- www.forex-zone.cz) 

 

WPR (Williams percent range – Williams %R) 

Autorem tohoto indikátoru je Larry Williams, po kterém je také pojmenován. 

Tento indikátor nám podobně jako ostatní oscilátory určuje, kdy je trh daného 

měnového páru překoupený či přeprodaný. 

Vzorec pro výpočet WPR je následující (7): 

WPR = (Highn – Close)/(Highn – Lown) * (-100), 

kde Highn je maximální hodnota za n předcházejících period (svíček), Close 

je aktuální zavírací cena a Lown je minimální hodnota za danou časovou periodu. 

Ze vzorce vyplývá, ţe daný indikátor se pohybuje v rozmezí 0 aţ – 100, přičemţ 

pokud se hodnota nachází v rozmezí 0 aţ – 20, coţ nám značí, ţe býci jsou silní, 

ale trh je překoupený. V případě, ţe se hodnoty pohybují v rozmezí – 80 aţ – 100, 

jsou silní medvědi, ale trh je přeprodaný. 

Williams %R nám dává tři typy obchodních signálů. Jako první to je býčí 

a medvědí divergence, další jsou falešné swingy a jako poslední se jedná 

o překoupení – přeprodání (9).  

Ve svém návrhu se budu zabývat zejména poslední variantou obchodního signálu 

za pomocí tohoto indikátoru, proto si této signál popíšeme podrobněji. 

 

http://www.forex-zone.cz/


26 

 

Přeprodání a překoupení 

V případě, ţe ceny zavřou blízko horního okraje moţného rozpětí (0 aţ -20), 

tak WPR dosáhne svého vrcholu a trh je překoupený. To nám dává potencionální 

signál, ţe trh mohl dosáhnout svého vrcholu, a jako vhodnou reakcí na tento vývoj 

je uzavření short pozice (prodej). 

Pokud WPR klesne pod spodní referenční křivku (-80), dostáváme varování před 

dosaţením trţního dna a následně signál k uzavření long pozice (nákup). 

 

Obrázek č. 7: Williams percent range (Zdroj: 11- www.forexrealm.com) 

 

Dalším podobným indikátorem je Stochastic. Stochastic křivky se podobně jako 

u indikátoru RSI pohybují v určitém rozmezí – 0% – 100%. Na rozdíl od RSI 

je ale zobrazován jako dvě křivky. První hlavní „%K“ a druhá „%D“. Opět jsou 

zde stanoveny hranice, které nám indikují změnu v trendu, např. 80 a 20. 

Výpočet daných křivek dle (9): 

%K = (C0 – Ln)/(Hn – Ln)*100, 

kde C0 je aktuální zavírací cena; 

Ln je nejniţší cena za vybraný počet dnů; 

Hn je nejniţší cena za vybraný počet dnů 

a n je počet dní pro výpočet Stochasticu. 

http://www.forexrealm.com/
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%D = (3-denní suma (C0 – Ln))/(3-denní suma (Hn – Ln))*100, 

kde jednotlivé označení znamenají stejné hodnoty jako u křivky %K. 

 

 

Obrázek č. 8: Stochastic (Zdroj: 4- www.forex-zone.cz) 

 

Základním principem tohoto indikátoru je obrácení trendu v případě protnutí 

vedlejší křivky %D hlavní křivkou %K mimo stanovené hranice překoupenosti 

a přeprodanosti. Tento případ je názorně ukázán na předchozím obrázku, který 

popisuje indikátor stochastic (4). 

 

 

Jako poslední indikátor z této skupiny si uvedeme Momentum. Ten měří, o kolik 

se změnila cena za dané časové období. Pomáhá nám identifikovat trţní extrémy 

(překoupenost a přeprodanost). Jeho silnou stránkou je zobrazení cyklických vln 

v ceně aktiva. Momentum se dá vyuţít také jako identifikátor trendu (4). 

http://www.forex-zone.cz/
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Obrázek č. 9: Momentum (Zdroj: 4- www.forex-zone.cz) 

 

1.5.5  Fibonacciho návraty 

Fibonacciho návraty mohou být pro obchodníky velice důleţitým nástrojem, který 

není třeba vyuţívat ve svých strategiích, nicméně je potřeba princip znát, protoţe 

mnoho obchodníků tyto návraty vyuţívá a to se také projevuje do vývoje ceny. 

Fibonacciho návraty vznikly z Fibonacciho posloupnosti, coţ je číselná řada 

objevená matematikem Leonardem da Pisa, přezdívaným Fibonacci, ve 12. století. 

Tato posloupnost je vytvořena určitým principem, při němţ následující číslo 

je vţdy součtem dvou předchozích čísel (2). 

Tato posloupnost a její čísla se vyskytují v mnoha případech nejen v matematice, 

ale zejména v přírodě. Pouţívají se pro vysvětlení počtu např. okvětních lístků 

u rostliny nebo počtu spirál u ulit. Na základě těchto jevů se poté přenesla 

do matematiky a geometrie. 

 

Nyní si uvedeme začátek číselné řady. 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … 

http://www.forex-zone.cz/
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Z této posloupnosti, respektive z podílů po sobě jdoucích čísel, se určují 

Fibonacciho návraty v cenových grafech. Ceny v grafech se obvykle pohybují 

o určité procento zpět, a to konkrétně o 38,2%; 50% a 61,8%. Dalšími 

procentními úrovněmi mohou být 0,236; 0,786 a 0,886. Na následujícím obrázku 

jsou tyto návraty zobrazeny v programu Metatrader. 

 

 

Obrázek č. 10: Fibonacciho návraty (Zdroj: 12- www.finance.cz) 

 

 

1.6 Testování dat 

Testování dat, a to zejména těch historických, je velmi důleţitou součástí celkové 

analýzy trhu a také analýzy vytvořených strategií, u kterých se následně 

optimalizují jednotlivé vstupní parametry. 

Vytvořené strategie můţeme analyzovat dvěma způsoby. In-Sample je 

analýza dané strategie v rámci optimalizovaného období. Druhý způsob analýzy 

je Out-of-Sample, coţ je analýza mimo optimalizované období (13). 

 

 

http://www.finance.cz/
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1.6.1 Analýza In Sample 

Analýza In Sample je taková analýza, kde zkoumáme průběh jednotlivých modelů 

a strategií v období, na kterém jsme danou strategii či model optimalizovali. Tedy 

řešíme, jaký průběh obchodů má model v optimalizovaném období. Jelikoţ 

zkoumáme tento průběh na optimalizovaném období, má pro nás tato analýza 

význam pro poznání, jak se cena resp. vývoj obchodů vyvíjel v jednotlivých 

částech tohoto období. Můţeme tedy zjistit určitou periodicitu, či rozdílné vývoje 

obchodování v určitých částech období. Nicméně celkově za celé období daná 

strategie dopadne dobře, protoţe je na tomto období optimalizována (13). 

Tato analýza tedy nemá aţ takový význam pro budoucí hodnoty. 

 

1.6.2 Analýza Out of Sample 

Out of Sample je matematicko statistický model, který slouţí pro testování dat 

a zejména pak testování vhodnosti daných modelů či strategií v období, na kterém 

daný model či strategie nebyla optimalizována. Této analýzy se hojně vyuţívá 

při rozhodování, zda daná optimalizovaná strategie je vhodná i pro další vývoj. 

Postupuje se následujícím způsobem. Nejdříve se optimalizují vstupní parametry 

dané strategie na zvoleném období. Poté se vezmou výsledky optimalizace, 

vytvoří model s optimalizovanými vstupními parametry. Jako hlavní část analýzy 

se tyto modely testují na nadcházejícím období. Tak se pozná, zda daná strategie 

je pouţitelná i na budoucí hodnoty a dá se podle ní obchodovat (13). 

V případě, ţe strategie úspěšně obchoduje i na období, na kterém nebyla 

optimalizována, je pravděpodobné, ţe bude úspěšně obchodovat i na aktuálních 

datech. Proto se veškeré strategie podrobují této analýze. 
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1.7 Money management, Risk management 

Velmi důleţitou roli při obchodování na jakémkoliv trhu je Money management 

neboli řízení peněz. Kvalitní řízení finančních zdrojů můţe totiţ z ne příliš 

kvalitní strategie udělat ziskovou záleţitost. A naopak špatné řízení peněz můţe 

vést k úplné ztrátě kapitálu i u perfektní strategie. Důleţité je, aby strategie byla 

z dlouhodobého hlediska zisková. Pokud je tento předpoklad splněn, potom 

správná volba money managementu dokáţe účinně řídit a sniţovat riziko 

obchodování nebo násobit ziskovost dané strategie (14). 

Základním pravidlem na trhu při obchodování je přeţít. Tedy musíme mít 

dostatečný kapitál na to, abychom byli schopni pokrýt řadu několika ztrát 

za sebou. V případě prodělečného období, je třeba toto období překlenout, buď 

ziskem z minulosti, ale především odpovídajícím vlastním kapitálem v poměru 

k výši jedné naší investice. Například pokud bude naše maximální moţná ztráta 

200 Kč, s pravděpodobností rizika účtu na obchod 2%, musíme mít kapitál 

alespoň 10 000 Kč (14).  

„Rozsáhlé testy ukázaly, že maximální výše, kterou může trader ztratit na jednom 

obchodu bez újmy svých dlouhodobých vyhlídek, jsou 2% z jeho aktiv. Tento limit 

zahrnuje slippage a poplatky.“(9 – s. 285).  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

V této kapitole bude popsána firma, pro kterou se bude můj návrh vztahovat. 

Další částí bude popis současného stavu, a proč jsem se rozhodl návrh uskutečnit 

právě v této firmě. A dále bude následovat analýza trhu a popis některých strategií 

podle určitých autorů. 

2.1 Popis firmy 

V popisu firmy uvedu základní údaje o firmě a něco málo z její historie, předmět 

podnikání a naznačím organizační strukturu. 

2.1.1 Základní údaje o firmě 

Název:   VHS plus, spol. s r.o. 

Sídlo:   Znojmo, Dobšická 17 

Identifikační číslo: 46992138 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Opravy silničních vozidel 

 Zámečnictví, nástrojářství 

 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 

o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní 

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

 Montáţ, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského 

zákona 

 Projektová činnost ve výstavbě 

2.1.2 Historie  

„Stavební firma VHS plus, spol. s r.o. vznikla v rámci privatizace v roce 1992 

a navázala na více než čtyřicetiletou tradici Vodohospodářských staveb Znojmo. 



33 

 

Po šestiletém působení pod názvem IMOS - VHS Znojmo se vrátila k původnímu 

názvu s doplněním slova plus, které symbolizuje pozitivní změny, jimiž společnost 

prošla a rovněž rozšíření aktivit o pozemní stavitelství. Hlavní stavební činností 

společnosti byla do roku 1993 výstavba inženýrských sítí, kanalizací, vodovodů, 

úpraven a čistíren odpadních vod. Poté byla rozšířena výrobní činnost společnosti 

do oblasti pozemního stavitelství, aby bylo možno uskutečnit kompletní dodávky 

vodohospodářských akcí, tzn. výstavbu provozních objektů.“ (15 – O společnosti)  

Firma je jedním s hlavních hráčů ve stavebnictví na znojemském okrese. 

2.1.3 Organizační struktura 

Společnost má sedm jednatelů, z nichţ kaţdý vlastní určitý podíl firmy. Jeden 

z těchto jednatelů je ředitel firmy, který má nejvyšší podíl ze všech společníků, 

tento podíl není ovšem majoritní, tedy větší neţ 50%, aby neměl absolutní 

rozhodovací pravomoc. Celá organizační struktura je uvedena v Příloze č. 1 (15). 

 

2.2 Popis současného stavu 

Jak jiţ bylo zmíněno v popisu firmy a jejím předmětu podnikání, je hlavní 

činností společnosti provádění stavebních prací. Nicméně jako kaţdá dobře 

podnikající společnost se firma snaţí o diverzifikaci příjmů. Jednou z moţností 

této diverzifikace je i finanční činnost, do které patří obchodování s finančními 

prostředky – tedy provádět půjčování peněţních prostředků, nebo právě 

obchodování na finančních či komoditních trzích. V rámci této diplomové práce 

se zaměříme zejména na trh finanční a to konkrétně obchodování zaloţené 

na pohybu ceny nákupu a prodeje v rámci měnových párů. Tato činnost je 

pro společnost o to přínosnější, protoţe působí v těsné blízkosti našich jiţních 

sousedů – Rakouska. A tedy některé zakázky, uskutečněné právě na území jiné 

země, a jejich výnosnost je závislá na pozici naší měny ve světě (konkrétně 

na vývoji kurzu CZK/EUR). 
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2.3 Poţadavky vedení společnosti 

Společnost v současné době s obchodováním na finančních trzích nemá nikterak 

velké zkušenosti. Proto předpokládá, při aplikování tohoto projektu, ţe by musela 

vyčlenit jedno místo pro speciálního pracovníka, který by byl v oblasti 

obchodování na finančních trzích zběhlý, rozuměl vývoji měnových párů 

a dokázal za danou společnost důstojně obchodovat. 

V rámci tohoto návrhu by měla být zvolena určitá strategie, podle které by se dalo 

obchodovat na finančním trhu. Tato strategie by měla být schopna indikovat 

vhodné období, kdy vstoupit či vystoupit z trhu, a měla by být hlavní podporou 

pro rozhodování obchodního specialisty.  

Vzhledem k lokalitě podnikání, firma poţaduje zaměřit se na měnový pár 

CZK/EUR, pro případně vykrytí ztráty ze zisku zahraničních zakázek. 

 

2.4 Analýza problematiky investičních strategií 

V dnešní době informačních technologií se stále více rozšiřuje obchodování 

na trzích a moţnost investovat je v podstatě pro kaţdého volně dostupná. 

Nicméně pro mnoho lidí či společností je tato moţnost relativně omezená, 

vzhledem k nedostatku volného kapitálu. V některých případech mají společnosti 

dostatečný kapitál, ale nemají dostatečné znalosti na to, aby svůj vloţený kapitál 

zhodnotili. 

Dalším problémem, který skýtá investice na trhu, a teď se budeme bavit zejména 

o měnovém trhu, je výběr té správné strategie, která zhodnotí vloţený kapitál. 

V dnešní době je jiţ moţnost zakoupení určité strategie, nicméně tuto moţnost 

nedoporučují přední obchodníci. K tomuto názoru se i přiklání Raghee Horner 

ve své knize (3). Je tedy velice doporučeno najít si svoji vlastní strategii, kterou 

budeme na trhu vyuţívat. K tomuto nám velice napomůţe právě Forex, 

kde například můţeme vyuţít bezplatnou demoverzi účtů, zpráv a grafů. Je tedy 

vhodné, neţ začneme obchodovat v reálu vyzkoušet si dané prostřední, zvolit si 

naši optimální obchodní strategii a vyzkoušet obchodování na historických 

či aktuálních datech. 
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V případě, ţe se subjekt přesto rozhodne pořídit externí strategii, je vhodné 

vyzkoušet funkčnost dané strategie třeba prostřednictvím bezplatných demo účtů, 

neţ za danou strategii zaplatíme. Přes to všechno můţe být strategie 

optimalizována pouze na určité období a nemusí být funkční po celou dobu 

poţadovaného obchodování. 

V druhém případě, kdyţ se rozhodneme pro vlastní strategii, platí podobná 

pravidla jako u strategie zakoupené o vyzkoušení si na daném trhu. Výhodou 

vlastní strategie je dokonalá vědomost o tom co se konkrétně na trhu děje 

a za jakých podmínek se uskutečňují obchody na trhu. Vlastní strategie 

je zaloţena na znalosti trhu, procesech vývoje ceny a také na analýze trhu 

(fundamentální, psychologické a technické). Jak je uvedeno v technické analýze 

je moţno pouţít mnoho trendových indikátorů či oscilátorů, které pomohou 

v prognóze vývoje ceny. 

 

Podle (9 - Elder) je nejúspěšnější obchodování skryto právě v kombinaci několika 

různých indikátorů, a to tak aby se negativní znaky navzájem vyrušily a pozitivní 

zůstaly.  

Dle (3 - Horner) není třeba pro uspění na trh vytvářet nijak sloţité strategie, 

obsahující všechny moţné indikátory, ale autorka tvrdí obecný fakt, 

ţe v jednoduchosti je síla. Je dobré vybrat některé z indikátorů, které se doplňují 

a budou obchodníkovy vyhovovat.  

Kaţdopádně obchodník by se měl naučit drţet svého plánu, který 

si před začátkem obchodování stanový. Tento plán by měl obsahovat jednak 

podmínky pro vstup a výstup z obchodu, nedělat ţádné ukvapené závěry, 

dodrţovat řízení svých aktiv (např. maximální investici na jeden obchod) 

a celkově být trpělivý. V případě, ţe daná strategie neprodukuje obchodníkem 

poţadované zisky, přehodnotit své stanoviska, případně poupravit či změnit 

zvolenou strategii a vypracovat nový plán podle, kterého se bude obchodovat. 

Pan Dvořák ve své knize (14) zmiňuje, ţe obchodní plán by měl obsahovat tyto 

části: 
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 Vstup do trhu – za jakých podmínek je vhodné vstoupit do trhu a začít 

obchodovat 

 Výstup z trhu – kdy ukončit svoje obchody jak ziskové tak i ztrátové. 

Tento bod je ještě důleţitější neţ samotný vstup do trhu, protoţe znamená 

náš dosaţený výsledek. 

 Testování a kontrola – svoji strategii bychom stále měli testovat 

a aktualizovat vzhledem k měnícímu se trhu. 

 Money management – kvalitní řízení portfolia, sníţení rizika 

na co nejmenší míru a rozvrstvení svých aktiv na mnoho obchodů. 

 Psychologie – kaţdý obchodník má v určitém momentu tendenci 

zasahovat do své strategie a měnit ji. Tyto ovšem nabourávají náš předem 

stanovený plán, je dosti moţné, ţe u nezkušených obchodníků, mohou mít 

tyto zásahy negativní vliv na dosahované výnosy. Proto je vhodné se drţet 

své strategie a případné důvody pro změnu plánu si zaznamenat a zpětně je 

analyzovat. 

 

Mě osobně nejvíce zaujala myšlenka, ţe mnoho obchodníků, kteří obchodují na 

měnových trzích, vyuţívá ke stanovení svým profit target nebo stop loss hladiny 

zaloţené na Fibonacciho posloupnosti. Tyto hladiny se nazývají Fibonacciho 

návraty. Jsou to procentuální hladiny zvoleného tunelu, který se vytvoří 

za pomocí stanovení hodnoty Supportu a Resistence. 

 

V následující části budou uvedeny některé případy, které se touto problematikou 

také zabývaly. 

Touto myšlenkou obchodování za pomoci Fibonacciho posloupnosti se zabývali 

páni Fisherové (Robert a Jens) ve své knize: The New Fibonacci Trader (16). 

Druhou publikaci, kterou tito dva pánové napsali a která se zabývá obchodováním 

Fibonacciho, je Fibonacci, and Chart Pattern Trading Tools (17).  

Další autoři, kteří řešili problematiku obchodování spojenou s Fibonacciho 

posloupností, byla Carolyn Boroden, která napsala knihu Fibonacci trading (18), 
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a George A. Maclean ve své knize Fibonacci and Gann Aplications in Financial 

Markets (19). 

Podle všech těchto autorů se při obchodování na finančních trzích dá vyuţít 

Fibonacciho posloupnosti a poměru jejích členů a tyto poznatky proměnit 

v budoucí zisky. Tyto poměry se dají vyuţít několika moţnými způsoby. Prvním 

z nich určení časových zón, další z nich je vyuţití Fibonacciho návratů 

či expanze. Dále se můţeme zaměřit na hladiny, kdy vstoupit nebo naopak 

vystoupit z trhu, pomocí Fibonacciho oblouků nebo vějířů. Asi nejméně známá je 

analýza pomocí Fibonacciho elipsy, která je blíţe popsána v knize Fibonacci, 

and Chart Pattern Trading Tools (17). 

Jak je jiţ zmíněno v předcházejícím textu, mě nejvíce zaujal princip Fibonacciho 

návratů a tato myšlenka bude dále aplikována v samotném návrhu této diplomové 

práce. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole se budeme věnovat samotnému návrhu řešení pro podporu 

rozhodování investičního experta společnosti. Bude zde zmíněn návrh 

pro zajištění kurzovního rizika, další částí této kapitoly je stěţejní část této 

diplomové práce, a to návrh automatického obchodního systému, ve kterém budu 

řešit vhodnost pouţití vytvořených strategií. Poslední částí této kapitoly pak 

budou doporučení pro daného experta, podle kterých by se na trhu s měnovými 

páry mohl řídit. 

 

3.1 Zajištění kurzovního rizika 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozích kapitolách, společnost, pro kterou jsem se 

návrh rozhodl udělat, se zabývá zejména stavební činností. Vzhledem k lokalitě, 

kde se firma nachází, coţ je Znojmo, má společnost VHS plus, s.r.o. moţnost 

dostat zakázky od zahraničních investorů. Mezi tyto zakázky patří zejména 

stavění obytných, podnikatelských či vodohospodářských objektů na území 

Rakouska, které je jiţním sousedem naší republiky a které je v bezprostřední 

blízkosti hraničního města Znojma, ve kterém má firma sídlo.  

Náklady těchto zakázek jsou pak stanoveny v cizí měně a to konkrétně v Eurech 

(€). Z tohoto faktu, ţe je zakázka ohodnocena v jiné měně neţ společnost obvykle 

vyuţívá a ve které má většinou ohodnoceny nabídky materiálu a práce, vyplývají 

určité rizikové faktory. Mezi nejzásadnější rizikový faktor patří negativní změna 

kurzu mezi naší měnou CZK a měnou, ve které je zakázka splatná v našem 

případě EUR, v neprospěch firmy. 

Řešení tohoto problému můţe být stanovení vyšších nákladů, ve kterých bude 

započítáno i toto riziko. To se ovšem negativně projeví na výsledné ceně projektu 

a nastává riziko, ţe firma tuto zakázku ani nedostane. 

Dalším moţným řešením, které se nabízí a je jedním z návrhů mé diplomové 

práce, je vykrytí případných ztrát z projektu, způsobených negativním posunem 

kurzu daných měn, obchodováním daného měnového páru. V našem případě tedy 
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měnového páru EUR/CZK, který patří spíše do exotické dvojice měn, které se 

obchodují na měnových trzích zejména kvůli nízké volatilitě. Nicméně pro účely 

vykrytí kurzovního rizika se dá tento měnový pár obchodovat. 

Forexový trh, kterým se zabývá návrh, je pro vykrytí tohoto rizika ideální. 

Hlavním důvodem pro vhodnost vykrytí změny kurzu mezi EUR a CZK je ten, 

ţe se tento měnový pár můţe na tomto trhu obchodovat, i přes malou 

obchodovatelnost, a dalším poměrně zásadním důvodem je finanční páka. Tedy 

společnost nemusí obchodovat se srovnatelným kapitálem, který chce na trhu 

vykrýt, ale stačí jí v poměru jen několik procent celkové částky, při velké finanční 

páce i desetiny procenta. 

 

V případě tedy, ţe společnost uzavře nějaké zakázky v zahraničí, musí se nejprve 

rozhodnout, jakou část celé zakázky chce kurzovním rizikem pokrýt. Od tohoto 

rozhodnutí se bude následně odvíjet zvolení finanční páky respektive vloţení 

potřebného kapitálu v poměru poţadované krycí částky a velikosti finanční páky. 

Abychom pak následně pokryli negativní vývoj ceny měnového páru, v našem 

případě posílení české koruny (cena EUR/CZK bude klesat, tedy za 1 euro 

dostane firma méně korun), musíme od započetí zakázky otevřít short pozici 

(prodej).  

Pokud bude tedy vývoj EUR/CZK klesat, budeme vydělávat na otevřené short 

pozici, coţ by nám mělo vykrýt ztráty ze zakázky. V opačném případě vývoje 

měnového páru budeme sice na obchodních pozicích ztrácet finance, nicméně tyto 

ztracené prostředky se nám vrátí po zaplacení dané zakázky. 

Jediné náklady, které spočívají v takovémto způsobu vykrytí kurzovního rizika, 

je hodnota spreadu, coţ představuje cenový rozdíl mezi nabídkou a poptávkou. 

 

Pro názornost si uvedeme příklad, jak by vykrytí kurzovního rizika mohlo 

vypadat: 

Máme zakázku o hodnotě 100 000 € (v přepočtu na CZK, při aktuálním kurzu 

27,5 CZK za 1 EURO, 2 750 000,- Kč) a tuto částku budeme chtít celou pokrýt. 
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Při menší finanční páce, kterou je pro snahu vykrytí kurzovního rizika výhodnější 

pouţít, např. 1:20 musíme na trh vstoupit s počátečním kapitálem 5 000 € 

(cca 150 000,- Kč). V případě, ţe bude aktuální spread EUR/CZK 30 pipů a kurz 

v době zahájení zakázky bude na úrovni 27,470/27,500 (BID/ASK), bude 

společnost prodávat eura za hodnotu 27,470. Uzavře tedy prodejní transakci 1 lotu 

UER/CZK za cenu BID 27,470. Pro tuto transakci musí sloţit zálohu 137 350 Kč 

(podle vzorce 100 000 * 0,05 * 27,470). Po ukončení zakázky a v době splatnosti 

česká koruna posílila a  aktuální kurz se změnil na 26,370/26,400 (spread zůstává 

stejný).  

Společnost na transakci realizovala zisk 107 000 (podle vzorce (27,470-

26,400)*100 000). Původní cena zakázky byla 2 750 000,- Kč. Nominální cena 

zakázky po jejím dokončení 2 640 000,- Kč. 

Kvůli změně kurzu firma ztratila na zakázce asi 110 000,- Kč nicméně tím, 

ţe jsme obchodovali na měnovém trhu, jsme získali 107 000,- Kč. Celková ztráta 

tedy činí 3 000,- Kč, přičemţ kdybychom se nesnaţili toto kurzovní riziko vykrýt, 

ztratili bychom 110 000,- Kč. 

 

3.2 Návrh obchodní strategie 

Jak bylo zmíněno jiţ v předchozí kapitole, při studiu problematiky obchodování 

na měnovém trhu mě zaujala myšlenka obchodování na základě Fibonacciho 

posloupnosti, coţ je matematická řada a ve velké míře se vyuţívá 

při obchodování. Proto jsem se rozhodl vytvořit obchodní strategii, která bude 

zaloţena právě na této posloupnosti resp. na poměrech jednotlivých členů. Na trhu 

Forex je několik způsobů, jak vyuţít tuto posloupnost. Mezi tyto moţnosti patří 

Fibonacciho návraty, které jsem se rozhodl vyuţít v návrhu strategie, 

dále pak Fibonacciho vějíř, časové zóny, oblouky a Fibonacciho expanze. 

 

Pro stanovení návrhu daných strategií byl vyuţit program Metatrader4 (verze 4.00 

Build 625), na kterém byl vytvořen demo účet s vloţeným kapitále 10 000 $ 

a finanční pákou 1:500. Kvůli likviditě se zaměříme na měnový pár EUR/USD. 
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3.2.1 Strategie zaloţena na Fibonacciho návratu (S1) 

Základem strategie zaloţené na Fibonacciho návratech je předpoklad, ţe se vývoj 

ceny na určitých hranicích obrátí a následně dosáhne úrovně, která je zaloţena 

na Fibonacciho návratu. Kdy dojde k odraţení, se snaţíme predikovat 

a obchodujeme samotné návraty. 

Tuto strategii budeme v dalším textu označovat jako strategii S1. 

 

Popis strategie 

Nejdříve je třeba stanovit minimální a maximální hodnoty za určitou periodu. Tím 

se nám vytvoří určitý tunel (hranice maxima a minima), které pak následně 

přizpůsobujeme danému trhu a vytváříme pomocí sníţení resp. zvýšení těchto 

hranic hladinu podpory a odporu (Support a Resistence). 

Po stanovení těchto hodnot a za předpokladu, ţe aktuální uzavírací cena (Close) je 

mimo stanovený tunel vytvořený hladinami podpory a odporu a vývoj ceny opět 

směřuje zpět do tohoto tunelu, můţeme začít obchodovat. 

Stanovíme si hodnotu zastavení ztráty a za vyuţití hodnot Fibonacciho návratů, 

coţ jsou hodnoty 0,236; 0,382; 0,5; 0,618 a 0,764, stanovíme postupné profit 

targety tak, ţe daná hodnota bude představovat procentuální část vytvořeného 

tunelu. V případě, ţe se cena dostane na první úroveň profit targetu, tato úroveň 

se stává úrovní pro zastavení ztráty a nastaví se nová úroveň profit targetu 

(v pořadí druhá). Takto postupujeme aţ do poslední úrovně.  

Kompletní zdrojový kód se nachází v Příloze č. 2 a Příloze č. 3: CD. 

 

Optimalizované hodnoty 

Pro učení správné strategie je zapotřebí optimalizovat určité hodnoty v námi 

vytvořeném automatickém obchodním systému. V této strategii byly zvoleny 

klíčové parametry, které jsou zapotřebí optimalizovat. První nejhlavnější 

je velikost periody (perioda), tj. za jaké období budeme vytvářet tunel. Dalšími 
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poměrně významnými parametry jsou sníţení maxima (snizeni_max) a zvýšení 

minima (zvyseni_min), které představují posun hodnot minima a maxima 

a  vytvoření tak hranic Support a Resistence. Poslední dvojicí parametrů je pak 

stanovení procenta ztráty (procento_ztrata), které nám určuje hranici zastavení 

ztráty, a procenta zisku (procento_zisk), coţ je parametr, který upravuje hladinu 

Fibonacciho návratu. 

 

Výsledky optimalizace 

Optimalizace vstupních parametrů proběhla na měnovém páru EUR/USD. Jako 

hlavní graf byl zvolen sloupcový graf s časovou periodou jeden den (označení 

D1). Vstupy se optimalizovali v období od 1.1.2010 do 28.12.2012, 

tedy optimalizovalo se téměř na celých třech letech. 

Při optimalizaci byly pouţity výše uvedené vstupní parametry, 

které byly optimalizovány dle rozmezí uvedeného na obrázku. 

 

Obrázek č. 11: Vloţení optimalizačních rozmezí pro strategii S1 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Na následujícím obrázku je zobrazena optimalizační zpráva s několika výsledky 

testů, které jsou seřazeny od největší ziskovosti. Pod touto zprávou je uvedena 

tabulka s několika hodnotami parametrů nejziskovějších testů. Kompletní výstup 

optimalizace viz Příloha č. 3: CD. 
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Obrázek č. 12: Výřez optimalizační zprávy strategie 1 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Tabulka č. 1: Výčet hodnot optimalizovaných testů strategie S1 (Zdroj: vlastní dle hodnot z Metatraderu) 

Č. testu Zisk 
Počet 

transakcí 
Pokles $ Pokles % Perioda 

Procento 
zisk 

Procento 
ztráta 

Snížení 
max 

Zvýšení 
min 

315 30420,8 724 23028,2 97,86% 10 12 4 30 0 

344 28715,2 374 29959,8 82,96% 10 12 6 30 25 

294 28569,6 440 29958,4 85,61% 10 4 16 25 0 

386 28234,6 433 29943,4 85,57% 10 6 26 25 5 

397 26893,2 375 30310,8 82,11% 10 0 6 35 30 

444 25426,0 385 30268,8 81,95% 10 0 0 35 25 

2 25240,0 385 30304,8 82,09% 10 0 6 35 25 

155 23409,2 404 30885,4 88,26% 10 4 16 25 15 

302 23367,2 404 30899,4 88,30% 10 16 20 25 15 

451 22248,2 405 30917,4 88,35% 10 26 26 25 15 

242 21405,2 360 30329,8 82,16% 10 0 6 35 40 

333 17452,0 78 30011,8 83,14% 10 14 4 30 100 

31 17343,0 78 30031,8 83,16% 10 4 6 30 85 

248 16624,2 317 30517,8 82,83% 10 12 16 35 65 

436 16508,4 373 30931,4 88,39% 10 16 14 25 35 
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Jak můţeme vidět na tabulky č. 2, kde jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých 

parametrů u nejziskovějších strategií, perioda je u těchto obchodů 10, ostatní 

parametry se určitým způsobem liší. 

 

Analýza Out of Sample (OoS) 

Analýza Out of Sample spočívá v tom, ţe vezmeme vstupní parametry některé 

optimalizované strategie a spustíme ji na jiném období, neţ se daná strategie 

optimalizovala. V našem případě vezmeme několik nejvíce ziskových strategií 

a otestujeme průběh obchodů na následujícím období. Tedy strategii spustíme 

na období od 1.1.2013 do 28.4.2014. Následně zhodnotíme jednotlivé výsledky. 

Názorně si ukáţeme výsledek Out of Sample nejziskovější optimalizované 

strategie. 

 

Graf č. 1: Analýza OoS nejziskovějšího optimalizovaného testu strategie S1 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Jak si můţeme povšimnout z grafu analýzy OoS nejziskovějšího testu strategie 

S1, vyuţitím optimalizovaných parametrů pro budoucí období by došlo 

k absolutní ztrátě vloţeného kapitálu, který na začátku činil 10 000 $. 

(parametry: perioda 10, % zisk 12, % ztráta 4, sníţení max 30 a zvýšení min 0). 

Velice podobně dopadly i některé další dle optimalizace nejlepší testy strategie 

S1. 

Mezi prvními deseti optimalizovanými nejziskovějšími strategiemi se našly pouze 

tři, které na následujícím období nebyly ztrátové, nicméně dosáhli minimálního 
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zisku. Nejefektivnější byla poslední zkoumaná strategie v pořadí desátá 

(číslo testu 155), která měla následující parametry a výsledky: 

 

Tabulka č. 2: Parametry nejlepší testované strategie S1 v OoS (Zdroj: vlastní) 

Č. testu Perioda % zisk % ztráta Snížení max Zvýšení min 

155 10 4 16 25 15 

 

Tabulka č. 3: Výsledky nejlepší testované strategie S1 v OoS (Zdroj: vlastní) 

Popis Hodnota 

Celkový čistý zisk 2884,40 

Hrubý zisk 63259,20 

Hrubá ztráta 60374,80 

Počet transakcí 279 

Ziskové obchody 138 (49,46%) 

Ztrátové obchody 141 (50,54%) 

 

 

Graf č. 2: Analýzy OoS nejlepšího testovaného případu strategie S1 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Tento výsledek není vůbec špatný, nicméně pro obchodování dle této strategie 

by to chtělo větší jistotu. 

Hodnocení strategie 

Přestoţe se našla alespoň nějaká optimalizovaná strategie, která při analýze 

Out of Sample byla zisková, celkové výsledky nás upozorňují na rizikovost 

pouţití této strategie. V podstatě se obchoduje téměř kaţdý pohyb na trhu, coţ 

ne vţdy musí být výhodné. Proto by bylo třeba tuto strategii doplnit o některý 

z indikátorů, který by svědčil o obrácení trendu a tak podpořil náš původní 

předpoklad, na kterém se naše strategie zakládá. 
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3.2.2 Strategie S1 podpořená indikátorem WPR (S2) 

V této strategii jako základ bude vyuţita předchozí strategie zaloţená 

na Fibonacciho návratech, nicméně dle doporučení z hodnocení předchozí 

strategie bude ještě podpořena indikátorem Williams Percent Range, který nám 

bude určovat okamţiky, kdy je pravděpodobné obrácení trendu. 

Tato strategie bude v dalším textu označována jako strategie S2. 

 

Popis strategie 

Opět jako u předchozí strategie S1 bude vyuţito nalezení hladin podpory 

a odporu, nicméně náš předpoklad, ţe se trend vývoje ceny obrátí právě u těchto 

hladin, podpoříme indikátorem Williams % Range a do trhu budeme vstupovat, 

pouze pokud bude cena za hranicemi nalezeného tunelu a indikátor WPR 

na odpovídajících hodnotách.  

V případě, ţe cena bude pod hranicí Supportu nebo na ni a indikátor nám bude 

říkat, ţe je trh přeprodaný, vstoupíme do trhu příkazem BUY. V opačné situaci, 

ţe bude cena nad hranicí Reesistence a indikátor bude naznačovat, ţe je trh 

překoupený, budeme vstupovat do trhu příkazem SELL. Po vstoupení do trhu 

se budeme opět řídit nastavenými profit tagety, které jako u základní strategie S1 

byly zaloţeny na Fibonacciho návratech. 

Kompletní zdrojový kód se nachází v Příloze č. 3: CD – soubor: diplomka 0.41 

will dynam.mq4 (CD). 

 

Optimalizované hodnoty 

Při optimalizaci strategie S2 vyuţijeme všech vstupních parametrů jako u strategie 

S1, jelikoţ tato nová strategie přímo vychází z S1. K těmto všem parametrům 

je ještě přidán jeden další parametr, coţ je určení časové periody, za kterou 

se bude stanovovat hodnota indexu WPR (perioda_WPR). 
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Výsledky optimalizace 

Stejně jako u optimalizace předchozí strategie S1 jsme zvolili pro optimalizaci 

časový rámec od 1.1.2010 do 28.12.2012. Opět byl zvolen jako hlavní měnový 

pár EUR/USD na grafu Daily (D1). 

Rozmezí hodnot jednotlivých parametrů bylo nastaveno dle následujícího 

obrázku: 

 

Obrázek č. 13: Vloţení optimalizačních rozmezí pro strategii S2 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Na následujícím obrázku je zobrazena optimalizační zpráva s několika výsledky 

testů, které jsou seřazeny od největší ziskovosti. Pod tímto obrázkem je tabulka, 

kde jsou uvedeny hodnoty parametrů u některých nejvíce ziskových testů. 

Kompletní výstup optimalizace viz Příloha č. 3: CD. 
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Obrázek č. 14: Výřez optimalizační zprávy strategie S2 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Tabulka č. 4: Výčet hodnot optimalizovaných testů strategie S2 (Zdroj: vlastní dle hodnot z Metatraderu) 

Č. testu Zisk 
Počet 

transakcí 
Pokles $ Pokles % Perioda 

Procento 
zisk 

Procento 
ztráta 

Snížení 
max 

Zvýšení 
min 

Perioda 
WPR 

421 14899,2 322 16520,8 65,28% 170 10 22 4 22 2 

232 14793,2 321 16641,8 66,09% 150 16 10 4 26 2 

248 13784,2 355 18186,2 81,95% 10 6 24 2 26 2 

98 13784,2 355 18186,2 81,95% 10 18 0 2 26 2 

249 13390,2 355 18423,2 83,02% 10 12 26 2 24 2 

239 13390,2 355 18423,2 83,02% 10 18 0 2 24 2 

351 13388,2 355 18423,2 83,02% 10 0 0 2 24 2 

431 13373,2 355 18430,2 83,07% 10 2 24 2 22 2 

349 13373,2 355 18430,2 83,07% 10 18 10 2 22 2 

317 13373,2 355 18430,2 83,07% 10 12 26 2 22 2 

147 13373,2 355 18430,2 83,07% 10 18 0 2 22 2 

106 13013,2 318 16469,8 69,13% 190 4 26 4 10 2 

320 12886,8 326 17276,4 76,52% 190 18 12 8 0 2 

401 12881,2 349 18709,2 90,31% 10 2 2 0 10 2 

353 12881,2 349 18709,2 90,31% 10 6 6 0 12 2 
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V porovnání s optimalizací předchozí strategie se nám poměrně sníţil maximální 

čistý zisk, coţ můţeme přikládat tomu, ţe strategie S1 má mnohem větší výkyvy 

výkonosti. Nicméně důleţitější je pro nás fakt, jak si dané strategie budou vést 

na budoucích neoptimalizovaných datech. Kaţdopádně v čem jsou výsledky 

velice podobné, je perioda, kde u mnoha z těch nejziskovějších testů je hodnota 

opět 10. 

 

Analýza out of sample 

V této části podrobíme optimalizované hodnoty ze strategie S2 analýze 

Out of Sample.  

Jelikoţ jsme k předcházející strategii přidali indikátor, který by měl zjemňovat 

rozhodnutí vstupu do trhu, očekáváme v této analýze mnohem lepší výsledky, 

neţ tomu bylo u strategie S1. 

Opět tuto analýzu uděláme pro nejziskovější optimalizované testy strategie S2 

na období od 1.1.2013 do 28.4.2014. 

Nejdříve si zobrazíme ukázku obchodování a následně výsledek analýzy OoS 

nejlepší z optimalizovaných testů strategie S2. 

 

Obrázek č. 15: Ukázka obchodování podle strategie S2 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Tabulka č. 5: Parametry nejlepšího optimalizovaného testu strategie S2 (Zdroj: vlastní) 

Č. testu Perioda % zisk % ztráta Snížení max Zvýšení min Perioda WPR 

421 170 10 22 4 22 2 
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Tabulka č. 6: Výsledky nejlepšího optimalizovaného testu strategie S2 v OoS (Zdroj: vlastní) 

Popis Hodnota 

Celkový čistý zisk 1622,00 

Hrubý zisk 21497,60 

Hrubá ztráta 19875,60 

Počet transakcí 103 

Ziskové obchody 50 (48,54%) 

Ztrátové obchody 53 (51,46%) 

 

 

Graf č. 3: Analýza OoS nejziskovějšího optimalizovaného testu strategie S2 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Podobně na tom byly i výsledky ostatních testů. Zisk při analýze Out of Sample 

u všech testů, které byly při optimalizaci nejziskovější, se pohyboval v rozmezí 

od 1500 – 2500 $. Přičemţ perioda indikátoru WPR vycházela u všech 

optimalizovaných výsledků poměrně malá, dosahovala hodnot 2 a 4. Z tohoto 

poznání můţeme opět usuzovat, vývoj ceny se odvíjí od hodnot těsně 

předcházejících. 

 

Hodnocení strategie 

Díky přidání indikátoru WPR jsme eliminovali testy z původní strategie, jejichţ 

výsledky byly nestabilní a které bych nedoporučil pouţít pro budoucí 

obchodování. Celkově bych hodnotil strategii S2 velmi pozitivně díky právě 

této eliminaci nevhodných výsledků. Kdyţ se na tuto strategii podíváme 

ekonomicky, zhodnocení našich vkladu za období 16 měsíců je 15% - 25 %. Coţ 

je asi 11,25% - 18,75% ročně. 
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3.2.3 Strategie S1 podpořená indikátorem RSI (S3) 

 

Jako další strategii si opět uvedeme strategii zaloţeno na Fibonacciho návratech, 

ovšem tentokrát s jiným indikátorem a tím je Relative Strength Index (RSI), coţ je 

podobně jako WPR indikátor, který měří vnitřní sílu určitého měnového páru. 

Hlavním poznáním by pak mělo být, jaký indikátor je pro vytvořenou strategii 

nejlepší. 

Tuto strategii budeme v dalším textu označovat jako strategii S3. 

 

Popis strategie 

Jak je jiţ patrno z pojmenování dané strategie, opět jako základ vyuţijeme 

strategii S1. Vstup do trhu nám ale nyní bude určovat indikátor RSI. Opět 

podobně jako u strategie S2 budeme zjišťovat, zda je trh překoupený 

či přeprodaný. V případě překoupenosti a aktuální ceně nad hranicí Resistence 

budeme zadávat prodejní příkaz, naopak, kdyţ bude trh přeprodán a cena 

pod hranicí Supportu, budeme zadávat nákupní příkazy. 

Hodnoty zastavení ztráty či profit targetu nám bude určovat základní strategie S1. 

Kompletní zdrojový kód se nachází v Příloze č. 3: CD – soubor: diplomka 0.2 

RSIdynam.mq4. 

 

Optimalizované hodnoty 

Optimalizované hodnoty ze strategie S1 zůstanou nezměněny. Tedy se bude jako 

v předchozích dvou případech optimalizovat hodnoty velikost periody (perioda), 

sníţení maxima (snizeni_max), zvýšení minima (zvyseni_min), procento ztráty 

(procento_ztrata) a procento zisku (procento_zisk). Jako odlišný parametr oproti 

předchozím případům bude zjištění periody pro indikátor RSI (perioda_RSI). 
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Výsledky optimalizace 

Optimalizace vstupních parametrů bude probíhat podle stejného klíče jako 

u předchozích strategií S1 a S2. Ve zkratce si tedy jen připomeneme hlavní 

nastavení: měnový pár EUR/USD, sloupcový graf s denní periodou a období 

od 1.1.2010 do 28.12.2012. 

Ještě je třeba zmínit rozmezí, v jakém bude optimalizace parametrů probíhat. 

To znázorňuje následující obrázek. 

 

Obrázek č. 16: Vloţení optimalizačních rozmezí pro strategii S3 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Na následujícím obrázku je zobrazena optimalizační zpráva s několika výsledky 

testů, které jsou seřazeny od nejvíce ziskového. Po tomto obrázku následuje 

tabulka, kde jsou uvedeny hodnoty parametrů u některých nejvíce ziskových testů. 

Kompletní výstup optimalizace viz Příloha č. 3: CD. 



53 

 

 

Obrázek č. 17: Výřez optimalizační zprávy strategie S3 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Tabulka č. 7: Výčet hodnot optimalizovaných testů strategie S3 (Zdroj: vlastní dle hodnot z Metatraderu) 

Č. testu Zisk 
Počet 

transakcí 
Pokles $ Pokles % Perioda 

Procento 
zisk 

Procento 
ztráta 

Snížení 
max 

Zvýšení 
min 

Perioda 
RSI 

426 9120,2 88 10528,0 84,77% 10 2 0 10 0 10 

346 8763,8 91 10528,0 87,31% 10 12 18 12 0 10 

292 8763,8 91 10528,0 87,31% 10 10 12 12 0 10 

456 7775,2 93 11505,8 96,44% 10 18 16 14 0 10 

437 7641,8 86 10528,0 89,44% 10 0 0 8 20 10 

262 6998,2 83 10528,0 85,37% 10 6 0 2 0 10 

70 6804,2 83 10615,0 86,77% 30 6 20 2 12 10 

237 5846,0 82 10662,0 87,40% 50 4 6 2 12 10 

125 5809,8 74 10745,0 91,58% 190 2 16 0 10 10 

16 5610,4 46 5427,0 39,19% 10 16 4 18 10 14 

35 5432,8 43 5427,0 39,72% 10 0 0 12 10 14 

77 5408,6 47 5427,0 39,77% 10 8 14 18 2 14 

120 5003,8 45 5564,0 37,56% 70 18 16 6 8 14 

446 4685,6 42 5466,0 42,00% 30 4 12 8 16 14 

37 4615,8 45 5525,0 40,29% 110 20 2 12 16 14 
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Z tabulky nejziskovějších testů optimalizace strategie S3 lze vyčíst oproti 

předchozím strategiím daleko menší počet transakcí, které se během optimalizace 

jednotlivých testů provedly. To s největší pravděpodobností i zapříčinilo sníţení 

celkového čistého zisku jednotlivých testů. Lze tedy usuzovat, ţe pomocí 

indikátoru RSI jsou nastaveny těţší kritéria pro vstup do obchodu. Stejná 

skutečnost by se nám měla projevit i v následující analýze OoS. 

 

Analýza Out of Sample (OoS) 

Analýza Out of Sample pro optimalizované výsledky bude opět spuštěna 

na testovaném období od 1.1.2013 do 28.4.2014. Následně zhodnotíme jednotlivé 

výsledky. 

Pro názornost si zobrazíme uzavřené transakce. 

 

Obrázek č. 18: Ukázka obchodování podle strategie S3 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Nicméně takto nastavená strategie je pro spuštění na období mimo optimalizaci 

ztrátová pro prvních devět neziskovějších optimalizovaných testů. Důleţitou roli 

při výběru správných parametrů hraje pokles u jednotlivých strategií. 

U prvních devíti jiţ zmíněných testů je tento pokles velice výrazný a má vliv 

na celkový výsledek daného testu v analýze OoS. Tento pokles, jak je zřejmé 

z tabulky optimalizovaných parametrů, je závislí na hodnotě periody pro indikátor 

RSI. V případech, kde je hodnota periody RSI rovna 14, je mnohem menší pokles 

oproti případům kde je hodnota periody RSI 10. 
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V další části návrhu této obchodní strategie si uvedeme jeden ze ziskových testů 

v analýze Out of Sample.  

 

Tabulka č. 8: Parametry ziskového testu strategie S3 v OoS (Zdroj: vlastní) 

Č. testu Perioda % zisk % ztráta Snížení max Zvýšení min Perioda RSI 

35 10 0 0 12 10 14 

 

Tabulka č. 9: Výsledky ziskového testu strategie S3 v OoS (Zdroj: vlastní) 

Popis Hodnota 

Celkový čistý zisk 2400,00 

Hrubý zisk 3622,80 

Hrubá ztráta 1222,80 

Počet transakcí 11 

Ziskové obchody 7 (63,64%) 

Ztrátové obchody 4 (36,36%) 

 

 

Graf č. 4: Analýza OoS – ziskový test strategie S3 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Hodnocení strategie 

Přestoţe prvních devět testů nebylo v analýze OoS ziskových, po zaměření 

i na jiné faktory neţ je největší zisk, jsme našli vhodné parametry do strategie S3, 

abychom podle ní mohli uskutečňovat ziskové obchody. Nicméně jak je jiţ 

zmíněno ve výsledcích optimalizace, kvůli tvrdým kritériím je ve strategii 

uskutečněno mnohem méně transakcí. 



56 

 

V kaţdém případě za pomocí indikátoru RSI jsme schopni poměrně výrazně sníţit 

pokles v $, tedy ztrátovost transakcí. 

 

3.2.4 Strategie S1 podpořená kombinací WPR a RSI (S4) 

V této strategii se budeme snaţit vyuţít pozitivních stránek indikátorů RSI 

a WPR, které budou stanovovat podmínky pro vstup do trhu a provedení 

transakcí. 

Tuto strategii budeme v dalším textu označovat jako strategii S4. 

 

Popis strategie 

V rámci této strategie opět budeme vytvářet tunel ohraničený hladinami podpory 

a odporu. V případě, ţe aktuální cena bude mimo tento vytyčený tunel, budeme 

pro vstup do trhu zkoumat několik faktorů naráz. Prvním z těchto faktorů bude 

překoupenost či přeprodanost podle indikátoru Williams Percent Range. Druhým 

z foktorů bude tendence indikátoru Relative Strength Index, kde budeme 

dle po sobě jdoucích hodnot indexu RSI potvrzovat rostoucí či klesající trend. 

Pokud budou všechny podmínky splněny, můţeme vstoupit do trhu a obchodovat 

podle Fibonacciho návratů. 

Kompletní zdrojový kód se nachází v Příloze č. 3: CD – soubor: diplomka 0.5 

will a RSI dynam.mq4 (CD). 

 

Optimalizované hodnoty 

Mezi optimalizované hodnoty budou opět patřit všechny parametry ze strategie 

S1, dále se k nim přidá perioda pro určení indikátoru WPR ze strategie S2 a jako 

poslední parametr bude optimalizována hodnota periody pro vytvoření indikátoru 

RSI. Jako očekávaný výsledek bychom se měli dopracovat k ziskovým strategiím, 

které budou mít menší finanční pokles. 
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Výsledky optimalizace 

Opět se uchýlíme k optimalizačním parametrům, které byly stanoveny jiţ v první 

strategii S1 (denní časová perioda, měnový pár EUR/USD a období oz začátku 

roku 2010 do konce roku 2012. 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny rozmezí jednotlivých parametrů 

nastavených pro optimalizaci. Hodnoty jednotlivých rozmezí jsou čerpána 

z předcházejících optimalizací. 

 

Obrázek č. 19: Vloţení optimalizačních rozmezí pro strategii S4 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Na následujícím obrázku je zobrazena optimalizační zpráva s několika výsledky 

testů, které jsou seřazeny od největší ziskovosti. Po tomto reportu následuje 

tabulka, kde jsou vypsány hodnoty parametrů nejziskovějších testů strategie S4. 

Kompletní výstup optimalizace viz Příloha č. 3: CD. 
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Obrázek č. 20: Výřez optimalizační zprávy strategie S4 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Tabulka č. 10: Výčet hodnot optimalizovaných testů strategie S4 (Zdroj: vlastní dle hodnot z Metatraderu) 

Č. testu Zisk 
Počet 

transakcí 
Pokles $ Pokles % Perioda 

Procento 
zisk 

Procento 
ztráta 

Snížení 
max 

Zvýšení 
min 

Perioda 
WPR 

perioda 
RSI 

237 15889,0 158 8656,6 46,34% 10 0 20 4 4 2 9 

261 15889,0 158 8656,6 46,34% 10 6 0 4 4 2 2 

90 15875,0 158 8670,6 46,41% 10 0 20 4 2 2 17 

59 15873,0 158 8672,6 46,42% 10 4 0 4 0 2 8 

266 15873,0 158 8672,6 46,42% 10 0 0 4 0 2 18 

169 15456,0 155 8821,6 47,18% 10 4 20 4 16 2 10 

269 13924,0 145 7748,6 45,15% 10 4 16 2 0 2 18 

161 12421,0 195 7261,2 37,05% 10 18 20 4 6 4 6 

193 12380,0 150 8299,2 45,52% 70 10 16 2 0 2 18 

86 12078,0 144 7816,0 41,06% 20 18 0 2 8 2 16 

134 12078,0 144 7816,0 41,06% 20 18 14 2 4 2 15 

246 12078,0 144 7816,0 41,06% 20 18 14 2 8 2 12 

192 12051,0 179 9677,8 56,19% 10 18 18 8 6 2 2 

221 11712,0 155 9261,0 51,42% 20 20 4 4 20 2 2 

151 11411,0 144 8299,2 45,48% 70 14 16 2 18 2 3 
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Na základě výsledků uvedených v tabulce můţeme soudit, ţe došlo ke sníţení 

hodnoty poklesu v $ oproti strategii S2 při zachování výše čistého zisku. Tomu 

se přizpůsobily optimalizované parametry, které jsme se snaţili co nejvíce zjemnit 

pomocí určení rozmezí a kroků optimalizace. 

 

Analýza Out of Sample (OoS) 

Nyní uděláme analýzu OoS strategie S4, abychom posoudili pouţitelnost strategie 

a optimalizovaných parametrů. Dané případy se opět testovaly na období 

od 1.1.2013 do 28.4.2014. 

 

Nejprve si ukáţeme vizuální zobrazení vybraného testu při analýze OoS 

v prostředí Metatrader. 

 

Obrázek č. 21: Ukázka obchodování podle strategie S4 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Následně podrobíme analýze nejziskovější optimalizované testy. Pro potřeby této 

práce si zobrazíme jeden případ. K tomuto zobrazení nám poslouţí testový případ, 

který byl při optimalizaci nejziskovější. Uvedeme základní parametry a výsledky 

testu. 

 

Tabulka č. 11: Parametry nejlepšího optimalizovaného testu strategie S4 (Zdroj: vlastní) 

Č. testu Perioda % zisk % ztráta 
Snížení 

max 
Zvýšení 

min 
Perioda 

WPR 
Perioda 

RSI 

237 10 0 20 4 4 2 9 
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Tabulka č. 12: Výsledky nejlepšího optimalizovaného testu strategie S4 v OoS (Zdroj: vlastní) 

popis hodnota 

celkový čistý zisk 4312,60 

hrubý zisk 13687,40 

hrubá ztráta 9374,80 

počet transakcí 53 

ziskové obchody 29 (54,72%) 

ztrátové obchody 24 (45,28%) 

 

 

Graf č. 5: Analýza OoS nejziskovějšího optimalizovaného testu strategie S4 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Pro všechny ostatní nejlepší optimalizované testy byla strategie v analýze 

Out of Sample také zisková. Ten se pohyboval v rozmezí od 2000 $ do 4500 $. 

 

Hodnocení strategie 

V porovnání s předcházejícími strategiemi byla strategie S4 nejziskovější. Díky 

indikátoru RSI jsme se vyhnuli velkým poklesům při jednotlivých transakcí, jako 

to bylo u strategii S2. Dále jsme oproti této strategii rozšířili ziskový potenciál.  

Výsledky ukázaly, ţe je tato strategie obchodovatelná na budoucím vývoji ceny 

měnového páru EUR/USD a lze ji tedy doporučit pro obchodování investičního 

experta společnosti. 
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3.2.5 Strategie S1 podpořená indikátorem Stochastic (S5) 

Jako poslední strategii v návrhové části bude uvedena strategie obchodování 

Fibonacciho návratů podpořena indikátorem Stochastic, který určuje podobně 

jako předcházející indikátory přeprodanost a překoupenost. 

Tuto strategii budeme v dalším textu označovat jako strategii S5. 

 

Popis strategie 

Základ této strategie bude opět stejný jako u všech jiţ navrhnutých strategií. 

Výjimkou bude stanovení podmínek pro vstup do obchodu pomocí indikátoru 

Stochastic. Jako signál pro vstup bude, kdyţ křivky Stochastiku budou nad resp. 

pod hraničními úrovněmi. Překročení těchto úrovní nám bude naznačovat 

překoupenost nebo přeprodanost daného trhu. Po vstupu do trhu budeme opět 

obchodovat podle Fibonacciho návratů. 

Kompletní zdrojový kód se nachází v Příloze č. 3: CD – soubor: diplomka 

stochastic dynam.mq4 (CD). 

 

Optimalizované hodnoty 

K optimalizovaným parametrům strategie S1 se přidají dva nové parametry, 

které budou určovat periodu jednotlivých křivek Stochastiku. Jedná se o periodu 

křivky %K (perioda_K) a periodu křivky %D (perioda_D). 

 

Výsledky optimalizace 

Dané parametry budeme optimalizovat na denním grafu měnového páru 

EUR/USD v období od 1.1.2010 do 28.12.2012. 

Nastavení rozmezí pro optimalizaci jednotlivých parametrů je na následujícím 

obrázku. 
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Obrázek č. 22: Vloţení optimalizačních rozmezí pro strategii S5 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Na následujícím obrázku a tabulce je zobrazena část optimalizační zprávy, 

kde jsou jednotlivé výsledky seřazeny podle největšího zisku, a hodnoty 

parametrů optimalizovaných testů strategie S5. Kompletní výstup optimalizace 

viz Příloha č. 3: CD. 

 

Obrázek č. 23: Výřez optimalizační zprávy strategie S5 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 
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Tabulka č. 13: Výčet hodnot optimalizovaných testů strategie S5 (Zdroj: vlastní dle hodnot z Metatraderu) 

Č. testu Zisk 
Počet 

transakcí 
Pokles $ Pokles % Perioda 

Procento 
zisk 

Procento 
ztrata 

Snížení 
max 

Zvýšení 
min 

Perioda 
K 

perioda 
D 

42 19521,8 53 8048,0 41,68% 190 18 8 22 8 10 5 

262 18705,8 76 8526,6 38,92% 190 6 18 16 28 8 3 

43 18084,2 12 11359,4 69,44% 190 8 30 14 4 6 1 

208 15845,2 100 7073,0 33,29% 170 8 2 24 24 8 3 

57 15488,8 39 5769,0 44,37% 90 10 4 22 6 2 4 

232 15311,8 93 7963,0 37,64% 90 10 0 6 20 7 4 

170 15197,4 84 8196,0 37,27% 110 22 2 4 24 7 9 

185 14224,2 87 8876,0 37,27% 110 4 2 4 26 7 3 

199 13545,4 44 7347,0 57,74% 130 6 18 28 8 3 1 

297 13275,0 42 3784,0 29,76% 110 18 2 28 6 2 3 

12 13216,8 95 9014,0 39,35% 70 28 6 4 28 7 3 

53 12898,2 70 7978,0 37,32% 130 14 2 2 24 7 5 

45 12873,0 100 10739,8 35,12% 50 22 12 10 18 6 9 

212 12827,4 71 10529,0 35,65% 190 30 10 6 28 8 3 

281 12613,6 71 6219,4 49,81% 50 10 18 8 18 3 10 

 

 

Dle výše uvedených výsledků jsou hodnoty optimalizovaných parametrů velice 

rozmanité. Ţádná hodnota příliš nedominuje, takţe se nedá říci, ţe ziskovost této 

strategie určuje pouze některý parametr. Nicméně si můţeme povšimnout 

poměrně nízkých hodnot poklesu, které se ve většině případů drţí pod hranicí 

50%. 

 

Analýza Out of Sample (OoS) 

V této části podrobíme výsledky optimalizace strategie S5 analýze Out of Sample. 

Analýza proběhne na následujících 16 měsících od konce optimalizovaného 

období. 

 

Nejprve však znázorníme, jak vypadá vizuálně obchodování podle této strategie 

s indikátorem Stochastic. 
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Obrázek č. 24: Ukázka obchodování podle strategie S5 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Výsledky analýzy OoS nejziskovějších optimalizovaných testů strategie S5 nám 

přinesla velmi rozporuplné výsledky. Některé testy v analýze byly značně 

ziskové, nicméně u mnohých byl zisk téměř nulový a v některých případech došlo 

i ke ztrátě. 

Do této práce uvedeme dva případy analýzy OoS s rozdílnými výsledky. 

Nejprve si zobrazíme případ ztrátové strategie s jeho hlavními parametry 

a výsledky. 

 

Tabulka č. 14: Parametry ztrátového testu strategie S5 v OoS (Zdroj: vlastní) 

Č. testu Perioda % zisk % ztráta 
Snížení 

max 
Zvýšení 

min 
Perioda K Perioda D 

57 90 10 4 22 6 2 4 

 

Tabulka č. 15: Výsledky ztrátového testu strategie S5 v OoS (Zdroj: vlastní) 

popis hodnota 

celkový čistý zisk -827,60 

hrubý zisk 1701,20 

hrubá ztráta 2528,80 

počet transakcí 12 

ziskové obchody 4 (33,33%) 

ztrátové obchody 8 (66,67%) 
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Graf č. 6: Analýza OoS ztrátového testu strategie S5 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

V této strategii bylo poměrně málo transakcí a ještě méně jich bylo ziskových. 

Proto test dopadl záporným výsledkem. Při porovnání ztrátových výsledků 

by mohly důleţitou roli hrát velikosti period jednotlivých křivek Stochastiku. 

U těch ztrátový testů byly hodnoty těchto period poměrně nízké (oba parametry 

byly pod hodnotou 4). 

 

Nyní si ještě pro názornost zobrazíme ziskový test strategie S5 v analýze OoS. 

 

Tabulka č. 16: Parametry ztrátového testu strategie S5 v OoS (Zdroj: vlastní) 

Č. testu Perioda % zisk % ztráta 
Snížení 

max 
Zvýšení 

min 
Perioda K Perioda D 

208 170 8 2 24 24 8 3 

 

Tabulka č. 17: Výsledky ziskového testu strategie S5 v OoS (Zdroj: vlastní) 

popis hodnota 

celkový čistý zisk 4980,40 

hrubý zisk 9940,40 

hrubá ztráta 4960,00 

počet transakcí 30 

ziskové obchody 16 (53,33%) 

ztrátové obchody 14 (46,67%) 
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Graf č. 7: Analýza OoS ziskového testu strategie S5 (Zdroj: vlastní v Metatraderu) 

 

Výsledek testu této strategie je velice pozitivní. Zisk byl téměř 5000 $, čehoţ jsme 

nedosáhli v ţádné předchozí strategii. 

 

Hodnocení strategie 

Přestoţe jsme u některého testu dosáhli nejlepšího výsledku, tato strategie nám téţ 

přinesla poměrně mnoho negativních výsledků v podobě ztráty analyzovaného 

testu. Z mého pohledu by strategie s vyuţitím indikátoru Stochastic potřebovala 

určité změny, kterými by mohla být změna podmínek pro vstup do trhu či vyuţití 

ještě nějakého jiného nástroje technické analýzy. 

Proto bych tuto strategii v této podobě úplně nedoporučil pro obchodování. 

 

3.2.6 Celkové hodnocení navrhovaných strategií 

Na závěr našeho návrhu automatických obchodních strategií celkově zhodnotíme 

vytvořené strategie. 

Fibonacciho návraty, jak jsme zjistili z navrhovaných strategií a jejich analýzy, 

se dají poměrně dobře vyuţít při obchodování na měnových trzích. Nicméně 

pro sníţení rizika a případně i zvýšení ziskovosti k tomuto aparátu technické 

analýzy musíme přidat vhodný indikátor příp. indikátory. Nejlepších a poměrně 

stabilních hodnot jsme dosáhli u strategie S4, kde jako hlavní podmínkou 

pro vstup do trhu byl indikátor WPR podpořený trendem indikátoru RSI. 
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3.3 Doporučené chování na trhu 

V této části budou zmíněny základní doporučení pro jakéhokoliv obchodníka 

na finančních trzích. 

Mezi první a nejzásadnější pravidlo pro obchodování na trhu patří stanovení 

obchodního plánu. Ten by měl obsahovat informace o tom, jaké finanční 

instrumenty budeme obchodovat, na jakých trzích a jak velký bude potřeba 

vloţený kapitál. Součástí plánu by pak ještě měla být obchodní strategie, 

která nám říká, kdy vstoupit do trhu, kdy z něho vystoupit (stanovení úrovně 

pro zisk a ztrátu) a jaký objem budou mít naše obchody. Takto stanovený plán 

a jeho dodrţování je základ pro úspěšné obchodování. 

Dále je třeba mít dobře nastavený risk management a money management. Tedy 

nehazardovat s vloţeným kapitálem a volit správně maximální výši ztráty 

pro překlenutí ztrátového období. 

Vyvarování se projevů emocí, které do obchodu nepatří, můţe být dalším 

důleţitým doporučením pro úspěšné obchodování. 

Dalším a posledním velice důleţitým bodem je neustálé rozvíjení svých 

obchodních znalostí. Ty se dají získávat studiem historického vývoje ceny 

nebo sledování aktuálního dění doma i v zahraničí. Jelikoţ se finanční trhy 

v průběhu času vyvíjejí, je i získávání znalostí neustálý proces, bez kterého 

bychom na těchto trzích v budoucnu nemohli uspět. 

 

Pro obchodování na měnových trzích a zejména pak pro denní obchodování 

měnového páru EUR/USD, který je hojně obchodován, by se dala vyuţít navrţená 

strategie S4, případně by se daly vyuţít principy uvedené v návrhu pro vytvoření 

vlastní strategie. 
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ZÁVĚR 

V rámci této diplomové práce jsem se zabýval problematikou obchodování 

na základě změny ceny kurzu měnových páru a zejména pak páru EUR/USD 

a EUR/CZK. Pro případné obchodování na měnovém trhu Forex jsem navrhl 

několik automatických obchodních systémů, které byly zaloţené na myšlence 

Fibonacciho návratů. 

U těchto obchodních strategií jsem následně optimalizoval vstupní parametry tak, 

abych vytvořil ziskové strategie, podle kterých by mohl investiční expert následně 

obchodovat aktuální vývoj cen. Ziskovost, resp. funkčnost těchto vytvořených 

strategií jsem podstoupil analýze na následující období, které nebylo zahrnuto 

v optimalizaci. 

Nejstabilnější výsledky vykazovala strategie S4, coţ je původní strategie 

podpořená indikátory WPR a RSI. U této strategie se pohyboval čistý zisk za 

posledních 16 měsíců v rozmezí od 2000 $ do 4500 $. Coţ činilo asi 20% - 45% 

z původní vloţené částky 10000 $. Tuto strategii bych také doporučil, ze všech 

vytvořených strategií, investičnímu expertovi pro obchodování. Další moţností je 

vytvoření vlastní strategii na základě poznatků uvedených v práci. 

Dalším návrhem bylo popsání moţnosti zmírnit riziko změny kurzu 

při zahraničních zakázkách společnosti. V tomto návrhu jsem se zaměřil 

na měnový pár EUR/CZK, který je nejvíce pravděpodobný, ţe ho společnost bude 

řešit. Uvedl jsem příklad, jakým by mohlo dojít k zajištění kurzovního rizika. 

Na závěr této práce jsem řešil doporučené chování pro obchodníky na finančních 

trzích, kde byly popsány některé postupy, kterých je dobré se při obchodování 

drţet. 

Na začátku práce jsem si stanovil výše popsané cíle, které jsem v rámci této 

diplomové práce splnil. 
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SEZNAM ZKRATEK  

BOC (Bank of Canada) - centrální banka Kanady 

BOE (The Bank of England) - centrální banka Velké Británie 

BOJ (Bank of Japan) - centrální banka Japonska 

CZK (česká koruna) - státní měna České republiky 

ECB (European Central Bank) - banka zodpovědná za monetární politiku EU 

EUR (euro) - měna vyuţívaná státy eurozóny a některých dalších   

FED (The Federal Reserve) - centrální banka USA 

HDP (hrubý domácí produkt) - hodnota všech vyprodukovaných produktů 

a sluţeb na daném území 

MA (Moving Average) - indikátor technické analýzy 

MACD (Moving Average Convergence Divergence) - indikátor technické analýzy 

MQL4 (MetaQuotes Language 4) - programovací jazyk 

RSI (Relative Strength Index) - indikátor technické analýzy 

SNB (Swiss National Bank) - Švýcarská národní banka 

USD (americký dollar)  -měna vyuţívaná ve Spojených Státech Amerických 

WPR (Williams Percent Range) - indikátor technické analýzy 
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Příloha č. 2: Zdrojový kód základní strategie S1 

(Zdroj: vlastní) 

 

 

//+-----------------------------------------------------------+  
//| Strategie S1   | 
//|    | 
//|    | 
//+-----------------------------------------------------------+ 
 
#property  copyright  "" 
#property  link "" 

// input parametres 
double max; 
double min; 
int stav  =  0; 
int prikaz; 
extern  int perioda  =  190; // pocet zkontrolovanych 
baru, optimalizovany parametr 
int i = 0; 
int j = 0; 
double zastaveni_ztraty; // KURZ, PRI KTEREM SE 
ZASTAVUJE ZTRATA,VYPOCET V PROGRAMU 
double realizovani_zisku; // KURZ, PRI KTEREM SE 
REALIZUJE ZISK, VYPOCET V PROGRAMU 
string typ_prikazu; 
int pozice  =  0; 
extern  double procento_zisk  =  8;  //v procentech, 
optimalizovany parametr 
extern  double procento_ztrata  =  14;  //v procentech , 
optimalizovany parametr 
extern  double snizeni_max  =  0;//v procentech, 
optimalizovany parametr 
extern  double zvyseni_min  =  12;  //v procentech, 
optimalizovany parametr 
double fibonaci1  =  0.236; 
double fibonaci2  =  0.382; 
double fibonaci3  =  0.5; 
double fibonaci4  =  0.618; 
double fibonaci5  =  0.764; 
 
 

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

//| script program start function    | 

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



 

 

int  start() 
{ 

if  (i  >  perioda)  { 
// ZADNY POKYN NENI OTEVRENY switch  (stav)  { 
 
case  0: 
 

// ZJISTENI MAXIMALNI A MINIMALNI HODNOTY V PREDCHOZIM 
CASOVEM USEKU  
max  =  iHigh  (NULL,  0,  1); 
min  =  iLow  (NULL,  0,  1); 
 
for  (j=perioda;  j>0;  j--)  { 

if  (iHigh  (NULL,  0,  j)  >  max)  max  =  iHigh  (NULL,  0,  
j);  
 if  (iLow  (NULL,  0,  j)  <  min)  min  =  iLow  (NULL,  0,  j);  

} 
 
max  =  max  -((100-snizeni_max)/100*(max-min));  
min  =  min  +((100-zvyseni_min)/100*(max-min)); 
 
 

// NAD HRANICI TUNELU 

if  ((iClose(NULL,  0,  0)  >=  max)  &&  
((iClose(NULL,0,1))>(iClose(NULL,0,0))))  { 

prikaz  =  OrderSend(Symbol(),OP_SELL,1,Bid,3,0,0);  // 
PRIKAZ pro prodej  

stav  =  1; 
typ_prikazu  =  "sell";  
pozice  =  Bars; 

// PREPOCET PARAMETRU 
realizovani_zisku  =  max  -  fibonaci1*((100-

procento_zisk)/100)*  (max-min);  
 zastaveni_ztraty  =  max  +  ((procento_ztrata)/100  *  
(max-min));  
} 

 
 

// POD HRANICI TUNELU 
else  if  ((iClose(NULL,  0,  0)  <=  min)  &&  
((iClose(NULL,0,1))<(iClose(NULL,0,0))))  { 

 
prikaz  =  OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,0,0);  // 
PRIKAZ pro nakup  
stav  =  1; 
typ_prikazu  =  "buy"; 

pozice  =  Bars; 

// PREPOCET PARAMETRU 
zastaveni_ztraty  =  min  -  (procento_ztrata)/100  *  (max-
min); 
realizovani_zisku  =  min  +  fibonaci1*((100-
procento_zisk)/100)*  (max-min); 

} 
break; 



 

 

 

case  1: 
if  (!(pozice  ==  Bars))  { 

if  (typ_prikazu  ==  "sell")  stav  =  8; 
else  if  (typ_prikazu  ==  "buy")  stav  =  2;  

} 
break; 

// POKYN JE OTEVRENY 

 
 
//stavy pro nakup  
 case  2: 

if  ((iClose(NULL,  0,  0)  <  zastaveni_ztraty))  {  
 OrderClose(prikaz,1,Bid,3,  Red); 

stav  =  0; 
i = 0; 

} 
else  if  (iClose(NULL,  0,  0)  >  realizovani_zisku)  {    
zastaveni_ztraty  =  realizovani_zisku; 
realizovani_zisku  =  min  +  fibonaci2*((100-
procento_zisk)/100)*  (max-min); 

stav  =  3; 
i=0; 

} 
break; 
 
 

case  3: 
if  ((iClose(NULL,  0,  0)  <  zastaveni_ztraty))  {  
 OrderClose(prikaz,1,Bid,3,  Red); 

stav  =  0; 
i = 0; 

} 
else  if  (iClose(NULL,  0,  0)  >  realizovani_zisku)  { 
zastaveni_ztraty  =  realizovani_zisku; 
realizovani_zisku  =  min  +  fibonaci3*((100-
procento_zisk)/100)*  (max-min); 

stav  =  4; 
} 

break; 
 
 

case  4: 
if  ((iClose(NULL,  0,  0)  <  zastaveni_ztraty))  {  
 OrderClose(prikaz,1,Bid,3,  Red); 

stav  =  0; 
i = 0; 

} 
else  if  (iClose(NULL,  0,  0)  >  realizovani_zisku)  { 
zastaveni_ztraty  =  realizovani_zisku; 
realizovani_zisku  =  min  +  fibonaci4*((100-
procento_zisk)/100)*  (max-min); 

stav  =  5; 
} 

break; 
 



 

 

 

case  5: 
if  ((iClose(NULL,  0,  0)  <  zastaveni_ztraty))  {  
 OrderClose(prikaz,1,Bid,3,  Red); 

stav  =  0; 
i = 0; 

} 
else  if  (iClose(NULL,  0,  0)  >  realizovani_zisku)  { 
zastaveni_ztraty  =  realizovani_zisku; 
realizovani_zisku  =  min  +  fibonaci5*((100-
procento_zisk)/100)*  (max-min); 

stav  =  6; 
} 

break; 
 
 

case  6: 
if  ((iClose(NULL,  0,  0)  <  zastaveni_ztraty))  {  
 OrderClose(prikaz,1,Bid,3,  Red); 

stav  =  0; 
i = 0; 

} 
else  if  (iClose(NULL,  0,  0)  >  realizovani_zisku)  { 
zastaveni_ztraty  =  realizovani_zisku; 
realizovani_zisku  =  min  +  ((100-procento_zisk)/100)*  
(max-min); stav  =  7; 

} 
break; 
 
 

case  7: 
if ((iClose(NULL, 0, 0) > realizovani_zisku) || 
(iClose(NULL, 0, 0) < zastaveni_ztraty))  { 

OrderClose(prikaz,1,Bid,3,  Red); stav  =  0; 
i = 0; 

} 
break; 
 
 
 
 
 

//stavy pro prodej  
 case  8: 

 
if  ((iClose(NULL,  0,  0)  >  zastaveni_ztraty))  {  
 OrderClose(prikaz,1,Ask,3,  Green); 

stav  =  0; 
i = 0; 

} 
else  if  (iClose(NULL,  0,  0)  <  realizovani_zisku)  { 
zastaveni_ztraty  =  realizovani_zisku; 
realizovani_zisku  =  max  -  fibonaci2*((100-
procento_zisk)/100)*  (max-min); stav  =  9; 
} 

break; 
 
 



 

 

case  9: 
if  ((iClose(NULL,  0,  0)  >  zastaveni_ztraty))  {  
 OrderClose(prikaz,1,Ask,3,  Green); 

stav  =  0; 
i = 0; 

} 
else  if  (iClose(NULL,  0,  0)  <  realizovani_zisku)  { 
zastaveni_ztraty  =  realizovani_zisku; 
realizovani_zisku  =  max  -  fibonaci3*((100-
procento_zisk)/100)*  (max-min); stav  =  10; 
} 

break; 
 
 

case  10: 
if  ((iClose(NULL,  0,  0)  >  zastaveni_ztraty))  {  
 OrderClose(prikaz,1,Ask,3,  Green); 

stav  =  0; 
i = 0; 

} 
else  if  (iClose(NULL,  0,  0)  <  realizovani_zisku)  { 
zastaveni_ztraty  = realizovani_zisku; 
realizovani_zisku  =  max  -  fibonaci4*((100 - 
procento_zisk)/100) *  (max-min); stav  =  11; 
} 

break; 
 
 
 

case  11: 
if  ((iClose(NULL0,  0)  >  zastaveni_ztraty))  ,  {  
 OrderClose(prikaz,1,Ask,3,  Green); 

stav  =  0; 
i = 0; 

} 
else  if  (iClose(NULL,  0,  0)  <  realizovani_zisku)  { 
zastaveni_ztraty  =  realizovani_zisku; 
realizovani_zisku  =  max  -  fibonaci5*((100-
procento_zisk)/100)*  (max-min); stav  =  12; 
} 

break; 
} 
} 
i++; 
//---- 

return(0); 
} 

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



 

 

Příloha č. 3: CD  

 

Obsah CD: 

 Zdrojový kód strategie S1 (mql4) 

 Zdrojový kód strategie S2 (mql4) 

 Zdrojový kód strategie S3 (mql4) 

 Zdrojový kód strategie S4 (mql4) 

 Zdrojový kód strategie S5 (mql4) 

 Optimalizační zpráva strategie S1 (html) 

 Optimalizační zpráva strategie S2 (html) 

 Optimalizační zpráva strategie S3 (html) 

 Optimalizační zpráva strategie S4 (html) 

 Optimalizační zpráva strategie S5 (html) 

 Tabulka s optimalizovanými parametry strategie S1 (xlsx) 

 Tabulka s optimalizovanými parametry strategie S2 (xlsx) 

 Tabulka s optimalizovanými parametry strategie S3 (xlsx) 

 Tabulka s optimalizovanými parametry strategie S4 (xlsx) 

 Tabulka s optimalizovanými parametry strategie S5 (xlsx) 


