
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV EKONOMIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF ECONOMICS

NÁVRH AUTOMATICKÉHO OBCHODNÍHO SYSTÉMU
MĚNOVÉ BURZY

PROPOSAL OF AN AUTOMATIC TRADING SYSTEMS FOR USE ON FOREIGN EXCHANGE

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. ONDŘEJ NEČAS
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE prof. Ing. OLDŘICH REJNUŠ, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2015



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015
Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Nečas Ondřej, Bc.

Podnikové finance a obchod (6208T090) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Návrh automatického obchodního systému měnové burzy

v anglickém jazyce:

Proposal of an Automatic Trading Systems for Use on Foreign Exchange

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení
Závěr 
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

MINER, R. High Probability Trading Strategies: Entry to Exit Tactics for the Forex, Futures, and
Stock Markets. USA: Wiley, 2008. 288 p. ISBN: 978-0-470-18166-9
NESNÍDAL, T. a P. PODHAJSKÝ. 2010. Kompletní průvodce úspěšného finančníka. Praha:
Centrum finančního vzdělání, 338 s. ISBN 978-80-903874-5-4.
PARDO, R. Design, Testing, and Optimization of Trading Systems. USA:  John Wiley & Sons,
1992. 164 p. ISBN 9780471554462
REJNUŠ, O. Finanční trhy - 4. rozšířené vydání. Praha: GRADA, 2014. 760 s. ISBN
978-80-247-3671-6
WILLIAMS, L. Long-Term Secrets to Short-Term Trading. USA: Wiley-Interscience, 1999. 255
p. ISBN 0-471-29722-4

Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 28.2.2015



 

 

Abstrakt 

Náplní této diplomové práce je tvorba automatického obchodního systému a jeho přesný 

popis. Dále je práce zaměřena na klasifikaci potřeb systému a na tomto základě 

proveden výběr příslušného podkladového aktiva, které je omezeno na měnový trh. 

 

Abstract 

 The content of this diploma thesis is building an automatic trading system and its exact 

description. The thesis is focused on the classification of system requirements and on 

this base selection of underlying asset, which is defined by the forex contracts category. 
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Úvod 

Soudobý trend automatizace je patrný téměř ve všech směrech lidského snažení. 

Obvyklými důvody pro zavedení automatizace bývá úspora nákladů, času, zvýšení 

přesnosti, eliminace chyb lidského faktoru a spousta dalších. Všeobecný význam a 

obliba její aplikace na finanční trhy rychle roste a vyvíjí se tempem, které úzce koreluje 

s pokrokem v informačních technologiích. Na různých úrovních sofistikace tak tyto 

automatické obchodní systémy využívají jednak finanční instituce, ale i drobní 

investoři, kterým se tak do rukou dostává jedinečný nástroj, jehož pomocí mohou 

ověřovat platnost nejrůznějších teorií, kombinovat je mezi sebou nebo přicházet s 

inovativními myšlenkami. Se znalostí jednoho z programovacích jazyků dostupných 

obchodních platforem je tedy možné vytvořit plně samostatný algoritmus, který bude 

neustále hlídat pohyb kurzu a neunikne mu žádný signál. Na trhu je také celá řada již 

naprogramovaných systémů, které si investor může zakoupit a používat, aniž by 

rozuměl programování nebo dokonce i obchodování. 

Snahou této diplomové práce je vytvořit návrh takového systému, který by na základě 

ziskových výsledů z minulého období měl potenciál pro vytvoření zisku i v období 

budoucím. Ačkoliv předsevzetí zní jednoduše, jeho splnění je o poznání 

komplikovanější. Pro jeho dosažení využiji dostupných možností optimalizace vstupů 

pomocí genetických algoritmů v kombinaci s dalšími metodami technické analýzy pro 

kvantifikaci výstupních a ochranných hodnot. V souvislosti s výběrem strategie je vždy 

nutné hovořit také o trhu, na který bude aplikována. Jak již název napovídá, příslušný 

trh bude vyhledáván na měnové burze, která je v současnosti největší světovou burzou a 

ze subjektivního hlediska zde vidím značný potenciál. 

Obecným cílem automatických obchodních systémů je zhodnocení volného kapitálu 

společnosti nebo soukromého investora s minimalizací časové náročnosti a potřeby 

kvalifikovaných rozhodnutí. Proto lze do jisté míry výstup této práce vnímat jako 

investiční doporučení, avšak je vždy nutné mít na paměti rizika spojená s tímto typem 

investování. 
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Vymezení globálního cíle a parciálních cílů 

Globálním cílem práce je návrh automatického obchodního systému a analýza a 

testování jeho ziskovosti s využitím dostupných metod technické analýzy 

Za účelem dosažení globálního cíle byly vymezeny následující parciální cíle: 

1) Prvním parciálním cílem je specifikace podmínek pro srovnání vybraných 

systémů, jakož i výběr vhodných metod pro jejich naprogramování.  

2) Druhým parciálním cílem je komparace pěti navržených automatických 

obchodních strategií a na základě jejich výnosových křivek výběr té 

nejziskovější. Součástí tohoto cíle je také ověřit funkčnost zvolené metody 

výstupu 

3) Třetím parciálním cílem je analýza maximálního poklesu, jejímž úkolem je 

vybrat takovou periodu, která bude vykazovat co možná nejnižší procentuální 

hodnoty poklesů 
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Metodika práce 

První část práce vymezuje nezbytné teoretické pojmy, za účelem správného pochopení 

všech následujících postupů. 

Praktická část práce nejprve specifikuje podmínky testování z hlediska výběru 

vhodných metod pro tvorbu automatického obchodního systému, výběru časových 

period, měnových párů a software. Dále se zde práce v kontextu s prvním parciálním 

cílem zabývá specifikací výstupní metody, analyzovaného časového intervalu a dalšími 

nezbytnými podrobnostmi. 

Na základě vytyčených podmínek bylo naprogramováno pět systémů s různými 

podmínkami vstupu, které jsou aplikovány na více trzích a více časových rámcích, aby 

bylo dosaženo objektivního srovnání. Výběrem systému s nejvyšším ziskovým 

potenciálem je splněn druhý parciální cíl, v jehož souladu je také zaujato stanovisko 

vůči zvolené metodě výstupu.  

Za účelem dosažení co možná nejvyšší ochrany kapitálu, následuje analýza 

maximálních poklesů v rámci jednotlivých časových period, přičemž je preferována 

taková perioda, která pokud možno na všech vybraných měnových párech vykazuje 

nejnižší procentuální pokles účtu v analyzovaném období.  

V konečné fázi jsou systémy optimalizovány pro jednotlivé měnové páry, srovnány 

jejich výsledky vůči základnímu nastavení a s pomocí out-of-sample testů je učiněna 

sumarizace, pro které měnové páry a v jakém nastavení je navržený systém vhodný.  
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1 Teoretická východiska 

Problematika finančních trhů je z hlediska literárních pramenů zevrubně probádaná 

oblast, a tudíž o teoretické poznatky z této oblasti není nouze. Následující kapitola je tak 

syntezí těchto pramenů, se zaměřením na měnový trh a automatizaci obchodování. 

1.1 Charakteristika měnové burzy 

Foreing Exchange, zkráceně „Forex“, označuje v současnosti největší segment 

finančního trhu – měnovou burzu. 

„Lze jej charakterizovat jako globální mezinárodní decentralizovaný OTC – trh /over 

the counter market/, jenž je tvořen celosvětovou sítí elektronických komunikačních 

systémů, jimiž jsou vzájemně propojeny jednotlivé finanční instituce (především banky), 

nebankovní korporace, jakož i brokerské společnosti, jejichž prostřednictvím mohou na 

Forexu obchodovat i všechny ostatní ekonomické subjekty“. (Rejnuš, 2014, s.462) 

1.1.1 Historický vývoj  

Cizí měna ve své podstatě může obchodníkovi soužit jako investiční, potažmo 

spekulační, nástroj stejně tak, jako komodita, která mění svojí cenu v závislosti na 

poptávce a nabídce (Rejnuš, 2014).  

Význam a všeobecné povědomí o Forexu v posledních letech výrazně stoupá, přičemž 

pro pochopení tohoto trendu je nutné nahlédnout do novodobé historie a popsat sled 

událostí a transformací měnového systému, které vedly až k současnému nastavení 

volně pohyblivých kurzů, a které tak daly možnost vzniku této devizové burzy. Celý 

tento proces lze dle Rothbarda (2005) rozdělit do devíti fází: 

1. Fáze (1815 – 1914) – Klasický zlatý standard 

2. Fáze (1914 – 1926) – Světová válka a následující období 

3. Fáze (1926 – 1931) – Standard zlaté devizy  

4. Fáze (1931 – 1945) – Nekryté peníze s volně pohyblivými kurzy 
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5. Fáze (1945 – 1968) – Brettonwoodská dohoda a nový standard zlaté devizy  

6. Fáze (1968 – 1971) – Rozpad brettonwoodského systému  

7. Fáze (srpen – prosinec 1971) – Konec brettonwoodského systému: Pohyblivé 

kurzy papírových peněz 

8. Fáze (prosinec 1971 – únor 1973) – Smithsoniánská dohoda 

9. Fáze (březen 1973 – současnost) – Volně pohyblivé kurzy 

V červenci roku 1944 se v americkém Bretton Woods setkali zástupci 44 národů, aby 

prodiskutovali možnosti řízení mezinárodní ekonomiky po druhé světové válce. 

Výsledkem tohoto setkání bylo schválení dohody, kterou vytvořili ekonomové John 

Maynard Keynes a Harry Dexter White. Nejdůležitější body Brettonwoodské dohody 

dle Lienové (2009) jsou: 

 Vytvoření klíčových mezinárodních orgánů 

 Zafixování směnných kurzů mezi měnami 

 Směnitelnost amerického dolaru za zlato 

Instituce, které vznikly v důsledku prvního bodu a které fungují dodnes jsou: 

 Mezinárodní měnový fond 

 Světová banka 

 Všeobecná dohoda o clech 

Brettonwoodská dohoda vstoupila v platnost počátkem roku 1945 a jednou z prvních 

věcí, kterou provedl Mezinárodní měnový fond, bylo stanovení fixní směnné hodnoty 

třiceti pěti amerických dolarů za trojskou unci zlata
1
. Druhý klíčový bod dohody – 

Zafixování směnných kurzů mezi měnami – v souvislosti s konvertibilitou amerického 

dolaru za zlato dává všem zúčastněným státům možnost směnit svojí měnu za americký 

dolar a následně za zlato.
2
 Jedním z hlavních důvodů pro takové opatření byla obava 

z poválečné hyperinflace, která by mohla vyvolat další poválečné nepokoje. Je 

pochopitelné, že za stávajících podmínek, by devizový trh nenabízel žádnou možnost 

kapitálového zisku/ztráty tak, jak jej nabízí dnes, a tudíž, že Brettonwoodská dohoda 

                                                 
1
 Trojská unce = 31,1034768 gramů. 

2
 Kurz amerického dolaru k německé marce byl 1:3,33; k libře 1:0,25; k francouzskému franku 1:263,52 a 

k italské liře 1:575. 
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musela zaniknout. Stalo se tak 15. srpna roku 1971 a zrušil jí americký prezident 

Richard Nixon. Hned v prosinci roku 1971 však byla podepsána dohoda 

Smithsoniánská, která fixovala hlavní evropské měny k americkému dolaru, ale již ne 

ke zlatu. Důsledkem toho stoupla cena zlata z 35$ za trojskou unci na 215$ během pár 

měsíců. I přesto, že Smithsoniánská dohoda stanovila fluktuační pásmo pro pohyb 

měnových kurzů na 2.25% oproti brettonwoodskému 1%, stále tato hranice nebyla 

z hlediska obchodní bilance udržitelná a vzniká tlak na devalvaci amerického dolaru, 

který již v únoru 1972 donutí prezidenta Nixona dohodu zrušit. Stalo se tak i 

s dočasným uzavřením devizového trhu, který byl opětovně otevřen v březnu roku 

1973. Paralelně s těmito událostmi je v roce 1971 založena burza s celým názvem 

„International Interbank Foreign Exchange“, která však z důvodu fixně stanovených 

kurzů Smithsoniánskou dohodou funguje pouze na bázi pevných kurzů. Sílící nedůvěra 

vůči americkému dolaru s ohledem na jeho inflaci způsobuje 1 března roku 1973 pád 

Smithsoniánské dohody a nastává tak dosud nezměněné období hodnoty měnových 

kurzů stanovených na základě mezinárodního devizového trhu. Do rukou centrálních 

bank se tak dostávají nové možnosti, jak podporovat stabilitu svojí měny a národní 

zájmy jakož i hospodářský růst. (Hartman, 2014; Lien, 2009; Rothbard, 2001; Rothbard, 

2005) 

Historie retailového obchodování Forexu sahá pouze na konec devadesátých let, kdy 

s rozvojem informačních technologií a internetu začíná docházet k vývoji obchodních 

platforem. Převratným krokem bylo také schválení zákona Commodity Future 

Modernization Act z roku 2000 americkým prezidentem Clintonem. Až teprve 

s příchodem brokerských společností, které začaly nabízet obchodování pomocí tzv. 

páky
3
, se devizový trh skutečně otevírá retailovým spekulantům. V novém tisíciletí se 

tento trh rychle rozvíjí, přičemž s větší popularitou se zvyšuje i konkurence mezi 

brokery, kteří snižují poplatky
4
 a tím ještě více zatraktivňují obchodování na Forexu. 

(Horner, 2011) 

                                                 
3
 Finanční pákou se rozumí možnost otevřít pozici, která je výrazně větší, než množství finančních 

prostředků, které je na účtu k dispozici. 
4
 Na Forexu jsou poplatky obvykle formou spreadů, což je rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou 
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1.2 Obchodování cizích měn 

Základní rozdělení trhu s cizími měnami je podle Rejnuše na trh: 

 Devizový 

 Valutový
5
 

1.2.1 Způsoby obchodování na devizovém trhu 

Neexistuje jednotné a vždy platné zařazení Forexu do konkrétní oblasti ve struktuře 

finančních trhů, avšak nejčastěji uváděnými způsoby obchodování s devizami je 

prostřednictvím: 

 Spotového trhu 

 Forwardu 

 Futures 

 Swapu 

 Opcí 

 Fondů kolektivního investování 

 Strukturovaných produktů 

(Lien,2009; Rejnuš, 2014; Jílek, 2005) 

Podle Lienové (2009) lze Forexový trh dle stupně centralizace rozčlenit na: 

1.2.1.1 Trhy centralizované 

Příkladem centralizovaných trhů s devizami mohou být futures nebo opce. Strukturu 

těchto trhů znázorňuje obrázek 1. 

                                                 
5
 Jedná se o trh hotovostních peněz, tudíž objemy jejich transakcí jsou v porovnání s devizovým trhem 

zanedbatelné. 
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Obrázek 1: Centralizovaná struktura trhu 

(Zdroj: Lien, 2009, s.32) 

1.2.1.2 Trhy decentralizované 

Příkladem decentralizovaného trhu s devizami je trh spotový. Jeho strukturu znázorňuje 

obrázek 2. 

Obrázek 2: Decentralizovaná struktura trhu 

(Zdroj: Lien, 2009, s.32) 
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1.3 Specifika forexu 

Mezi retailovými obchodníky roste popularita Forexu raketovým tempem. Následující 

podkapitoly shrnují základní body, proč spekulanti preferují právě tento typ trhu oproti 

jiným. 

1.3.1 Obchodní hodiny a likvidita 

České brokerské společnosti nabízejí přístup na Forexový spotový trh nepřetržitě od 

neděle 23:00 do pátku 22:00 našeho času. Obchodníci si mohou na daném instrumentu 

lépe najít pro ně vhodnou dobu obchodování a mají navíc možnost pozice řídit až do 

pátečního večera. Obrovská likvidita
6
 zaručuje realizaci obchodu téměř okamžitě, což je 

zvláště pro krátkodobé obchodní strategie velice žádoucí. (Forex-zone, 2011; Hartman, 

2014, Saxobank, 2015) 

1.3.2 Bez cenových mezer 

Cenová mezera neboli gap, vzniká v případě, kdy otevírací cena nové úsečky (čáry) 

není rovna (ani přibližně) zavírací ceně předchozí úsečky (čáry). (Elder, 2006) 

Charakteristickou vlastností tohoto trhu je, že jen velice zřídka se na něm cenové 

mezery objevují v průběhu obchodního týdne. Když už se ovšem objeví, jsou obvykle 

způsobeny vyhlášením zásadních zpráv, zásahem velkých institucí nebo vznikají přes 

víkend. (Forex-zone, 2011) 

1.3.3 Margin a páka 

Nesnídal s Podhajským margin (resp. marginální zálohu) definují jako: „Vratná záloha 

umožňující ovládat komoditní kontrakt. Margin je z technického pohledu finanční obnos 

zablokovaný na účtu tradera, který brokerovi (a tudíž celému systému) garantuje, že 

                                                 
6
 Likvidita je schopnost nebo také rychlost, se kterou lze dané aktivum přeměnit na hotové peníze bez 

větších ztrát. Platí, že čím vyšší je likvidita, tím rychleji a s menšími náklady lze dané aktivum zpeněžit. 
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většina traderů bude schopna pokrýt všechny své závazky podobu, co kontrolují 

nakoupené čí prodané komoditní kontrakty.“ (Nesnídal, Podhajský, 2010, s. 332). 

Jedním z klíčových důvodů, proč je Forex tak vyhledávaným trhem, je jeho minimální 

počáteční vklad. Zde se značné množství začínajících retailových obchodníků domnívá, 

že je bezpečnější začít s menší částkou, což je přinejmenším sporné tvrzení. Podstatné 

je, že díky páce až 1:1000, je tato skutečnost možná a obchodní účty pro Forex a CFD je 

běžně možné otevřít již od 1 000 CZK. Takový vklad si může dovolit již skutečně 

široká veřejnost. (Budík, 2013; XTB, 2015) 

1.3.4 Tvorba a čtení cen 

Při obchodování Forexu je, stejně jako u jiných trhů, potřeba rozumět podstatě tvorby 

kurzu daného měnového páru. Hodnota kurzu je obvykle uváděna jako poměr jedné 

měny k druhé, podle principu: 

                           

„První měna měnového páru se označuje jako měna základní (neboli bazická), druhá 

měna se nazývá měnou denominační (resp. kótovací). Pokud budeme obchodovat např. 

americký dolar vůči euru, bude následující informace ohledně měnového kurzu 

měnového páru EUR/USD = 1,35 znamenat, že je zapotřebí zaplatit 1,35 USD za jedno 

EURO, neboli 1,35 jednotek denominační (kótovací) měny za jednotku měny základní 

(bazické).“ (Rejnuš, 2014, s. 465) 

1.4 Účastníci devizového spotového trhu 

Dle Rejnuše lze účastníky trhu rozdělit podle druhů zainteresovaných subjektů na: 

1.4.1 Centrální banky 

Účast centrální banky na Forexovém trhu je prováděna formou intervencí za 

účelem dosažení stanovených cílů měnové politiky, nikoliv za účelem kapitálového 
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zisku jako u soukromých subjektů. V současné chvíli můžeme sledovat například 

intervence ČNB, která zvyšováním nabídky české koruny záměrně oslabuje domácí 

měnu z důvodu udržení zdravého inflačního pásma. Prioritním cílem národních bank je 

prostřednictvím měnové politiky usilovat o stabilitu měny. Dopad těchto intervencí na 

daný devizový instrument může být mírný, ale i velice významný. (Rejnuš, 2014; Lien, 

2009) 

1.4.2 Brokerské společnosti 

„Broker (označovaný též jako makléř) je zprostředkovatelem obchodů mezi (dvěma) 

dealery a zprostředkovává pro své klienty devizové obchody za provizi. Mimo to jim 

může poskytovat aktuální devizové kurzy, monitorovat události, jakož i poskytovat 

odborné poradenství (včetně konzultací)“. (Rejnuš, 2014, s. 467) 

Základní dělení typů brokerských společností je na: 

1.4.2.1 Dealing desk (market maker) 

„Market maker je dealer, který se zavazuje kdykoliv na požádání během pracovního dne 

zakótovat devizový kurz.“ (Rejnuš, 2014, s 466) 

Jde v zásadě o neustálé udržení likvidity na trhu, což znamená, že kterýkoliv okamžik 

během obchodních hodin bude klient chtít vstoupit do dlouhé pozice (nakoupit) 

kterýkoliv měnový pár, broker typu market maker mu zaručuje, že bude transakce 

provedena. Po přijetí příkazu se broker nejprve pokusí jej spárovat s dostupným 

opačným příkazem. Pakliže takový příkaz není k dispozici, musí jej dealing desk broker 

vytvořit. V tu chvíli tedy dochází k situaci, ve které broker uzavírá pozici proti 

klientovi. Následně dochází k zajištění (hedgování) pozice ze strany brokera u banky, se 

kterou spolupracuje. Specifikem tohoto typu brokera je nepohyblivý – fixní spread, 

který je zároveň i jeho odměnou. (Rejnuš, 466)  
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1.4.2.2 No Dealing Desk  

Narozdíl od Dealing Desk funguje tento druh brokerů na základě propojování 

příchozích požadavků na obchod dvěma způsoby: 

 STP (Straight Through Processing) - je-li požadavek na nákup/prodej zaslán 

z platformy brokerovi, ten propojí příkaz s příslušnou bankou, která zde figuruje 

jako poskytovatel likvidity. Výhodou je, že STP broker může spolupracovat 

s řadou bank a tím poskytovat klientovi vždy nejvýhodnější kurz. Proto také 

specifikem tohoto typu brokera je pohyblivý – variabilní spread, který opět tvoří 

jeho odměnu. (FX-street, 2015; Budík, 2013) 

 

 ECN (Electronic Communications Network) - takový broker je místem, kde se 

setkává nabídka i poptávka různých market makerů, bankovních i jiných 

nebankovních institucí a soukromých obchodníků. Likviditu tady zajišťuje právě 

přítomnost těchto velkých institucí. ECN broker je odměněn komisním 

poplatkem a nabízí tudíž velice úzké variabilní spready. (FX-street, 2015; Budík, 

2013) 

1.4.3 Obchodní banky a jiné finanční instituce 

Další finanční instituce mohou být pojišťovny, zajišťovny, fondy atp., které spolu 

s bankovním sektorem představují nejvýznamnější účastníky mezinárodního 

devizového trhu. Jejich cílem je pochopitelně generovat zisk plynoucí buď z devizových 

spekulací těchto subjektů anebo, je-li společnost zároveň market maker, inkaso tzv. 

„bid-ask spreadů“. (Rejnuš, 2014) 

1.4.4 Individuální tradeři 

Posledním článkem pomyslného řetězce je retailový obchodník, který nejčastěji 

prostřednictvím brokerské společnosti spekuluje na změnu devizového kurzu za účelem 

kapitálového zisku. Další pohnutkou retailového tradera může být i hedging, který podle 

Rejnuše nejčastěji slouží k zajištění měnového portfolia. Jako obchody zajištěné, také 

jinak bez spekulativního charakteru, mohou být vnímány měnové arbitráže, které 
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využívají teritoriálně odlišné devizové kurzy, ze kterých se snaží profitovat. (Lien, 

2009) 

1.5 Mezibankovní trh 

Bankovní systém dané země je obvykle složen z obchodních bank, které jsou 

regulované a licencované centrální bankou. Tyto banky, kromě běžných bankovních 

služeb poskytovaných klientům také provádějí transakce na bankovní úrovni, jinými 

slovy samy mezi sebou. (Rejnuš, 2014; Budík, 2013) 

Obchodní transakce mezi dvěma bankami může být realizována: 

 Telefonicky 

 Pomocí elektronických platforem 

  EBS (Electronic Broking Services) pro měnové páry: 

 EURUSD 

 USDJPY 

 EURJPY 

 USDCHF 

 EURCHF 

 

 Reuters Dealing 3000 pro měnové páry: 

 AUDUSD 

 NZDUSD 

 USDCAD 

 a další.. 

(Budík, 2013; Lien, 2009) 

„Tyto elektronické obchodní platformy mezi sebou spojují přes 1000 světových bank 

(Chen, 2009). Platforma EBS byla vyvinuta největšími bankami v roce 1990 jako 

konkurent firmě Reuters, která byla monopolem na mezibankovním trhu. V roce 2007 

bylo průměrně obchodováno skrz EBS 164 biliónů amerických dolarů na měnovém trhu, 
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0,3 miliónů uncí zlata a 1 milión unci stříbra každý den. Platforma Reuters Dealing 

3000 byla poprvé představena v roce 1998 a mezi její předchůdce patřila Equities 2000 

z roku 1987 a Dealing 2000-2 z roku 1992. Rozhodnutí, která platforma bude využitá 

pro realizaci nákupu nebo prodeje vybrané měny závisí na vybraném měnovém páru. 

(Budík, 2013, s. 25) 

1.6 Obchodované instrumenty 

Na Forex je v současnosti napojeno přibližně 70 volně směnitelných světových měn, 

které jsou označovány třípísmennou zkratkou dle normy ISO 4217 a jsou dle Rejnuše 

(2014) obvykle rozdělovány do tří skupin, podle významu dané měny v mezinárodním 

kontextu. 

 Měny hlavní (Majors) 

 USD → Americký dolar (symbol $) 

 EUR  → Euro (symbol €) 

 GBP → Britská libra šterlinků (symbol £) 

 JPY → Japonský jen (symbol ¥) 

 CHF → Švýcarský frank 

 Měny vedlejší (Minors) 

 AUD → Australský dolar 

 CAD → Kanadský dolar 

 SEK → Švédská koruna 

 DKK → Dánská koruna 

 NZD → Novozélandský dolar 

 RUB → Ruský rubl 

 HKD → Hongkongský dolar 

 Exotické měny 

o SGD → Singapurský dolar 

o CZK → Česká koruna 

o ZAR → Jihoafrický rand 
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1.7 Objemy finančních transakcí 

Úkolem této podkapitoly je rozbor Forexového trhu z hlediska obratu a na základě toho 

výběr vhodných měnových párů, na kterých by bylo možné aplikovat automatický 

obchodní systém s největším ziskovým potenciálem. Součástí je také rozbor obratů 

z hlediska typů trhu a absolutního vyjádření obratu. 

1.7.1 Rozbor obratu z hlediska měnových párů 

Ačkoliv je volně směnitelných měn na Forexovém trhu více než 70, bezmála 2/3 

veškerých finančních prostředků je zobchodováno na šesti níže uvedených měnových 

párech. Podle Nesnídala a Podhajského (2010) je hodnota obratu daného trhu v přímé 

korelaci s likviditou a také volatilitou. Vycházejíce z této premisy jsou pro navržený 

automatický obchodní systém vybrány právě ty měnové páry, jejichž obraty jsou 

největší. 

Tabulka 1: Tabulka obratů na měnových párech 

Měnový pár Procento z průměrného denního obratu (září 2013) 

EURUSD 24,1% 

USDJPY 18,3% 

GBPUSD 8,8% 

AUDUSD 6,8% 

USDCAD 3,7% 

USDCHF 3,4% 

Suma 65,1% 

(Zdroj: vlastní zpracování dle tříletého reportu BIS za rok 2013) 

1.7.2 Rozbor obratu z hlediska typu trhu 

V předchozí části teoretických východisek je uvedeno několik způsobů, jak je možné 

obchodovat na devizovém trhu. Při bližším přezkoumání obratů jednotlivých typů 

devizového trhu se vyskytl určitý rozpor mezi některými literárními prameny a 

skutečnými hodnotami, které byly změřeny Bankou pro mezinárodní vypořádání.  
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 „Spotový FX trh je největší trh na světě s denním obratem přeš 3 biliony USD.“ 

(Lienová, 2009, s. 28) 

Pro ukázku byla vybrána citace z knihy Forex – ziskové intradenní a swingové strategie 

od uznávané autorky Kathy Lienové, která zde uvádí, že spotový trh je (z hlediska 

obratu) největším trhem na světě. Absolutní hodnota obratu teď není podstatná, neboť ta 

se s časem mění a v době vzniku knihy nepochybně byla správná. Podstatné je tvrzení 

nejen této autorky, že spotový forexový trh je tím největším. Při pohledu do tabulky 2, 

která je zpracována na základě tříletého reportu Banky pro mezinárodní vypořádání 

(Bank for International Settelments, zkráceně BIS) je patrné, že největší finanční 

obnosy jsou obchodovány prostřednictvím devizových swapů a spotový trh je až na 

druhém místě. Uvádí tedy většina literatury tento údaj chybně? Pro vysvětlení je nutné 

vymezit některé teoretické pojmy. (BIS, 2013; Lien, 2009) 

Swap je obecně definován jako „OTC derivát s vypořádáním (výměnou, dodáním) 

podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti.“ (Jílek, 2005, s. 321) Jinými 

slovy se jedná o dva a více forwardových kontraktů s postupnou výměnou 

podkladových nástrojů. Z pohledu obecné teorie však představuje devizový swap 

určitou výjimku, jelikož je dle Jílka (2005) definován jako: 

 „Měnový swap bez průběžné výměny úrokových plateb představující kombinaci spotové 

koupě /prodeje jedné měny a forwardovoého prodeje/koupě téže měny (k úrokovým 

platbám dochází až na konci swapu), tj. kombinaci spotového měnového obchodu a 

měnového forwardu. Pro partnery není spojen s měnovým rizikem.“ (Jílek, 2005, s. 363)  

Další podstatnou informací je popis podmínek měření obratů, které jsou součástí 

Triennial Central Bank Survey zveřejňovaná BIS. Ta říká, že obchody provedené 

prostřednictvím devizových swapů jsou počítány jako jediná transakce. Jinými slovy, 

jakákoliv operace na forexovém spotovém trhu, která je smluvně vázána k forwardu, se 

nepočítá jako spotový obchod ani jako forward, nýbrž jako devizový swap. Mimo jiné 

je tak činěno z toho důvodu, aby nedocházelo k duplicitnímu přičítání obratu – jednou 

na straně spotového a podruhé na straně forwardového trhu anebo dělení obratu mezi 

tyto nástroje. Lienová spolu s ostatními autory patrně přičítají tu část devizového 

swapu, která je vedena prostřednictvím spotového trhu k samotnému spotovému trhu. 
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V tomto případě by bylo možné spotový trh označit z hlediska finančních toků (nikoliv 

obratu) jako největší, avšak podle stejné logiky by bylo možné označit za druhý největší 

trh forwardový, protože tvoří stejnou část devizového swapu jako trh spotový. (BIS, 

2013; Jílek, 2005) 

V návaznosti na výše zmíněné informace lze konstatovat, že tvrzení Lienové je chybné. 

Nutno však také dodat, že z pohledu běžného zájemce z řad retailových obchodníků, 

kteří jsou cílovou skupinou zmíněné knihy, je rozdíl v názvosloví nepodstatný a proto 

lze zjednodušení nejen této autorky pokládat za pochopitelné.  

Pokud se týká samotné výše obratu na devizovém swapu, ten vzniká protože: 

„Swapový kontrakt se standardně používá k překonání nedostatku likvidity jedné měny, 

při současném přebytku likvidity druhé měny. Lze ho chápat jako úložku jedné měny a 

výpůjčku měny druhé.“ (E15, 2013) 

Takto obrovské finanční prostředky zde proudí zejména z toho důvodu, že devizové 

swapy používají vedle komerčních bank také centrální banky za účelem devizových 

operací. Centrální banky mezi sebou vytváří tak tzv. swapové linky, které jsou součástí 

potenciálních devizových facilit. (Revenda, 1999) 

Tabulka 2: Tabulka obratů dle typu trhu 

Typ trhu 

 

Procento z průměrného denního obratu (2013) 

Devizový swap 41,7% 

Spotový trh 38,3% 

Termínové instrumenty 12,7% 

Opce a ostatní produkty 7,3% 

(Zdroj: vlastní zpracování dle tříletého reportu BIS za rok 2013) 
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1.7.3 Rozbor obratu z hlediska absolutního vyjádření 

Pro znázornění růstu popularity forexu, je v tabulce 3 zpracováno absolutní vyjádření 

obratů v tříletém intervalu. V polovině roku 2013 činil průměrný denní obrat přes 

5 bilionů USD a bude velice zajímavé sledovat výsledky z příštího měření (2016). 

Pakliže bude pokračovat etablovaný trend, lze očekávat hodnoty mezi 6 až 7 biliony 

USD. (BIS, 2013) 

Tabulka 3: Tabulka obratů v absolutním vyjádření 

Rok 1998 2001 2004 2007 2010 2013 

Průměrný denní obrat  [mld USD] 1718 1500 2036 3376 3969 5345 

(Zdroj: vlastní zpracování dle tříletého reportu BIS za rok 2013) 

1.8 Základní rozdělení analytických metod 

Podle metody, kterou investor používá pro odhad budoucího vývoje kurzu, se rozlišují 

tři základní přístupy. 

 Technická analýza 

 Psychologická analýza 

 Fundamentální analýza 

Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena na automatizované obchodování, je 

vhodné použít takovou metodu, kterou lze aplikovat čistě mechanicky. Taková metoda 

musí být exaktní, musí být vyjádřitelná přesně stanovenými úrovněmi, hodnotami a 

logickými podmínkami. Ačkoliv není nemožné aplikovat tento přístup i na 

psychologickou či fundamentální analýzu, je přinejmenším rozumné v aplikaci těchto 

metod zapojit i přístup tzv. diskreční, tedy takový, který vychází ze znalostí či 

zkušeností s jednotlivými trhy. Na základě těchto požadavků, bude v práci dále popsána 

a užívána pouze analýza technická. (Nesnídal, Podhajský, 2010; Pardo, 1992; Miner, 

2008) 
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1.8.1 Technická analýza 

„Techničtí analytici vycházejí z předpokladu, že lidské chování zůstává v podstatě stále 

stejné, a na základě toho názoru prokazují, že chování investorů se vyznačuje 

opakujícími se reakcemi. Cílem technických analytiků je tedy jednak analyzovat vývoj 

kurzů akcií (resp. akciových indexů) a následně predikovat směry jejich budoucích 

kurzových změn (resp. vývoje celého akciového trhu), jednak určovat co nejvhodnější 

okamžik k provádění obchodů (neboli provádět jejich tzv. časování /timing/). (Rejnuš, 

2014, s. 300) 

Jinak řečeno technická analýza sleduje minulý vývoj kurzu, ve kterém se snaží 

identifikovat opakující se vzorce, tzv. patterny, po kterých s určitou pravděpodobností 

následuje specifická situace – růst či pokles kurzu. (Nesnídal, Podhajský, 2010) 

S dostupnější výpočetní technikou také roste počet nejrůznějších obchodních přístupů, 

přičemž nejčastěji tyto strategie používají pro zobrazení vývoje kurzu jednu 

z následujících metod. 

 

Základním rozdělením technické analýzy je na: 

 Technické indikátory 

 grafickou analýzu 

(Budík, 2013) 

1.8.1.1 Technické indikátory 

Analýza založená na technických indikátorech se dělí na: 

 Klouzavé průměry 

o Jednoduchý klouzavý průměr 

o Exponenciální klouzavý průměr 

o Vážený klouzavý průměr 

o Triangulární klouzavý průměr 
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 Pásmová analýza 

o Procentní pásma 

o Bollingerova pásma 

o Pásy klouzavých průměrů 

 Oscilátory 

o Momentum 

o Rate of Change 

o Relative Strength Index 

o Moving Average Convergence Divergence 

o Commodity Channel Index 

 Cenově objemové a objemové indikátory 

o Bilance objemu 

o Money Flow Index 

o Volume Rate-of-change 

(Nesnídal, Podhajský, 2010;Rejnuš, 2014) 

1.8.1.2 Analýza pomocí grafických metod 

Opakující se podobnosti v grafických formacích se snaží definovat technická analýza 

grafických metod. Základními popsanými a empiricky dokázanými formacemi jsou: 

 Trendové kanály 

 Trendové linie 

 Hladiny podpory a odporu 

 Procenta návratu 

 Reverzní formace 

o Vrchol a dno 

o Hlava a ramena 

o Dvojtý, trojtý vrchol a dno 

 Konsolidační formace 

o Vlajka 

o Praporek 

o Trojúhelníkové formace 
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 Mezery 

o Běžná mezera 

o Prolamující mezera 

o Ostrov zvratu 

(Rejnuš, 2014) 

1.8.2 Pohyb ceny 

V průběhu požadovaného období tzv. timerfame dochází k cenovým kotacím, které jsou 

graficky zachyceny čtyřmi body v každé vykreslené úsečce, popřípadě čáře: 

 Open – otevírací cena daného období 

 High – nejvyšší cena daného období 

 Low – nejnižší cena daného období 

 Close – uzavírací cena daného období 

Obrázek 3: Typy grafů a pohyb ceny 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

1.8.3 Typy grafů 

Pro zobrazování pohybu ceny se dle obrázku 3 běžně užívají grafy: 

 Úsečkové (A) 

 Svíčkové (B) 
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 Čárové (C) 

 Alternativní 

Z alternativních způsobů lze jmenovat například Heiken Ashi, Range, Renko,  

Three-line-break, Volume, Tickový a další. (Nesnídal,Podhajský, 2010; Rejnuš, 2014) 

1.8.4 Druhy timeframe 

Délka vykreslování úsečky značí časový interval od Open do Close úsečky. Mezi 

nejčastěji zobrazované délky vykreslování úsečky, tj. perioda nebo timeframe, patří: 

 1 minuta (M1) 

 3 minuty (M3) 

 5 minut (M5) 

 15 minut (M15) 

 30 minut (M30) 

 1 hodina (H1) 

 4 hodiny (H4) 

 1 den (D1) 

 1 týden (W1) 

 1 měsíc (MN) 

(Hartman, 2014) 

Dle Hartmana (2014) se obchodování podle použitého časového rámce dělí na tři 

základní typy: 

 dlouhodobé (poziční) obchodování  

 krátkodobé, střednědobé nebo swingové obchodování 

 intradenní, daytrading a také scalping, který značí velice krátké držení pozice 

( sekudny až minuty) 
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Tabulka 4: Typy obchodních přístupů dle časového rámce 

 

(Zdroj: Hartman, 2014, s. 194) 

1.9 Automatické obchodní systémy  

Automatický/automatizovaný obchodní systém (AOS) je jakákoli strategie, která 

samostatně generuje signály, popřípadě i provádí nákupní, prodejní a ochranné příkazy. 

Ulehčuje nebo zcela eliminuje nutnost neustálého sledování vývoje kurzu. 

Z obchodování vylučuje psychologický faktor, přičemž se spoléhá na analýzu minulých 

dat a statistickou výhodu (tzv. edge). Druhů přístupů a typů AOS je nezměrné množství, 

přičemž dle stupně automatizace se dělí na: 

 plně automatické obchodní systémy, které se vyznačují tím, že: 

o po spuštění na platformě nevyžaduje žádné další zásahy pro realizaci 

obchodů 
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o systém automaticky provádí vstup do trhu a výstup z trhu 

o systém automaticky nastavuje hranici ochranného příkazu a příkazu pro 

výběr zisku 

o investor musí kontrolovat zejména to, jestli systém stále běží 

o není nutné rozumět samotným podmínkám systému, neboť ty nevyžadují 

vaši pozornost 

 polo automatické obchodní systémy, které se vyznačují tím, že: 

o systém vygeneruje signál ke vstupu do trhu a informuje investora pomocí  

- grafického či zvukového signálu v prostředí obchodní platformy 

- E-mailem 

- SMS zprávou 

o pro realizaci obchodu je nutný zásah investora  

 (Budík, 2013;FX-street, 2015; Nesnídal, Podhajský, 2010; Pardo, 1992) 

1.9.1 Optimalizace automatických obchodních systémů 

Jedná se o nástroj pro testovaní funkčních AOS, jehož cílem je na základě 

mnohonásobné analýzy zpětných dat nalézt optimální parametry, při kterých strategie 

vykazuje nejlepší výsledky. (Pardo, 1992) 

Mezi základní optimalizované parametry patří: 

 parametry technických indikátorů 

 velikost otevřeného profitu, kdy bude pozice automaticky uzavřena (Profit 

Target) 

 velikost otevřené ztráty, kdy bude pozice automaticky uzavřena (Stop Loss) 

 čas během obchodního dne, kdy je vyšší potenciál zisku 

 parametry pro řízení otevřené pozice (Break Even, Trailing stop loss) 

 parametry řízení rizika 

(Pardo, 1992; Williams, 2007) 

Samotná optimalizace přitom nemusí být zaměřená pouze na nejvyšší zisk. Další cílové 

hodnoty optimalizačního procesu mohou být: 
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 Maximální pokles 

 Maximální průběžný ztráta 

 Maximální průběžný zisk 

 Maximální počet ztrátových obchodů v řadě 

 Minimální výška marže 

 Minimální zůstatek účtu 

 a další... 

(MetaTrader, 2015) 

Podle množství testovaných variant lze optimalizaci rozdělit na: 

 Exhaustive – úplnou optimalizaci, která otestuje veškeré možné kombinace na 

základě definovaných kritérií, přičemž tato metoda je nejpřesnější, ale i 

v prostředí dnešní výpočetní techniky je velice zdlouhavá 

 Genetické algoritmy – jedná se o velice sofistikovaný přístup k optimalizaci, 

jehož pomocí je optimum strategie nalezeno až několikanásobně rychleji než 

pomocí metody exhaustive, avšak je pravděpodobné, že výsledek nebude natolik 

přesný 

(Multicharts, 2012) 

1.9.2 Ověření funkčnosti optimalizovaných parametrů a omezení rizik 

I přes velice příznivý vývoj kapitálové křivky, kterého dosáhne optimalizační proces, 

neexistuje záruka, že takové nastavení bude funkční i na budoucích datech. 

V extrémním případě vzniká riziko tzv. over-fittingu, někdy také curve-fitting, který 

značí takovou situaci, kdy jsou parametry daného systému přímo namodelovány na 

optimalizovaná data. Uznávaný odborník na automatické obchodní systémy Martin 

Lembák se k problematice optimalizace vyjadřuje následovně:  

„Optimalizace parametrů u automatizovaných obchodních systémů (AOS) má své místo 

a pro cílování potenciálně co nejlepších výsledků je žádoucí. Nicméně jedná se o 

komplexní záležitost a před její aplikací jsou nutné další testy jejího případného vlivu, 

který může mít naopak adverzní charakter v důsledku výběru souboru 
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přeoptimalizovaných (curve fitted) parametrů a následným návratem výkonnosti AOS k 

dlouhodobému průměru. To znamená, vybíráme-li v případě curve fittingu nejlepší 

parametry dle minulého období, může dojít v období následujícím k podprůměrné či 

negativní výkonnosti v rámci tak zvaného mean reversion. Naopak, existuje-li u nejlepší 

sady parametrů v předchozích obdobích pozitivní autokorelace výkonnosti s výsledky v 

následujícíh obdobích, je optimalizace naopak velkým pomocníkem.“  (Proinvestory, 

2014) 

Aby se omezilo riziko přeoptimalizace, je vybraná část historických dat rozdělena na 

následující období: 

 Optimalizační (In-sample) – během kterého probíhá samotný proces 

optimalizace a výběru nejvhodnějších parametrů systému 

 Testovací (Out-of-sample) – během kterého se ověří funkčnost strategie 

(Proinvestory, 2014; Budík, 2013) 

1.10  Typy obchodních příkazů 

Vstoupit do trhu, ať už na stranu short nebo long, lze hned několika způsoby. Zde je 

členění těch základních dle FX-street (2015), které nabízejí většina dnešních platforem 

pro obchodování: 

1.10.1  Buy/Sell market 

Při zadání tohoto příkazu je transakce, v závislosti na typu trhu, provedena téměř 

okamžitě. Investor tak nakupuje nebo prodává za aktuální hodnotu kurzu.  

1.10.2  Buy/Sell stop 

Při zadání tohoto příkazu se hodnota kurzu pohybuje nad/pod hranicí, která signalizuje 

vstup do trhu ve směru proražení.  
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1.10.3  Buy/Sell limit 

Při zadání tohoto příkazu se hodnota kurzu pohybuje nad/pod hranicí, která signalizuje 

vstup do trhu proti směru proražení. 

Pro lepší pochopení jsou v obrázku 4 zachyceny všechny zmíněné varianty. Limitní a 

stopové příkazy se často využívají při grafických analýzách, kdy investor předem ví, na 

jaké hodnotě kurzu chce realizovat daný příkaz. Výhodou poté je, že nemusí čekat, až 

k požadované situaci dojde a nemusí mít dokonce ani zapnutý počítač s platformou, 

neboť po odeslání jej broker zpracuje a automaticky provede, pokud jej investor dříve 

nezruší.  

 

Obrázek 4: Typy obchodních příkazů 

(Zdroj: FX-street, 2015) 

1.10.4  Ochranný příkaz – stop loss 

Jedná se o techniku řízení rizika, při které je obchod uzavírán na pevně stanovené 

hodnotě tak, aby se v případě opačného než očekávaného vývoje kurzu předešlo 

výraznějším ztrátám. Drtivá většina literatury doporučuje tento ochranný příkaz zadat 

při každém vstupu do trhu. Alternativa tohoto ochranného příkazu je tzv. posuvný stop-

loss (trailing stop-loss), který může kromě zastavení ztrát sloužit i pro výběr zisku. 

Hodnota tohoto příkazu není fixní, nýbrž se mění podle logiky zachycené v obrázku 5.  
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Obrázek 5: Posuvný stop-loss 

(Zdroj: FX-street, 2015) 

1.10.5  Příkaz pro výběr zisku – profit target/take profit 

Jak napovídá samotný název, jde o příkaz, který na předem stanovené hodnotě ukončí 

otevřenou pozici ve směru vždy spekulace, tj. ziskově (před odečtením poplatků). 

1.11  Obchodní platformy 

Jedná se o softwarový nástroj, který v závislosti na jeho komplexnosti a složitosti 

vykonává většinu funkcí, kterou investor potřebuje pro realizaci obchodu. Mezi 

platformami jsou značné rozdíly, avšak většina z nich podporuje alespoň základní 

funkce, jako jsou zadání obchodních příkazů, přehled základních instrumentů a 

zobrazení graf kurzu i s technicko-analytickými nástroji. Těmi nejběžněji používanými 

platformami jsou: 

 MetaTrader 4/5 

 NinjaTrader 

 Trader Workstation 

 Trade Station 

 Sierra Charts 

 Multi Charts 

 (Finančník, 2014, Hartman, 2014) 
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2 Specifikace testovacích podmínek  

Prvním parciálním cílem je specifikace podmínek pro srovnání vybraných systémů, 

jakož i výběr vhodných metod pro jejich naprogramování.  

2.1 Výběr vhodné analytické metody 

Jak již bylo zmíněno v popisu analytických metod, pro tvorbu automatických 

obchodních systémů se nejvíce používá technická analýza. Otázkou však zůstává, 

kterou konkrétní metodu technické analýzy vybrat vzhledem k faktu, že jich existují 

doslova tisíce.  Teoretická část práce dělí technickou analýzu na dva základní proudy. 

První typ se zaměřuje na grafické formace a druhý typ využívá technických indikátorů. 

Zde narážíme na věčný spor, zda preferovat jednu nebo druhou metodu. V případě 

manuálního obchodování by se dala použít vhodná kombinace obou metod, navíc 

možná i s podporou fundamentální analýzou k daným instrumentům. Avšak cílem této 

práce je navrhnout automatickou obchodní strategii a ta z důvodů snazší 

programovatelnosti nejčastěji využívá technických indikátorů a jejich kombinací 

společně s dalšími prvky investiční strategie. (Miner, 2008)  

Pro analytickou část práce bylo vybráno sedm celosvětově využívaných indikátorů, ze 

kterých je postaveno celkem pět investičních strategií. Těmito indikátory jsou: 

 Commodity Channel Index (CCI) 

 Williams Percent Range (Wm%R) 

 Average Direcitonal Index (ADX) 

 Bolinger Bands (BB) 

 Moving Average (MA) 

 Relative Strength Index (RSI) 

 Average True Range (ATR) 
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2.2  Výběr časové periody 

Hartman (2014) dělí obchodování dle použitého časového rámce do tří kategorií. Pro 

první kategorii – Intradenní – je charakteristické použití časových rámců  M1, M5 nebo 

M15. Aplikací níže popsaných strategií na tyto časové rámce bylo dosaženo velice 

neuspokojivých výsledků, které v drtivé většině vedly k prudce klesající kapitálové 

křivce až do bodu, kdy nebo možné z důvodu nízkého stavu účtu otevřít další obchod. 

V kontextu těchto časových rámců je navíc i podstatný vliv poplatků (spreadů), 

z důvodu vysokého počtu obchodů v poměru k nízkému průměrnému zisku. Z tohoto 

důvodu jsou k porovnání ziskovosti daných strategií použity periody H1, H4 a Denní, 

které jsou charakteristické pro swingové a poziční obchodování. 

2.3 Výběr instrumentů 

Požadavky na výběr instrumentu jsou: 

 Vysoká likvidita 

 Vysoká volatilita
7
 

 Nízké poplatky 

Pochopitelně neexistuje měřítko, které by přesně stanovilo, jaká volatilita či likvidita je 

už „vysoká“ a jaké poplatky jsou už „nízké“. Obecně by se dalo říci, že výše zmíněné 

požadavky splňuje nadpoloviční většina měnových párů, avšak testování takového 

počtu instrumentů by bylo velice časově náročné a jeho vypovídací hodnota by neměla 

téměř žádnou přidanou hodnotu oproti takovému nastavení, které vybere tři nejvíce 

obchodované měnové páry. Proto lze dle kapitoly 1.7.1 vybrat takové instrumenty, 

jejichž prostřednictvím je učiněna téměř polovina veškerého obratu forexu a tudíž se 

svojí charakteristikou řadí mezi ty nejlikvidnější, nejvíce volatilní a jejichž poplatky 

patří mezi nejnižší. Takovými pár jsou: 

 EURUSD 

                                                 
7
 Volatilita je veličina, která popisuje míru kolísání hodnoty aktiva, popřípadě jeho výnosu během 

časového období. (Saxobank, 2015) 
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 USDJPY 

 GBPUSD 

2.4 Výběr testovacího softwaru 

Teoretická část práce popisuje celou řadu dostupných software, které v drtivé většině 

obsahují veškeré potřebné technicko-analytické nástroje. Pro účely této práce je navíc 

nutné, aby software podporoval tvorbu automatických obchodních strategií včetně 

optimalizačního klienta. Dílčím požadavkem je, aby demoverze takového systému byla 

zdarma a bylo také možné zdarma importovat ticková data
8
 s dostatečnou délkou 

historie.  

Veškeré tyto požadavky splňuje platforma MetaTrader ve verzi 4, která má současně 

jednu z nejkomplexnějších databází kódů pro tvorbu AOS. Platforma je nabízena 

stovkami brokerských společností, včetně několika českých.  

2.5 Specifikace provedených analýz 

Testované investiční strategie budou aplikovány na třech časových periodách a třech 

měnových párech. Každý test bude proveden v jednom, přesně definovaném nastavení 

v období od 1.1.2012 do 9.4.2015 (DD.MM.RR). Výše počátečního kapitálu činí při 

každém novém testu 10 000 USD a velikost pozice v každém provedeném obchodě je 

1 lot. Pakliže je hodnota kapitálu na konci testovaného období menší než 1000 USD, 

znamená to, že došlo k tzv. maximální ztrátě a výsledek takového testu je označen 

nulou. Finanční páka má hodnotu 1:100. Testování probíhá prostřednictvím platformy 

MetaTrader4 s importovanými daty od brokerské společnosti X-Trade Brokers a.s.. 

Poplatky za obchodování ve formě spreadu (udávané hodnotou pip
9
 )se odvíjí od 

nabídky téže společnostia činí (fixních): 

                                                 
8
 Ticková data jsou nejpřesnější dostupná metoda zobrazování pohybu ceny 

9
 Pip (Percentage in point) představuje nejmenší jednotku pohybu daného instrumentu.  
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 EURUSD
10

 1,2 pips 

 USDJPY  2 pips 

 GBPUSD  2,2 pips 

 USDCAD 2 pips 

 AUDUSD 2 pips 

 USDCHF 2 pips 

(XTB, 2015) 

2.6  Specifikace výstupní metody pomocí ATR 

Všechny testované strategie používají jednotný způsob výstupu z trhu, založený na 

základě posuvného stop – lossu. Velikost tohoto ochranného příkazu však není fixní, 

nýbrž se automaticky stanovuje jako trojnásobek aktuální hodnoty indikátoru ATR o 

periodě 100. V souvislosti s prvním parciálním cílem bude otestováno, zdali má význam 

použít k výpočtu hodnoty posuvného stop-lossu níže popsaný indikátor ATR.  

„Average True Range (ATR) je indikátor vyvinutý J. Welles Wilderem, který měří 

volatilitu cenného papíru. ATR tedy neposkytuje indikaci směru nebo trvání kurzového 

vývoje, pouze kvantifikuje sílu tohoto pohybu.“ (Patria, 2015) 

Tento ukazatel se obvykle využívá pro kvantifikaci volatility, například při stanovení 

hodnoty ochranného příkazu či příkazu pro výběr zisku. Používány jsou nejrůznější 

periody v závislosti na potřebě obchodníka a typu instrumentu. Jeho hodnota se 

vypočítá jako: 

                                                               

     
    

   

 
 

n  – zvolená perioda 

                                                 
10

 Ve skutečnosti se dnes již počítá hodnota jednoho pipu na 5 desetinných míst, ale je zvykem uvádět 

poplatky ve formě 4 desetinných míst 
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TR  – skutečné rozpětí 

(Earnforex, 2015) 

2.6.1 Ukázka indikátoru  

Obrázek 6 znázorňuje indikátor ATR o periodě 14. 

 

Obrázek 6: Ukázka indikátoru ATR 

(Zdroj:MQL4, 2015) 

2.7 První dílčí závěr 

Pro realizaci jakéhokoliv srovnání, testování či analýzy, je naprosto klíčové správné 

vymezení podmínek, za kterých tak bude prováděno. Z logiky věci vyplývá, že jakkoliv 

dobře provedená analýza při špatně stanovených podmínkách, nemá žádnou vypovídací 

hodnotu. Obecným přínosem všech parciálních cílů je v prvé řadě selekce obrovského 

množství kombinací a přístupů, tak aby bylo možné dosáhnout smysluplného výsledku. 

Tento parciální cíl vymezil celkem sedm indikátorů, na základě kterých jsou 

naprogramovány jednotlivé automatické obchodní strategie, dále pak tři časové periody, 

tři měnové páry a jako testovací software byl zvolen MetaTrader ve verzi 4. Místo 

obvyklých způsobů výstupu, je popsána metoda posuvného stop-lossu, 

kvantifikovaného jako násobek indikátoru ATR, která bude aplikována na veškeré 

AOS.  
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3 Analýza jednotlivých strategií  

Druhým parciálním cílem je komparace pěti navržených automatických obchodních 

strategií a na základě jejich výnosových křivek výběr té nejziskovější. Součástí tohoto 

cíle je také ověřit funkčnost zvolené metody výstupu. 

3.1 Strategie č. 1 – Commodity Channel Index 

Commodity Channel Index neboli index komoditního kanálu je jeden z 

nejpoužívanějších oscilátorů, který vznikl v roce 1980 a jeho autorem je Donald 

Lambert. Podle Hartmana (2014) CCI měří sílu a směr trendu, přičemž vysoké hodnoty 

(nad 100) značí, že je trh překoupený a indikátor dává signál k prodeji. Nízké hodnoty 

(pod -100) značí, že je trh přeprodaný a indikátor dává signál ke koupi. 

Nejpoužívanějším nastavením pro CCI je perioda 14. Hodnota indikátoru se spočítá 

jako: 

                            

TP        –  Typical Price (typická cena) je rovna nejvyšší + nejnižší + zavírací cena dané 

úsečky / 3 

MATP – Jednoduchý klouzavý průměr pro zvolený počet úseček (periodu) 

MDTP     –   střední odchylka z TP 

(Hartman, 2014) 

3.1.1 Ukázka indikátoru 

Obrázek 7 znázorňuje indikátor CCI o periodě 14. 
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Obrázek 7: Ukázka indikátoru CCI 

(Zdroj: MQL4, 2015) 

3.1.2 Popis strategie 

 Signál k nákupu představuje situaci, kdy křivka indexu protne hodnotu -100 

zespodu směrem vzhůru a zároveň Close je nad EMA 204 

 Signál k prodeji představuje situaci, kdy křivka indexu protne hodnotu 100 z 

vrchu směrem dolů a zároveň Close je pod EMA 204 

 Perioda CCI = 14  

 Vstup na Open úsečky po validaci signálu příkazem Market 

3.1.3 Výsledky testování 

Tabulka 5: Zůstatky účtů na konci období - CCI 

Časová perioda/Měnový pár 

[USD] 

EURUSD GBPUSD USDJPY 

H1 0 0 8 983 

H4 0 0 0 

Denní 0 0 0 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Testovaná strategie vedla v osmi případech k maximální ztrátě. Nejlepšího výsledku 

bylo dosaženo aplikací na periodu H1 měnového páru USDJPY, avšak i ta vedla ke 

ztrátě. Na základě tohoto testu lze konstatovat, že vybraný indikátor v testovaném 

nastavení není vhodné použít v kombinaci s výstupem dle ATR. 

3.2 Strategie č. 2 – Williams percent range a Average Directional 

Index 

Williams percent range, jehož autorem je slavný obchodník Larry Williams, byl 

poprvé představen v roce 1973. Náleží do skupiny oscilátorů a podle Eldera (2006) jej 

lze obchodovat jako: 

 Divergence 

 Falešné swingy 

 Přeprodané/překoupené oblasti 

„Wm%R měří umístění každé zavírací ceny ve vztahu k poslednímu rozpětí high-low.“ 

(Elder, 2006, s. 175) 

Hodnoty indikátoru se pohybují mezi 0 a 100% se sestupnou stupnicí. Hodnoty nad 20 

jsou považovány za překoupenou oblast a hodnoty pod 80 jsou považovány za 

přeprodanou oblast. Jeho hodnota se vypočte pomocí vzorce: 

         
    

     
 

r  – časový rámec vybraný obchodníkem 

Hr  – nejvyšší high vybraného období 

Lr  – nejnižší low vybraného období 

C  – poslední zavírací cena 

(Elder, 2006) 
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Average Directional Index je jedním z prvků tzv. směrového systému, který vyvinul J. 

W. Wilder v polovině 70. let a jeho primárním úkolem je odhalování potenciálu trendu. 

Jeho výpočet se provádí dvěma kroky.  

1) Prvním krokem je výpočet směrového indikátoru: 

         
         

         
 

      
    

  
 

      
    

  
 

TR  – výpočet true range (viz indikátor ATR) 

DM – srovnání aktuálního rozpětí high-low s rozpětím high-low předchozí úsečky 

2) Druhým krokem je dosazení vypočítaných hodnot do klouzavého 

průměru, který křivku vyhladí  

(Elder, 2006) 

3.2.1 Ukázka indikátorů 

Obrázek 8 znázorňuje indikátor ADX a Wm%R o periodách 14. 

 

Obrázek 8: Ukázka indikátorů ADX a Wm%R 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Červená linka: ADX 

 Zelená linka: + DI 

 Černá linka: - DI 

3.2.2 Popis strategie  

Indikátor ADX je zdrojem hlavního signálu, který oznamuje, že se v trhu vyskytl trend. 

Wm%R má za úlohu rozeznat, kterým směrem se daný trend ubírá. 

 Signál k nákupu představuje situaci, kdy je hodnota ADX větší než 40  

a zároveň Wm%R větší než 0 

 Signál k prodeji představuje situaci, kdy je hodnota ADX větší než 40 a zároveň 

Wm%R menší než 0 

 Perioda indikátoru je 30 se směrodatnou odchylkou 2 

 Vstup na Open úsečky po validaci signálu příkazem Market 

3.2.3 Výsledky testování  

Tabulka 6: Zůstatky účtů na konci období - ADX a Wm%R 

Časová perioda/Měnový pár 

[USD] 

EURUSD GBPUSD USDJPY 

H1 9 331 0 0 

H4 16 632 21 164 0 

Denní 16 280 27 143 8 270 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z výsledku testu je patrné, že pro měnový pár USDJPY by bylo nutné najít alternativní 

nastavení. Ostatní testy, obzvláště delší periody H4 a denní, prokazují velice zajímavé 

výsledky. Nejvyššího zisku bylo dosaženo na denních úsečkách měnového páru 

GBPUSD a to sice 17 143 USD.  
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3.3 Strategie č. 3 – Bollinger Bands 

Bollingerova pásma se řadí do skupiny indikátorů volatility, jejichž autorem je John 

Bollinger. Indikátor se zobrazuje podobně jako klouzavý průměr přímo v grafu, nikoliv 

pod ním, a je vyobrazen pomocí tří křivek. V období volatilního trhu se pásmo rozšiřuje 

a naopak v období s nižší volatilitou zůstává úzké. Indikátor signalizuje vedle aktivity 

trhu také vstupní signály. Obchodovat Bollingerova pásma lze jako:  

 Breakout - trendovou strategii, která čeká na momentum v trhu a po proražení 

jednoho z pásem pokračuje daným směrem. Tento přístup sleduje tzv. 

konsolidační pásma, což jsou taková místa v grafu, kde se obě pásma přiblíží  

a vytvoří úzký krátkodobý kanál (chop). 

 Reversní - netrendovou strategii, která po proražení jednoho z pásem 

předpokládá, že jde o překoupený/přeprodaný trh a zaujímá právě opačnou 

pozici.  

Základní nástavení Bolingerových pásem je perioda 30 se standardní ochylkou 2  

a jejich hodnota se vypočte jako:  

                                                      

                    

                                                      

(Stockcharts, 2015) 

SMA  – Simple moving average – jednoduchý klouzavý průměr (výpočet tohoto 

indikátoru je popsán ve strategii číslo 4) 

3.3.1 Ukázka indikátoru 

Obrázek 9 znázorňuje indikátor Bollinger Bands o periodě 30. 
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Obrázek 9: Ukázka indikátoru Bollinger Bands 

(Zdroj: MQL4, 2015) 

3.3.2 Popis strategie 

Ve strategii je navíc využit pomocný indikátor EMA s periodou 204, který funguje jako 

filtr proti-trendových obchodů podobně, jako jej používají autoři Nesnídal 

s Podhajským (2010). 

 Signál k nákupu představuje situaci, kdy je Close úsečky pod hranicí spodního 

pásma a zároveň nad EMA  

 Signál k prodeji představuje situaci, kdy se Open úsečky nachází nad vrchním 

pásmem a hodnota Close je menší než Open (medvědí úsečka) 

 Perioda indikátoru je 30 se směrodatnou odchylkou 2 

 Vstup na Open úsečky po validaci signálu příkazem Market 

3.3.3 Výsledky testování 

Tabulka 7: Zůstatky účtů na konci období - Bollinger Bands 

Časová perioda/Měnový pár 

[USD] 

EURUSD GBPUSD USDJPY 

H1 10 207 0 18 431 

H4 18 152 0 4 439 

Denní 7 303 12 793 23 346 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Strategie vedla pouze ve dvou případech k maximální ztrátě, přičemž obě vznikly na 

měnovém páru GBPUSD. Pro tento instrument by zřejmě bylo vhodné použít jiné 

nastavení. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo na denních úsečkách měnového páru 

USDJPY, kde strategie skončila v zisku 13 346 USD.  

3.4 Strategie č. 4 – Moving average  

Klouzavý průměr je podle řady autorů nejčastějším indikátorem, který při svém 

obchodování využívá téměř každý investor. Tuto křivku rýsovali obchodníci z Wall 

Street na milimetrový papír dávno předtím, než první počítač spatřil světlo světa. Jeho 

hlavním přínosem je vyfiltrování mnohdy nepodstatných dílčích pohybů do směr 

určující křivky. Obchoduje se překřížení ceny s křivkou klouzavého průměru, protnutí 

dvou a více klouzavých průměrů o různých periodách, klouzavý průměr může být 

hlavním indikátorem nebo jen doplňujícím prvkem, který vyfiltruje proti-trendové 

obchody. Použití klouzavého průměru téměř nemá hranic. Dle Hartmana (2014) jsou 

nejčastějšími typy klouzavých průměrů: 

 Simple Moving Average (SMA) – jednoduchý klouzavý průměr 

 Exponential Moving Average (EMA) – exponenciální klouzavý průměr 

 Weighted Moving Average (WMA) – vážený klouzavý průměr 

 Triangular Moving Averag (TMA) – triangulární klouzavý průměr 

„Jednoduchý klouzavý průměr aplikuje stejnou váhu na všechny ceny. Exponenciální 

průměr a vážený průměr přiřazují větší váhu aktuálním cenám. Triangulární průměr 

aplikuje větší váhu na ceny v polovině vybraného časového úseku.“ (Hartman, 2014, 

s. 113) 

V rámci této práce je použit jednoduchý a exponenciální klouzavý průměr, které se 

vypočtou jako: 
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Pn – hodnota zvoleného typu ceny (Open, Close, High, Low) v intervalu n úseček 

T – zvolená perioda 

(Hartman, 2014) 

3.4.1 Ukázka indikátoru 

Obrázek 10 znázorňuje zmíněné typy klouzavých průměrů o periodě 20. 

 

Obrázek 10: Ukázka klouzavých průměrů 

(Zdroj: MQL4, 2015)  

3.4.2 Popis strategie 

Tato AOS byla naprogramována dle Rejnuše (2014).  

 Signál k nákupu představuje situaci, kdy EMA s periodou 15 uzavře nad 

EMA s periodou 45 

 Signál k nákupu představuje situaci, kdy EMA s periodou 15 uzavře pod 

EMA s periodou 45 

 Vstup na Open úsečky po validaci signálu příkazem Market 
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3.4.3 Výsledky testování 

Tabulka 8: Zůstatky účtů na konci období - Moving Average 

Časová perioda/Měnový pár 

[USD] 

EURUSD GBPUSD USDJPY 

H1 0 0 20 277 

H4 7 156 0 8 488 

Denní 0 27 595 1 738 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Testované nastavení se pro vybrané instrumenty nezdá být vhodné, jelikož čtyřikrát 

vedlo k maximální ztrátě. Rovněž je však vidět určitý potenciál tohoto přístupu, jelikož 

na denních úsečkách trhu GBPUSD bylo dosaženo zisku 17 595 USD a hodinových 

úsečkách trhu USDJPY bylo dosaženo zisku 10 277 USD.  

3.5 Strategie č. 5 – Relative Strength Index  

Index relativní síly je podobně jako CCI zařazen do kategorie oscilátorů. 

„Za autora indikátoru je obecně považován obchodník J. W. Wilder, který RSI (Relative 

Strenght Index) vytvořil jakožto způsob měření síly nebo naopak oslabování trhu. 

Základní idea indikátoru RSI je možnost měřit kdy je trh překoupen (overbought), nebo 

naopak přeprodán (oversold) a dle toho zvažovat možnost krátké (v případě 

overbouhgt) nebo dlouhé (v případě oversold) pozice.“ (Finančník, 2005) 

Indikátor se pohybuje v rozmezí hodnot 0 až 100, přičemž hodnoty pod 30 jsou 

považovány za trh přeprodaný a hodnoty nad 70 za trh překoupený. (Hartman, 2014) 

Dalšími obvyklými způsoby jak obchodovat RSI je jako divergence nebo jako 

breakouty. Divergence představují situaci, kdy hodnota kurzu vytváří nová High, avšak 

hodnota indikátoru své předchozí High nepřekročí. (Hartman, 2014) 
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Breakouty jsou inverzním způsobem obchodování RSI, než jaké je obvykle uváděno 

v literatuře. Signál k nákupu znamená překročení horní linie směrem vzhůru a signál 

k prodeji znamená překročení spodní linie směrem dolů. Fakt, že jeden indikátor lze 

obchodovat dvěma přesně protichůdnými způsoby potvrzuje tezi, že v tradingu 

neexistují žádná dogmata. (Nesnídal, Podhajský, 2010) 

Hodnota indikátoru se vypočte jako: 

        
   

    
 

   
        

        
 

 Pro rostoucí trend 

o U = Closesoučasné – Closepředchozí 

o D = 0 

 Pro klesající trend 

o U = 0 

o D = Closepředchozí – Closesoučasné 

(Elder, 2006) 

3.5.1 Ukázka indikátoru 

Obrázek 11 znázorňuje ukázku indikátoru RSI o periodě 14. 
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Obrázek 11: Ukázka indikátoru RSI 

(Zdroj: MQL4, 2015) 

3.5.2 Popis strategie 

 Signál k nákupu představuje situaci, kdy hodnota RSI překročí hranici 70 

směrem vzhůru 

 Signál k prodeji představuje situaci, kdy hodnota RSI překročí hranici 30 

směrem dolů 

 Perioda indikátoru RSI je 14 

 Vstup na Open úsečky po validaci signálu příkazem Market 

3.5.3 Výsledky testování 

Tabulka 9: Zůstatky účtů na konci období - RSI 

Časová perioda/Měnový pár 

[USD] 

EURUSD GBPUSD USDJPY 

H1 12 630 3 757 18 006 

H4 8 669 17 502 13 734 

Denní 18 132 14 318 15 918 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 10: Pořadí AOS dle sumy zůstatků sestupně 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ze všech provedených testů vedly pouze dva ke ztrátě. V ostatních případech strategie 

prokazuje ziskový charakter. Největších zisků bylo dosaženo na denní periodě 

měnového páru EURUSD a hodinové periodě měnového páru USDJPY. Breakoutové 

využití indikátoru ve spojení s analyzovaným typem výstupu jednoznačně prokazuje 

požadovaný – ziskový potenciál.  

3.6 Sumarizace výsledů 

V tabulce 10 je znázorněno pořadí strategií podle sumy zůstatků kapitálu sestupně.  

Za předpokladu, že by každá strategie, na každém trhu a každém timeframe měla 

k dispozici účet 10 000 USD, potom suma nad 90 000 USD (pro 9 testů na strategii) 

znamená zisk. Červeným fontem jsou označeny ty strategie, které dosáhly sumy 

zůstatků na konci období méně než 90 000 USD a tudíž ztráty.  

Automatická obchodní strategie ∑ Zůstatků na konci období 

[USD] 

1. RSI  122 666 

2. ADX + Wm%R 98 820 

3. Bollinger Bands + MA 94 671 

4. MA cross 65 254 
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3.7 Druhý dílčí závěr 

Nejprve je nutné podotknout, že provedené testy nevyvrací funkčnost těch systémů, 

které skončily se záporným výsledkem. Je více než pravděpodobné, že pro zmíněné 

strategie by bylo možné najít vhodné nastavení v kombinaci se vhodným instrumentem, 

pro který by bylo dosaženo lepších, než zde uváděných výsledků. Analýza poukazuje na 

fakt, že konkrétní naprogramované automatické obchodní strategie, vedly na zvolených 

měnových párech a v konkrétním časovém úseku k prezentovaným výsledkům. Rovněž 

je důležité zmínit, že data pro analýzy byly poskytnuty společností X-Trade Brokers 

a.s., což je podstatné vzhledem k faktu, že uvedený broker je market-maker a tudíž se 

kotace jeho kurzů mohou nepatrně lišit. Aplikací strategií na data od jiného 

poskytovatele by mohly výsledky testů dosáhnout drobné odchylky. 

Druhým parciálním cílem této práce je na základě provedených analýz vybrat takovou 

metodu, jejíž suma zůstatků na konci testovaného období byla největší. Z hlediska 

tohoto parametru dopadla nejlépe strategie, která pro stanovení vstupu používá indikátor 

Relative Strength Index. Tato AOS vytvořila během testovaného období celkový zisk 

32 666 USD, a proto byla vybrána pro další testování a optimalizaci. 

 

Co se týče analyzované metody výstupu – výpočtu hodnoty posuvného stop-lossu 

pomocí indikátoru ATR. Použitím tohoto způsobu výstupu skončily tři z pěti strategií 

v černých číslech. Vzhledem k faktu, že metody vstupů těchto AOS nejsou nikterak 

komplikované, neobsahují žádná pravidla pro position-sizing a nedošlo ani 

k optimalizaci periody ATR, která byla fixně nastavena na hodnotu 100, lze 

konstatovat, že použití ATR pro stanovení hodnoty posuvného stop-lossu má své 

opodstatnění a může být ziskové.  

5. CCI  + MA 8 983 
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4 Analýza maximálního poklesu 

Třetím parciálním cílem je analýza maximálního poklesu, jejímž úkolem je vybrat 

takovou periodu, která bude vykazovat co možná nejnižší procentuální hodnoty 

poklesů. 

4.1 Specifikace analýzy 

Vybraná strategie byla testována na třech časových rámcích pro každý trh. Úkolem 

následující analýzy je vybrat nejvhodnější periodu jednak z hlediska maximálního 

zisku, ale také z hlediska maximálního poklesu, který je vysvětlen v teoretických 

východiscích práce a který je neméně významným kritériem jako zisk. Z tabulky 9 se 

zdá být nejvhodnější použití denního timeframe, protože na těch dosáhla strategie 

nejvyšších zůstatků, avšak jak tomu bude po zavedení nového kritéria?  

Následující tabulka průměruje výsledky maximálního poklesu všech optimalizovaných 

strategií, jejichž zůstatky účtu byly na konci analyzovaného období kladné. 

Tabulka 11: Tabulka průměrných poklesů 

Časový rámec  EURUSD GBPUSD USDJPY 

H1 46,23% 47,91% 41,13% 

H4 50,31% 49,74% 44,48% 

Denní 54,79% 50,12% 43,29% 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.2 Třetí dílčí závěr 

Všechny tři testované měnové páry prokazují nejnižší poklesy na hodinové periodě. 

Ačkoliv není vyloučené, že aplikací strategie na vyšší periody by se v některých 

případech dosáhlo většího zhodnocení, je nutné si uvědomit, že ochrana kapitálu svojí 

prioritou převyšuje tento dodatečný zisk. Z tohoto důvodu je preferován ten časový 

rámec, který má nejnižší průměr maximálních poklesů, což je v tomto případě perioda 

H1. 

  



62 

 

5 Vlastní návrh řešení 

Globálním cílem práce je návrh automatického obchodního systému a analýza  

a testování jeho ziskovosti s využitím dostupných metod technické analýzy.   

Prostřednictvím parciálních cílů byly nejprve vybrány indikátory pro stavbu 

jednotlivých strategií, dále pak specifikovány vhodné podmínky pro testování a samotná 

realizace analýz, pomocí kterých byla vybrána jedna – nejziskovější strategie. Z analýzy 

maximálního poklesu byla vybrána perioda s nejnižším průměrem maximálních 

poklesů. Jinak řečeno, parciální cíle provedli selekci velkého množství přístupů 

a na základě tohoto srovnání byla vybrána jedna automatická obchodní strategie a jedna 

perioda. Pro dosažení vyššího stupně diverzifikace a ověření funkčnosti této AOS 

 i na jiných trzích, bude strategie aplikována na šest měnových párů s nejvyšším 

obratem, tak jak je popisuje teoretická část práce. Pro jednotlivé měnové páry bude 

vždy zobrazena nejdříve equity křivka základního modelu včetně popisu dosažených 

výsledků, dále pak proběhne optimalizace strategie pro daný trh a aplikace 

optimalizované metody spolu s popisem dosažených výsledků. Závěrečná tabulka 

shrnuje rozdíl výsledků optimalizovaných strategií se základním modelem a zaujetí 

stanoviska vůči těmto výsledkům. Pro plnost je nutné podotknout, že ačkoliv globální 

cíl práce stanovuje analýzu a tato kapitola se zabývá optimalizací, nejedná se v žádném 

případě o rozpor, neboť optimalizace ve své podstatě není nic jiného, než velký počet 

analýz.  

5.1 Charakteristika optimalizace 

Následující body shrnují nastavení pravidel a časové vymezení optimalizace včetně 

popisu optimalizovaných proměnných.  
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5.1.1 Časové vymezení optimalizace a testování 

Analyzované období se dělí na: 

 Interval optimalizace (in-sample): 1.1.2012 – 31.12.2014 

 Interval testování (out-of-sample): 1.1.2015 – 9.4.2015 

5.1.2 Identifikace optimalizovaných proměnných 

V obrázku 12 jsou znázorněny jednotlivé optimalizované proměnné. Každá z těchto 

proměnných má svojí počáteční a konečnou hodnotu, mezi kterými je proveden určitý 

počet testů dle stanoveného kroku. Sloupec „Hodnota“ ukazuje výchozí základní 

nastavení. 

 

Obrázek 12: Optimalizované hodnoty 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 RSI_Period – perioda indikátoru  

 RSI_BuyBarrier – hodnota indikátoru signalizující nákup 

 RSI_SellBarrier – hodnota indikátoru signalizující prodej 

 ATR_TrailMultiple – multiplikátor hodnoty ATR  

 Lots – počet lotů na obchod (tato proměnná zůstává fixní) 
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5.2 Měnový pár EURUSD 

Kapitola popisuje výsledky automatického obchodního systému v základním  

a optimalizovaném nastavení. 

5.2.1 Základní nastavení 

 

Obrázek 13: Kapitálová křivka základního nastavení EURUSD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V základním nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 341 transakcí z toho 158 nákupních a 183 prodejních 

 Nejnižší stav účtu činí 8 972 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 15 912 USD 

 Konečný stav účtu činí 12 630 USD 

 Maximální pokles účtu v procentech je 48,88 % 
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5.2.2 Výsledky optimalizace 

Obrázek 14 zobrazuje rozložení ziskových strategií během procesu optimalizace. Deset 

nejvýše položených bodů zobrazuje tabulka 12 včetně hodnot všech proměnných  

a poklesu. 

 

Obrázek 14: Rozložení výsledků optimalizace EURUSD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 12: Optimalizované výsledky EURUSD seřazené dle zisku sestupně 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z prvních deseti nejziskovějších nastavení byl vybrán test číslo 130, který vykazuje 

nízký pokles v kombinaci s nejvyšším ziskem. Jeho parametry jsou:  

 RSI_Period = 14 

 RSI_BuyBarrier = 80 

 RSI_SellBarrier = 22 

 ATR_TrailMultiple = 5  
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5.2.3 Optimalizované nastavení 

Aplikace modelu na optimalizační a testované období nejpřesnější (tickovou) metodou. 

Optimalizační období se nachází nalevo a testované období napravo od červené svislice. 

 

Obrázek 15: Kapitálová křivka optimalizovaného nastavení EURUSD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V optimalizovaném nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 91 transakcí z toho 34 nákupních a 57 prodejních 

 Nejnižší stav účtu činí 7 848 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 17 634 USD 

 Konečný stav účtu činí 15 652 USD 

 Maximální pokles účtu je 27,70 % 

 V průběhu testování out-of-sample bylo provedeno celkem 11 transakcí 

s celkovým výsledkem +2 740 USD 
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5.3 Měnový pár GBPUSD 

Kapitola popisuje výsledky automatického obchodního systému v základním  

a optimalizovaném nastavení. 

5.3.1 Základní nastavení 

 

Obrázek 16: Kapitálová křivka základního nastavení GBPUSD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V základním nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 360 transakcí z toho 169 nákupních a 191 prodejních 

 Nejnižší stav účtu činí 1 071 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 11 457 USD 

 Konečný stav účtu činí 3 757 USD 

 Maximální pokles účtu v procentech je 91,81 % 
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5.3.2 Výsledky optimalizace 

Obrázek 17 zobrazuje r ozložení ziskových strategií během procesu optimalizace. Deset 

nejvýše položených bodů zobrazuje tabulka 13 včetně hodnot všech proměnných  

a poklesu. 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z první deseti nejziskovějších nastavení byl vybrán test číslo 210, který vykazuje 

nejnižší pokles. Jeho parametry jsou:  

 RSI_Period = 22 

 RSI_BuyBarrier = 66 

 RSI_SellBarrier = 32 

 ATR_TrailMultiple = 3  

  

Obrázek 17: Rozložení výsledků optimalizace GBPUSD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 13: Optimalizované výsledky GBPUSD seřazené dle zisku sestupně 
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5.3.3 Optimalizované nastavení 

Aplikace modelu na optimalizační a testované období nejpřesnější (tickovou) metodou. 

Optimalizační období se nachází nalevo a testované období napravo od červené svislice. 

 

Obrázek 18: Kapitálová křivka optimalizovaného nastavení GBPUSD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V optimalizovaném nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 246 transakcí z toho 133 nákupních a 113 prodejních 

 Nejnižší stav účtu činí 7 654 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 19 675 USD 

 Konečný stav účtu činí 18 466 USD 

 Maximální pokles účtu je 42,18 % 

 V průběhu testování out-of-sample bylo provedeno celkem 22 transakcí 

s celkovým výsledkem +2 239 USD 
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5.4 Měnový pár USDJPY 

Kapitola popisuje výsledky automatického obchodního systému v základním  

a optimalizovaném nastavení. 

5.4.1 Základní nastavení 

 

Obrázek 19:Kapitálová křivka základního nastavení USDJPY 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V základním nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 360 transakcí z toho 169 nákupních a 191 prodejních 

 Nejnižší stav účtu činí 5 415 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 20 939 USD 

 Konečný stav účtu činí 17 893 USD 

 Maximální pokles účtu v procentech je 38,31 % 
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5.4.2 Výsledky optimalizace 

Obrázek 20 zobrazuje rozložení ziskových strategií během procesu optimalizace. Deset 

nejvýše položených bodů zobrazuje tabulka 14 včetně hodnot všech proměnných  

a poklesu. 

 

Obrázek 20: Rozložení výsledků optimalizace USDJPY 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 14:  Optimalizované výsledky GBPUSD seřazené dle zisku sestupně 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z první deseti nejziskovějších nastavení byl vybrán test číslo 271, který vykazuje 

nejnižší pokles. Jeho parametry jsou:  

 RSI_Period = 16 

 RSI_BuyBarrier = 60 

 RSI_SellBarrier = 20 

 ATR_TrailMultiple = 2  
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5.4.3 Optimalizované nastavení 

Aplikace modelu na optimalizační a testované období nejpřesnější (tickovou) metodou. 

Optimalizační období se nachází nalevo a testované období napravo od červené svislice. 

 

Obrázek 21: Kapitálová křivka optimalizovaného nastavení USDJPY 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V optimalizovaném nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 467 transakcí z toho 452 nákupních a 15 prodejních 

 Nejnižší stav účtu činí 9 812 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 23 704 USD 

 Konečný stav účtu činí 21 554 USD 

 Maximální pokles účtu je 34,42 % 

 V průběhu testování out-of-sample bylo provedeno celkem 37 transakcí 

s celkovým výsledkem –1 086 USD 
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5.5 Měnový pár USDCHF 

Kapitola popisuje výsledky automatického obchodního systému v základním  

a optimalizovaném nastavení. 

5.5.1 Základní nastavení 

 

Obrázek 22: Kapitálová křivka základního nastavení USDCHF 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V základním nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 331 transakcí z toho 169 nákupních a 162 prodejních 

 Nejnižší stav účtu činí 1 152 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 10 745 USD 

 Konečný stav účtu činí 1 152 USD 

 Maximální pokles účtu v procentech je 93,17 % 
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5.5.2 Výsledky optimalizace 

Obrázek 23 zobrazuje rozložení ziskových strategií během procesu optimalizace. Deset 

nejvýše položených bodů zobrazuje tabulka 15 včetně hodnot všech proměnných  

a poklesu. 

 

Obrázek 23: Rozložení výsledků optimalizace USDCHF 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 15: Optimalizované výsledky USDCHF seřazené dle zisku sestupně 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z první deseti nejziskovějších nastavení byl vybrán test číslo 10, který vykazuje nejnižší 

pokles. Jeho parametry jsou:  

 RSI_Period = 30 

 RSI_BuyBarrier = 60 

 RSI_SellBarrier = 20 

 ATR_TrailMultiple = 5  
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5.5.3 Optimalizované nastavení 

Aplikace modelu na optimalizační a testované období nejpřesnější (tickovou) metodou. 

Optimalizační období se nachází nalevo a testované období napravo od červené svislice. 

 

Obrázek 24: Kapitálová křivka optimalizovaného nastavení USDCHF 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V optimalizovaném nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 127 transakcí z toho 126 nákupních a 1 prodejní 

 Nejnižší stav účtu činí 7 686 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 25 034 USD 

 Konečný stav účtu činí 23 752 USD 

 Maximální pokles účtu je 32,43 % 

 V průběhu testování out-of-sample bylo provedeno celkem 11 transakcí 

s celkovým výsledkem +6 534 USD 
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5.6 Měnový pár USDCAD 

Kapitola popisuje výsledky automatického obchodního systému v základním  

a optimalizovaném nastavení. 

5.6.1 Základní nastavení 

 

Obrázek 25: Kapitálová křivka základního nastavení USDCAD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V základním nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 329 transakcí z toho 175 nákupních a 154 prodejních 

 Nejnižší stav účtu činí 3 499 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 12 248 USD 

 Konečný stav účtu činí 9 965 USD 

 Maximální pokles účtu v procentech je 67,28 % 
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5.6.2 Výsledky optimalizace 

Obrázek 26 zobrazuje rozložení ziskových strategií během procesu optimalizace. Deset 

nejvýše položených bodů zobrazuje tabulka 16 včetně hodnot všech proměnných  

a poklesu. 

 

Obrázek 26: Rozložení výsledků optimalizace USDCAD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 16: Optimalizované výsledky USDCAD seřazené dle zisku sestupně 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z první deseti nejziskovějších nastavení byl vybrán test číslo 271, který vykazuje 

nejnižší pokles. Jeho parametry jsou:  

 RSI_Period = 30 

 RSI_BuyBarrier = 60 

 RSI_SellBarrier = 20 

 ATR_TrailMultiple = 1  
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5.6.3 Optimalizované nastavení 

Aplikace modelu na optimalizační a testované období nejpřesnější (tickovou) metodou. 

Optimalizační období se nachází nalevo a testované období napravo od červené svislice. 

 

Obrázek 27: Kapitálová křivka optimalizovaného nastavení USDCAD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V optimalizovaném nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 369 transakcí z toho 368 nákupních a 1 prodejní 

 Nejnižší stav účtu činí 8 315 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 16 313 USD 

 Konečný stav účtu činí 16 093 USD 

 Maximální pokles účtu je 18,48 % 

 V průběhu testování out-of-sample bylo provedeno celkem 38 transakcí 

s celkovým výsledkem +1 684 USD 
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5.7 Měnový pár AUDUSD 

Kapitola popisuje výsledky automatického obchodního systému v základním  

a optimalizovaném nastavení. 

5.7.1 Základní nastavení 

 

Obrázek 28: Kapitálová křivka základního nastavení AUDUSD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V základním nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 117 transakcí z toho 54 nákupních a 63 prodejních 

 Nejnižší stav účtu činí 3 592 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 10 611 USD 

 Konečný stav účtu činí 4 672 USD 

 Maximální pokles účtu v procentech je 68,67 % 
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5.7.2 Výsledek optimalizace 

Obrázek 29 zobrazuje rozložení ziskových strategií během procesu optimalizace. Deset 

nejvýše položených bodů zobrazuje tabulka 17 včetně hodnot všech proměnných  

a poklesu.  

 

Tabulka 17: Optimalizované výsledky AUDUSD seřazené dle zisku sestupně 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z optimalizačního grafu je patrné, že ziskových nastavení pro tento trh je daleko méně, 

než tomu bylo u předchozích měnových párů. Test číslo 10, který vykazuje nejvyšší 

zisk, rovněž vykazuje nejnižší pokles a proto byl vybrán jako nejvhodnější model, jehož 

parametry jsou:  

 RSI_Period = 18 

 RSI_BuyBarrier = 80 

 RSI_SellBarrier = 24 

 ATR_TrailMultiple = 5  

  

Obrázek 29: Rozložení výsledků optimalizace AUDUSD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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5.7.3 Optimalizované nastavení 

Aplikace modelu na optimalizační a testované období nejpřesnější (tickovou) metodou. 

Optimalizační období se nachází nalevo a testované období napravo od červené svislice. 

 

Obrázek 30: Kapitálová křivka optimalizovaného nastavení AUDUSD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V optimalizovaném nastavení strategie vykazuje na tomto trhu následující parametry: 

 Celkem bylo provedeno 34 transakcí z toho 7 nákupních a 27 prodejních 

 Nejnižší stav účtu činí 8 183 USD 

 Nejvyšší stav účtu činí 16 908 USD 

 Konečný stav účtu činí 14 656 USD 

 Maximální pokles účtu je 24,23 % 

 V průběhu testování out-of-sample bylo provedeno celkem 6 transakcí 

s celkovým výsledkem –1 067 USD 
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5.8 Srovnání základních a optimalizovaných nastavení 

Tabulka 18 zachycuje konečné stavy účtů na jednotlivých trzích před optimalizací, tedy 

v základním nastavení a po optimalizaci.  

Tabulka 18: Komparace základního a optimalizovaného nastavení 

Měnový pár Základní 

nastavení 

Optimalizované 

nastavení 

Rozdíl 

EURUSD 12 630 15 652 +3 022 

GBPUSD 3 757 18 466 +14 709 

USDJPY 18 006 21 554 +3 548 

USDCHF 1 152 23 752 +22 600 

USDCAD 9 965 16 093 +6 128 

AUDUSD 4 672 14 656 +9 984 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z pohledu kapitálových křivek, respektive zůstatků účtu je patrný značný rozdíl mezi 

optimalizovaným a základním nastavením. Ve všech uvedených případech vedla 

optimalizace k lepším výsledkům z hlediska konečného stavu účtu.  

Také z hlediska maximálního poklesu je patrný pokrok na všech testovaných trzích. 

Tato skutečnost je zachycena v tabulce 19.  
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Tabulka 19: Tabulka maximálních poklesů 

Měnový pár Základní 

nastavení 

Optimalizované 

nastavení 

Rozdíl 

EURUSD 48,88% 27,70% -21,18% 

GBPUSD 91,81% 42,18% -49,63% 

USDJPY 38,31% 34,42% -3,89% 

USDCHF 93,17% 32,40% -60,77% 

USDCAD 67,28% 18,48% -48,80% 

AUDUSD 68,67% 24,23% -44,44% 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 20 shrnuje výsledky out-of-sample testů, které byly provedeny v období od 

1.1.2015 do 9.4.2015. Účelem této analýzy je odhalit, zda výsledek optimalizace 

systému není pouhou statistickou výjimkou, nýbrž skutečným výsledkem, který je 

potenciálně schopný generovat i v příštích obdobích. 

Tabulka 20: Out-of-sample výsledky 

Měnový pár Výsledek v [USD] 

EURUSD +2 740 

GBPUSD +2 239 

USDJPY –1 086 

USDCHF +6 534 

USDCAD +1 684 

AUDUSD –1 067 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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5.9 Výběr měnových párů 

V souvislosti s globálním cílem byly nalezeny optimální hodnoty, na kterých navržený 

automatický obchodní systém dosahuje nejlepších výsledků z hlediska ziskovosti  

a minimalizace poklesu. Na základě těchto faktorů by bylo možné doporučit aplikaci 

strategie na všechny analyzované trhy. Má-li však být strategie použitelná i v reálných 

podmínkách, respektive s reálnými penězi, je nutné výsledky testů posoudit také 

z dalších hledisek. Příkladem může byt rozložení nákupních a prodejních transakcí 

v souvislosti s typem trendu daného trhu během analyzovaného období. Smyslem 

tohoto hodnocení je opět předcházet pře-optimalizování systému, který by na budoucích 

datech nemusel vykazovat totožné výsledky. Tato dodatečná kritéria budou slovně 

okomentována pro každý měnový pár a na jejich základě bude také rozhodnuto, zda je 

vhodné jej zařadit do portfolia nebo nikoliv. 

5.9.1 Slovní hodnocení výsledků pro EURUSD 

Strategie na tomto měnovém páru prokázala potenciál zisku již v základním nastavení. 

Během období optimalizace došlo k mírnému navýšení ziskovosti a redukci 

maximálního poklesu o více než 20%. Od začátku analyzovaného období (tj. 1.1.2012) 

až do konce (tj. 4.9.2015) se na tomto trhu střídal rostoucí s klesajícím trendem, který 

zejména poslední rok převládá. V této souvislosti zle konstatovat že rozložení obchodů 

(34 nákupních a 57 prodejních) je v pořádku, respektive nejeví známky over-fittingu. 

Tento fakt potvrzuje i zisk 2 740 USD během out-of-sample období. 

Výsledky AOS na tomto měnovém páru jsou velice slibné a tudíž lze doporučit jeho 

zařazení do portfolia. 

5.9.2 Slovní hodnocení výsledků pro GBPUSD 

Strategie v základním nastavení vytvořila na tomto měnovém páru téměř maximální 

ztrátu, což značí buď špatné parametry systému a nebo skutečnost, že se tento systém 

pro daný trh nehodí.  Během období optimalizace však došlo k výraznému navýšení 

ziskovosti a redukci maximálního poklesu o téměř 50%. Od začátku analyzovaného 
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období (tj. 1.1.2012) až do konce (tj. 4.9.2015) se na tomto trhu rovnoměrně střídal 

rostoucí s klesajícím trendem. V této souvislosti zle konstatovat že rozložení obchodů 

(133 nákupních a 113 prodejních) je v pořádku, respektive nejeví známky over-fittingu. 

Tento fakt potvrzuje i zisk 2 239 USD během out-of-sample období. 

Výsledky AOS na tomto měnovém páru jsou velice slibné a tudíž lze doporučit jeho 

zařazení do portfolia. 

5.9.3 Slovní hodnocení výsledků pro USDJPY 

Strategie v základním nastavení vytvořila nejvyšší zisk ze všech testovaných párů. 

Během období optimalizace došlo pouze k mírnému navýšení ziskovosti a mírné 

redukci maximálního poklesu o necelá 4 %. Od začátku analyzovaného období  

(tj. 1.1.2012) až do konce (tj. 4.9.2015) je na tomto trhu etablovaný dlouhodobý 

rostoucí trend s malými korekcemi a v rozložení obchodů (452 nákupních a 15 

prodejních) silně převažují nákupní transakce. Problém tohoto nastavení vzniká právě 

kvůli tomu, že prakticky během celého optimalizačního intervalu převládá jeden trend. 

Z toho důvodu je „našité na míru“ rostoucímu trendu, respektive vykazuje známky 

over-fittingu. Tuto skutečnost potvrzuje i výsledekout-of-sample testu, kde vznikla 

ztráta –1 086 USD. Vzhledem k velice příznivým výsledkům základního nastavení, 

které i přes takto dlouhodobý trend realizovalo 169 nákupních a 191 prodejních 

transakcí. V situaci, kdyby se trend dlouhodobě otočil, by tedy strategie mohla být 

stejně zisková, jako při up-trendu. Výsledek optimalizace je tedy takový, že základní 

nastavení svojí kvalitou převyšuje optimalizované a lze doporučit jeho zařazení do 

portfolia.  

5.9.4 Slovní hodnocení výsledků pro USDCHF 

Strategie v základním nastavení skončila na téměř maximální ztrátě. Během období 

optimalizace však došlo k výraznému navýšení ziskovosti a redukci maximálního 

poklesu o téměř 60%. Od začátku analyzovaného období (tj. 1.1.2012) až do konce  

(tj. 4.9.2015) se trh pohybuje v širokém side-trendu, respektive netvoří výrazný rostoucí 

nebo klesající trend. Přesto je však rozložení transakcí optimalizovaného nastavení 126 
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nákupních a 1 prodejní, což může a nemusí být znepokojující. Optimum podle analýzy 

znamená vstup long již při RSI_BuyBarrier = 60, a vstup long až při 

RSI_Sell_Barrier = 20. Takové nastavení posunuje vstupní podmínky ve prospěch 

nákupních příkazů a proto vzniká nevyváženost rozložení. Pakliže by out-of-sample test 

dopadl v záporných číslech, bylo by zcela logické tento měnový pár nezařazovat do 

portfolia, avšak ta dosáhla velice nadprůměrného zisku 6 534 USD během pouhých 11 

transakcí. Tato skutečnost nasvědčuje faktu, že daný automatický systém nemusí být 

pře-optimalizovaný pouze z důvodu nevyváženého rozložení a pro jej lze doporučit jeho 

zařazení do portfolia. Při dlouhodobém klesajícím trendu by však bylo rozumné tento 

měnový pár z portfolia odstranit. 

Výsledky AOS na tomto měnovém páru jsou velice slibné a tudíž lze doporučit jeho 

zařazení do portfolia. 

5.9.5 Slovní hodnocení výsledků pro USDCAD 

Z hlediska číselných výsledku strategie nebyla v základním nastavení nijak neúspěšná, 

jelikož skončila pouze s mírnou ztrátou pár desítek dolarů. Pohledem na kapitálovou 

křivku však situace tak příznivá není, neboť nebýt jednoho konkrétního obchodu 

z poloviny roku 2013, který vytvořil většinu zisku z celého obchodování, byl by 

výsledek daleko horší. Bohužel optimalizované nastavení, ačkoliv odstranilo spoustu 

obchodů, nevypadá z hlediska kapitálové křivky o moc lépe, neboť opět většina zisku 

připadá na jeden jediný obchod, bez kterého by vznikla ztráta. Rozložení obchodů na 

368 nákupních a 1 prodejní je vzhledem k silně převládajícímu up-trendu 

analyzovaného období také znepokojující a naznačuje možnou pře-optimalizaci. 

Z těchto důvodů nelze doporučit zařazení tohoto měnového páru do portfolia i přes jeho 

kladný výsledek z out-of-sample testu. 

5.9.6 Slovní hodnocení výsledků pro AUDUSD 

Strategie v základním nastavení vytvořila na tomto měnovém páru značnou ztrátu. 

Během období optimalizace však došlo k výraznému navýšení ziskovosti a redukci 
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maximálního poklesu o více jak 40%. Přesto však nelze doporučit zařazení měnový 

páru do portfolia neboť výsledek out-of-sample testu je nepřijatelných –1 067 USD. 

5.10  Sumarizace návrhů 

Předešlá kapitola byla posledním „filtrem“, který zpracovává praktická část této práce. 

Veškeré postupy, které vedly k této kapitole, jsou číselně nebo logicky podloženy  

a popsány, přičemž výstupem celého tohoto procesu je jeden konkrétní automatický 

obchodní systém. Ten je založen na vstupu pomocí indikátoru (oscilátoru) Relative 

Strength Index, respektive proražení jeho pásem RSI_BuyBarrier (pro nákup)  

a RSI_SellBarrier (pro prodej). Výstup z trhu zajišťuje posuvný stop-loss, jehož 

hodnota je stanovena multiplikací indikátoru Average True Range proměnnou 

ATR_TrailMultiple.
11

 Po analýze maximálních poklesů byla vybrána perioda H1, jako 

nejvhodnější. Strategie byla aplikována na šest měnových párů s největším obratem, 

z nichž se podle jejích výsledků na těchto párech vyřadily dva. Navrhované měnové 

páry a hodnoty jednotlivých proměnných této automatické obchodní strategie jsou 

zachyceny v tabulce 21.  

 

Tabulka 21: Tabulka vlastních návrhů 

 

 

EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 

RSI_Period 14 22 14 30 

RSI_BuyBarrier 80 66 70 60 

RSI_SellBarrier 22 32 30 20 

RSI_TrailMultiple 5 3 3 5 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  

                                                 
11

 Perioda ATR = 100 
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Závěr 

Ze všech pěti testovaných automatických obchodních systémů se jako potenciálně 

nejziskovější projevil ten, jehož vstupy jsou realizovány na základě indikátoru Relative 

Strength Index, přičemž velice zajímavým zjištěním je skutečnost, že tento systém je 

naprogramován přesně naopak, než jak jej doporučuje většina literatury. Ta obvykle 

překročení horní hranice indikátoru popisuje jako signál k prodeji, avšak tento systém 

totožnou situaci posuzuje jako nákupní impuls. Vycházejíc z tohoto výsledku nemohu 

než nesouhlasit s citátem: „Dobrý vstup je stále jen menší polovičkou dobrého 

obchodu.“ Vzhledem k jednoduchosti systému je tou druhou, větší polovičkou výstup z 

obchodu. 

Tři z pěti naprogramovaných systémů v kombinaci s popisovaným výstupem dosáhly 

během analyzovaného období zisku, aniž by proběhla optimalizace. Na základě těchto 

dat tedy mohu potvrdit, že užití indikátoru ATR pro kvantifikaci hodnoty posuvného 

stop-lossu se jeví jako ziskový přístup. 

Selekce časových rámců byla provedena na základě analýzy maximálních poklesů, po 

které jsem na základě nejlepší hodnot vybral hodinovou periodu. Dle velikosti obratu 

bylo nejprve vybráno šest měnových párů, ze kterých byly dva vyřazeny, neboť hrozilo 

reálné riziko pře-optimalizace. 

V oblasti finančních trhů, dle mého subjektivního dojmu, stojíme na prahu nového věku 

elektronického obchodování. Co bylo dříve výsadami bank a finančních korporací má 

nyní v rukou retailový investor. 

Proto navrhuji aplikaci popsaného systému, který vstupuje způsobem breakout na 

základě indikátoru RSI a vystupuje posuvným stop-lossem vypočteným pomocí 

indikátoru ATR na měnové páry EURUSD, GBPUSD, USDJPY a USDCHF. Optimální 

hodnoty pro každý zmíněný trh přehledně zobrazuje tabulka 21. Časový rámec 

doporučuji hodinový. 
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