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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací obchodní strategie na 

forexových trzích a to především na měnový pár EURUSD. Strategie je založena na 

standardních technických indikátorech, následně je optimalizována a backtestována na 

historických datech. Práce popisuje její celý vývoj a jsou probrána hlavní úskalí, se 

kterými jsem se v průběhu tvorby musel postupně vypořádat. 

 

 

Abstract 

This bachelor's thesis is concerned with the design and optimization of a trading strategy 

on Foreign Exchange – particularly on EURUSD currency pair. The strategy makes use 

of standard indicators used in technical analysis and is consequently optimized and 

backtested using history data. The thesis addresses both the development of such a 

strategy and the main pitfalls, ones with which I have came in contact with and had to 

solve, are discussed. 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

MetaTrader, MQL, obchodní strategie, návrh, optimalizace, backtest, technická analýza, 

SAR, RSI, klouzavý průměr. 

Key words 

MetaTrader, MQL, trading strategy, design, optimization, backtesting, technical 

analysis, SAR, RSI, moving average.   
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ÚVOD 

V době informačních technologií jsou nám v daleko větší míře dostupné zdroje informací 

než předchozím generacím. Tento předpoklad stojí za tak masovým rozšířením, jaký v 

posledních letech připadá na téma Forex, který se stal předmětem této bakalářské práce. 

Právě díky informačním technologiím je obchodování, tj. nákup jedné měny, spekulace a 

prodej jiné měny, možné i pro subjekty jiné než brokery samotné. Dnes k takovému 

obchodování stačí počítač, připojení k internetu, broker a nainstalovaná platforma, díky 

které se do obchodu zapojíte. 

Je zde také značná míra diverzity, která nám dovoluje obchodovat nejen ty více časté, 

nýbrž i více exotické měnové páry. Klasickým případem první skupiny je například 

měnový pár euro-dolar, na který se v této práci zaměřím. Pro některé ovšem může být 

podstatně zajímavější nabídka některých brokerů, kteří umožnují obchodovat například 

vybrané „kryptoměny“ jako je Bitcoin oproti dolaru. Vytváří se tak proto prostředí, ve 

kterém se při návrhu strategie meze nekladou a návrh obchodního agenta není, jemně 

nadneseně, podle žádného měřítka uniformní proces. 

Základní podstatou obchodování jsou nabídka a poptávka.  

V první části práce se zaměřuje na seznámení s měnovými trhy a základní terminologii, 

která se při obchodování používá. Jsou vyzdvihnuty jen údaje, o které se poznatky 

v analytické a návrhové části opírají. 

Ve druhé, analytické, části je popis technických indikátorů s praktickými ukázkami jejich 

samostatné činnosti a vysvětlením, proč jsou samostatně velice rizikové. Úspěšné 

strategie mohou často být jednoduchou kombinací několika málo faktorů. Až příliš složité 

a překombinované strategie většinou způsobují zhoršení výsledků, což je v případě 

obchodování na finančních trzích nežádoucí. 

Návrhová část přináší popis průběhu tvorby automatického obchodního systému 

v prostředí MetaTraderu, detailní popis jeho jednotlivých příkazů, optimalizaci vstupních 

dat a následné otestování na historických datech.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

Cílem této bakalářské práce je na základě několika používaných technických indikátorů 

vybrat ty, které podle mého názoru modelují dostatečně konkrétní profitabilní situaci na 

měnovém páru euro-dolar a postavit na jejich bázi profitabilní strategii. 

Strategie použitím těchto indikátorů a zvláště pak jejich „filozofie“ tvoří odrazový můstek 

pro návrh a vývoj mé vlastní obchodní strategie, která je backtestována v horizontu 

posledních několika let a následně optimalizována. 

Volba měnového páru euro-dolar se odvíjela od skutečnosti, že se u velkého počtu 

brokerů nachází v tzv. majors, což má za důsledek zpravidla nižší spread. Dále jsme 

omezeni na denní graf. Tato volba je důsledkem použitých indikátorů; konkrétně RSI, 

které je nejen autorem, ale i obchodníky doporučováno na např. D9. MetaTrader 4 ovšem 

poskytuje testování strategií na maximálně denní bázi, z čehož plyne naše volba 

odpovídající snaze se co nejvíce přiblížit optimálnímu použítí vybraných indikátorů. 

Je nutné podotknout, že strategie byla optimalizována na právě tento měnový pár a proto 

její chování není jasné na dalších měnových párech. K tomuto rozhodnutí mě ve velké 

míře vedla skutečnost, že v použitém systému MetaTrader 4 není možnost zpětně 

backtestovat resp. optimalizovat strategii, která používá více měnových párů zároveň, 

a také skutečnost, že rozdílné měnové páry mají různou dynamiku a jednalo by se proto 

o v podstatě další pravděpodobně nezávislou strategii. 

Použity byly technické indikátory RSI, SAR a klouzavé průměry. Nejprve byla situace 

zkoumána v grafu skrz rozhraní programu MetaTrader 4 a dat během posledních pár let 

poskytnutých brokerem. Na takto získaná data byla aplikována teorie vybraných 

technických indikátorů RSI, SAR a klouzavých průměrů pro identifikaci trendu. Zatímco 

u klouzavých průměrů bylo zkoumáno nejen posunutí, ale i typ příslušných klouzavých 

průměrů (exponenciální aj.) a šířka „okénka“, tj. počet vzorků, které se reflektují do 

výpočtu, ostatní parametry technických indikátorů RSI a SAR byly standardní. 

Mimo samotnou strategii byl zkoumán vliv počátečního vkladu, který se projevuje 

v objemu jednotlivých obchodů a uživatel má na výběr si objem jednotlivých obchodů 

přepočítat programem, nebo zvolit manualně vlastní hranici, která v obou případech 

zůstane zachována konstatní pro každý obchod. Dále byla zkoumána míra rizikovosti 
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daných obchodů, které jsou konktrolovány standardně skrze TakeProfit a Stop Loss. Dále 

byla investigována možnost použití strategie bez Stop Lossu a jaký vliv má použití resp. 

absence této „pojistky“. V těchto případech byly ignorovány extrémní události jako např. 

tzv. 2010 Flash Crash, neboť historická data získaná od obou brokerů, které jsem pro tyto 

účely použil, neobsahují tyto niance. 

Po samotném navrhu byla strategie dále analyzována a upravována tzv. in-sample  

a out-of-sample analýzou na stejném měnovém páru, ve které jsem dále zohlednil 

jednotlivé nastavení parametrů, které byly diskutovány výše, tj. parametry technických 

indikátorů a úprava hodnot Stop Lossu a TakeProfitu. In-sample analýza strategie je 

zaměřena na období 2014-2015.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Abychom mohli problematice forexu dostatečně porozumět, je nutné si osvojit základní 

terminologii spojenou s obchodováním na měnových trzích.  

1.1 Forex 

Co je to vlastně Forex? „FOREX = International Interbank FOReign EXchange. 

Mezinárodní devizový trh – jednoduše obchodování s cizími měnami.“ (6). 

1.2 Hlavní hráči 

Hlavními hráči na forexu jsou  

 místní a mezinárodní banky, které mohou jednat pod svými jmény nebo pod 

jmény svých zákazníků,  

 národní nebo centrální banky, které mají možnost intervenovat ve prospěch 

měny, nebo naopak podnikat kroky k potlačení hodnoty měny,  

 zákazníci bank, kteří potřebují cizí měnu na zaplacení zahraničních faktur nebo 

na nakoupení zboží,  

 spekulanti s různou výškou vlastního kapitálu, kteří se snaží různými způsoby 

odhadovat pohyb a směr jednotlivých měnových párů a tím zhodnocovat svůj 

kapitál, 

 správci fondů,  

 forexoví makléři, kteří jednají jako prostředníci mezi nakupujícími a 

prodávajícími (6). 



14 

 

 

Obrázek 1: Hlavní hráči 

Zdroj:  (8) 

 

1.3 Měnové páry 

FOREX trh je charakteristický obchody s měnovými páry. Pojďme si nyní ukázat hlavní 

světové měny, se kterými se nejčastěji na měnových trzích obchoduje. 

Nejvíce používanou měnou na světě je americký dolar. V 70. letech 20. století se stal 

jedinou měnou, ve které se obchodují zemní plyn, ropa a jiná fosilní paliva. Americký 

dolar se stal hlavní světovou měnou a také univerzálním měřítkem pro ohodnocení jiné 

měny obchodované na měnových trzích (6). 
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1.3.1 Hlavní měny 

V následující tabulce jsou uvedeny nejčastěji obchodované měny. Kurzy těchto měn mají 

nezanedbatelný vliv na vývoj světové ekonomiky (8). 

Zkratka měny Symbol Popis 

USD $ americký dolar (v hovorové angličtině „buck“) 

EUR € Euro – měna eurozóny, druhá nejvýznamnější měna ve 

světovém měnovém systému 

GBP Ł britská libra 

CHF CHF švýcarský frank 

JPY ¥ japonský jen – oficiální měna Japonska, je používán jako 

bankovní rezerva spolu s USD a EUR 

Tabulka 1: Hlavní měny 
(Zdroj: (9), zpracování vlastní) 

 

1.3.2 Likvidní páry 

Nejvíce obchodované jsou zpravidla nejvíce likvidní měnové páry a mezi nejčastěji 

obchodované se řadí následující. 

 

Měnový symbol Měnový pár 

EUR/USD Euro/U.S. Dolar 

GBP/USD Libra/U.S. Dolar 

USD/JPY U.S Dolar/Japonský jen 

Tabulka 2: Likvidní páry 
Zdroj: (7) 
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1.4 Obchodní hodiny   

Měnový trh je otevřený 24 hodin denně po dobu 5 pracovních dnů každý týden. Pro naše 

časové pásmo to znamená, že se začíná obchodovat v neděli večer a končí se v pátek 

večer - od neděle 18:00 EST do pátku 16:00 EST (v našem časovém pásmu je standardně 

o 6 hodin víc) (11). 

Jednotlivé burzy nejsou otevřené nonstop, ale vzájemně se doplňují, čímž vzniká prostor 

pro časově neomezené obchodování. Obchodní den začíná v Sydney, pokračuje v Tokiu, 

Londýně a New Yorku (11). 

 

Obrázek 2: Obchodní hodiny (CET) 
Zdroj: (11) 

 

Nejvíce uskutečněných obchodů na měnových párech obvykle vykazuje londýnská 

obchodní seance. Přirozeně největší objem obchodů probíhá, když jsou otevřeny 2 burzy 

zároveň. V případě našeho časového pásma je situace následující:  

 1:00 – 8:00 jsou otevřené burzy v Sydney a Tokiu, 

 9:00 – 10:00 se obchoduje v Tokiu a Londýně, 

 14:00 – 18:00 běží souběžně Londýn a New York. 

Dále je statisticky zjištěno, že k největším pohybům dochází v úterý a ve středu (11). Jak 

již bylo uvedeno výše, obchodovat se dá 24 hodin denně, takže je na každém traderovi, 

jaký styl a strategii pro své obchodování zvolí.  
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1.5 Názvosloví   

Rozumět názvosloví FOREXu, jak číst a jak rozumět číslům a kódům je nezbytnou 

součástí správného pochopení měnového trhu. 

V případě, že vidíme měnový kurz EUR USD = 1.2476, zápis nám říká následující. 

Abychom mohli koupit jednu jednotku EUR, musíme zaplatit 1.2476 USD. Prvně 

uvedená měna je měna základní a opačná, kterou platím je kótovací měna (6). 

Podobně jako ve směnárně si banka účtuje poplatky za provedenou transakci, zde si 

broker účtuje tzv. spread. Jedná se o rozdíl mezi BID (nabídkovou) a ASK 

(poptávkovou) cenou a zpravidla klesá s rostoucí likviditou měnového páru (7). Přesnou 

velikost spreadu si určuje samotný broker. Nejlikvidnějším měnovým párem je 

EUR/USD, proto bývá obchodován s nejnižší hodnotou spreadu (17). 

Kurz měnového páru se pohybuje v řádu desetitisícin. Této minimální hodnotě, o kterou 

se cena může změnit, se říká pip. V případě růstu kurzu měnového páru o čtyři tisíciny 

hovoříme o nárůstu o čtyři pipsy (4). Pokud je kótovací měnou USD, měnový pár má 

hodnotu pipu 1 dolar za každých 10 000 jednotek základní měny. Za každých 100 000 

jednotek základní měny tedy bude mít jeden pip hodnotu 10 dolarů. Různí brokeři 

používají různý počet desetinných míst (14). 

Ochrana proti nepříznivému vývoji trhu se nazývá stop-loss. Odpověď na otázku, jaké 

stop-lossy volit, nelze jednoznačně zodpovědět, protože se vždy především jedná 

o obchodní styl, který obchodníkovi vyhovuje (7). 

1.5.1 Finanční páka 

Forex brokeři nabízí možnost obchodování pomocí finanční páky, kdy máme možnost 

otevřít pozici, která je značně vyšší než množství finančních prostředků, které máme na 

účtu k dispozici. Existují 2 způsoby, jak brokeři velikost finanční páky počítají. Někteří 

brokeři počítají páku tak, že vynásobí zůstatek na účtu mírou páky – např. 50:1 – což pro 

nás představuje možnost s 10 000 korunami otevřít pozici o velikosti 500 000 korun. 

Druhým způsobem se finanční páka počítá pomocí marginu. Margin znamená 

procentuální množství peněz z celkové transakce. Při ceně EUR/USD 1.2470 a páce 100:1 

je tedy potřeba 1247 USD. Brokeři nabízejí páky od 1:1 až po 400:1 (12). 
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Na Forexu se obchoduje v lotech – standardních nebo mini-lotech. Standardní lot je ve 

velikosti 100 000 jednotek měny. V případě standardního lotu nám stačí páka 100:1 

a 1 000 jednotek měny na účtu. Minilot je ve výši 10 000 jednotek měny a zde je nabízená 

páka až ve výši 200:1, takže, abychom mohli začít obchodovat, stačí nám 50 jednotek 

měny na účtu. Obchodovat s ještě menším množstvím finančních prostředků se dá díky 

mikrolotům, které představují setinu lotu (14). 

 

1.5.2 Býci, medvědi 

 

Dlouhá pozice (long position, long, bullish) 

Trader nakupuje a očekává vzestup kurzu, aby po určité době mohl se ziskem prodat. Zisk 

je rozdíl prodejní a nákupní ceny. Traderům, kteří preferují tento typ obchodování, se říká 

“býci“ (5). 

Krátká pozice (short position, short, bearish) 

Jedná se o způsob spekulace, při které trader prodává měnu, kterou nevlastní a kterou si 

půjčuje. V budoucnu očekává snížení kurzu, za který měnu levněji nakoupí, čímž dochází 

k zisku tradera. Futures kontrakty tedy mohou být obchodníkem prodány, ikdyž 

obchodník v dané chvíli konktrakt k prodeji nevlastní. Tento typ obchodovování 

upřednostňují “medvědi“.  (5). 

 

1.5.3 Stop loss a Profit Target 

 

Stop Loss 

Stop loss limituje riziko obchodu, kdy z otevřené pozice při překročení určité hranice 

vystoupí a zabrání tak možným extrémním ztrátám. Při nesprávném odhadu vývoje 

možným ziskům. Dělí se na 4 podkategorie a to procentuální, mentální, trailing  

stop-loss a logický stop-loss. 
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 Procentuální SL – nejčastěji používaný stop loss. Riskujeme předem určené 

procento ze stavu účtu. Většinou 2 – 5 %. 

 Mentální SL – nezadává se do obchodu, ale jedná se pouze o mentální hladinu, 

kdy z obchodu vystoupíme. Musíme tedy trhy pořád sledovat. V případě výpadku 

proudu nebo internetu hrozí riziko veliké ztráty. 

 Trailing SL – trader si určí počet bodů (pipů). Při překročení jednoho bodu se SL 

posune.  

 Logický SL – umisťuje se na hranici supportu, rezistence nebo na vrcholy a dna 

swingu (18). 

Broker, který nepoužívá stop loss podstupuje riziko neomezených ztrát a velice rychle 

zruinuje svůj účet (3). 

 

Profit Target 

Prakticky opakem stop lossu je Profit Target neboli také Take Profit. Jedná se o příkaz, 

který umístíme na cenu, při níž chceme uzavřít právě probíhající obchod v otevřené pozici 

a realizovat tak zisk. Příkaz určí, na jaké ceně broker ukončí naši otevřenou pozici se 

ziskem. Na zkušenostech obchodníka záleží, aby pozici ve správný moment uzavřel a 

zamezil tak poklesu ceny kurzu. Na druhou stranu se špatným odhadem vývoje připravit 

o zisk (15). 

 

1.5.4 MAE, MFE 

Každý trader stojí před rozhodnutím, jakou hodnotu SL zvolit, aby minimalizoval ztráty 

a zároveň maximalizoval zisky. Odpovědí je analýza MAE (Maximum Adverse 

Excursion, česky maximálně nepříznivá odchylka), která vyjadřuje maximální ztrátu, 

kterou obchod měl, než byl uzavřen (19). 

Problematiku uzavření pozice v okamžiku nejvyššího zisku neboli optimálního Take 

Profitu řeší analýza MFE, celým názvem Maximum Favorable Excursion, česky 

maximálně příznivá odchylka (19). 
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1.5.5 MQL 

MetaQuotes Language je programovací jazyk, který je součástí platformy MetaTrader, 

ve které je řešení této práce programováno a optimalizováno. Syntaxí je velice podobný 

jazyku C. 

 

1.5.6 Time Frame 

Volba časového rámce je ovliněna osobností obchodníka. Někteří obchodnící 

upřednostňující hodinový časový rámec, protože mají více času na analýzu, rámec je delší 

a obchodních signálů méně. Další vliv má volba strategie a použitých prostředků pro 

předpovídání vývoje cenové hladiny (15). 

Dlouhodobé časové rámce  

 Výhody: nemusíme sledovat trhy během dne, spready hrají malou roli 

 Nevýhody: velké stop lossy (aby nás nevyhodila velká volatilita), málo obchodů 

(1 až 2 za rok) (6). 

Krátkodobé časové rámce 

 Výhody: více příležitostí k obchodování,  

 Nevýhody: vyšší transakční poplatky, držení obchodu přes noc (6). 

 

 

1.6 Technická analýza 

Technická analýza tvoří nedílný základ práce většiny traderů. Hlavní myšlenka tkví 

v predikci směru a vývoje budoucího pohybu ceny na základě historických pohybů cen. 

Ze sledování grafů se snaží určit trend. Předpokladem této myšlenky je chování 

obchodníků, které se podle empiricky prokázaných poznatků, ale také podle výzkumů, 

opakuje. Cílem této analýzy je správně odhadnout ideální okamžik, kdy obchodovat (6). 
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Principy technické analýzy jsou myšlenky, že veškerá data a informace o ceně jsou 

obsažené v ceně, historie se opakuje a že se ceny pohybují v trendech. 

Shrňme silné a slabé stránky tohoto přístupu: 

 Silné stránky – odhad budoucího vývoje vychází z ceny, síly nabídky a poptávky 

a identifikace supportů a rezistencí. Z těchto parametrů lze provést načasování 

vstupů do obchodů (14). 

 Slabé stránky – mezi slabé stránky se řadí lidský faktor a subjektivní posouzení 

historických dat, pro které mohou dva techničtí obchodníci nakreslit různé scénáře 

budoucího vývoje. V případě technických indikátorů je pravděpodobná zpožděné 

reakce - v době identifikace trendu již významnější část proběhla (14). 

 

1.6.1 Grafy 

V současnosti lze díky výpočetní technice v reálném čase sledovat aktuální vývoj cen. 

Existují 3 základní nejpoužívanější typy grafů, které pro historickou analýzu, ale 

i aktuální vývoj, slouží a to graf čárový, čárkový a svíčkový. 

Čárový graf 

Jde o nejjednodušší znázornění pohybu cen, kdy vedeme linku z každé zavírací ceny do 

následující zavírací ceny. Čárový graf má nejmenší vypovídací hodnotu, protože ukazuje 

pouze směr pohybu grafu (uptrend, lowtrend, pohyb do strany) a kvůli své jednoduchosti 

je často využíván médii (14). Ukázka čárového grafu byla vytvořena v prostředí 

MetaTraderu 4. 

 

Obrázek 3: Čárový graf 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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Sloupcový graf 

Tento druh grafu má vyšší vypovídací hodnotu než předchozí graf čárový. Jednotlivé 

svislé čárky představují obchodní rozpětí pro vybraný časový úsek grafu. Vrchol čárky 

zobrazuje nejvyšší cenu v daném časovém období (High), spodní bod značí nejnižší cenu 

(Low). Levý výběžek představuje otevírací cenu (Open) a pravý výběžek zobrazuje cenu 

zavírací (Close) (14). Ukázka sloupcového grafu byla pořízena v MetaTraderu 4 – větší 

detail než na předchozím snímku. 

 

Obrázek 4: Sloupcový graf 
Zdroj: Vlastní tvorba 

 

 

Svíčkový graf 

Svíčkové grafy zobrazují prakticky totožné informace jako grafy čárkové, ale obchodníci 

v nich mohou vidět jevy, které nejsou v čárkových grafech na první pohled patrné. Svíčka 

má tělo a stíny – ne vždy. Vrchol horního stínu (upper shadow) svíčky ukazuje velikost 

High pozice, nejnižší bod spodního stínu (lower shadow) reprezentuje Low dané periody. 

V případě černého těla jeho horní hrana značí Open a spodní hrana Close – v průběhu 

trvání svíčky došlo k poklesu ceny. Pokud je tělo svíčky bílé, došlo k růstu kurzu. Open 

je tedy reprezentován spodní hrana svíčky a Close naopak jeho horní (14). 
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Obrázek 5: Svíčkový graf 
Zdroj: Vlastní tvorba 

 

1.6.2 Trendy 

Z informací, které technická analýza nabízí lze odhadnout trend. Trendy se dělí na býčí 

(bull, uptrend), kdy dochází k růstu ceny, a medvědí (bear, downtrend), pro který je 

vhodné otevírat krátké pozice (6). Trendová čára se v případě uptrendu kreslí pod spodní 

část cenových pohybů a v situaci poklesu kurzu nad tuto hranici (13).  

 

 

Obrázek 6: Uptrend 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obrázek 7: Downtrend 
Zdroj: Vlastní tvorba 

 

1.6.3 Technické indikátory 

RSI 

Autorem tohoto technického indikátoru je J. Welles Wilder, který jej poprvé zveřejnil ve 

druhé polovině 70. letech minulého století. Hlavní myšlenkou tohoto oscilátoru je 

možnost měřit, kdy je trh překoupen a kdy naopak přeprodán. Překoupenost znamená, že 

na trhu nejsou žádní kupující a předpokládá se pokles cenové hladiny. I v současnosti se 

jedná o indikátor, který je obchodníky často používaný. Doporučuje se používat 14 denní 

periodu (při programování AOS se jedná o třetí parametr funkce iRSI), případně 9 či 26 

denní. RSI se často používá k potvrzení existujícího trendu (15). 

 

Parabolic SAR 

Jedná se o technický indikátor, který pro každou svíčku grafu vykresluje jeden bod. Pokud 

je odhadován býčí trend, tečka je uvedena pod svíčkou. V opačném případě – medvědího 

trendu – je nad ní. Tento systém pomáhá obchodníkům brzy zachytit nové trendy (15). 
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1.6.4 Support, resistance 

Obecně se jedná o body, kdy cena vzdorovala dalšímu růstu či poklesu. V případě 

supportu (podpory) jde o cenovou oblast, ve které má cena měnového páru při pohybu 

dolů tendenci se zastavit nebo odrazit zpět nahoru. Pokud je supportu stejné úrovně 

dosaženo několikrát během krátkého časového období, dá se o nastálé situaci říct, že cena 

měnového páru klesla na takovou úroveň, kdy nikdo za tuto nebo nižší cenu nehodlá 

prodávat. Čím častěji se úroveň ceny dotkne supportu, tím silnější bariéru support 

představuje. V případě protržení silného supportu často následuje další výrazný pokles.  

Resistance je opakem supportu, kdy obchodníci odmítají platit tuto nebo vyšší cenu za 

měnový pár a trh tím pádem nemůže růst. Dochází pak k odrazu trhu směrem dolů. Pokud 

bylo hranice resistance dosaženo vícekrát, po proražení této bariéry často následuje 

výrazný růst. Mnohdy se také resistance mění na support nebo obráceně (13). 

 

 

Obrázek 8: Supporty a resistance 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

 

1.6.5 Klouzavé průměry 

Klouzavé průměry pro svůj výpočet používají průměrné hodnoty High, Low, Close, 

případně jejich kombinaci, které počítají z určitého počtu předcházejících svíček. Díky 

tomuto jednoduchému principu zvyšují objektivní předpověď vývoje trhu. 

Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average) patří mezi jednodušší 

technické indikátory a je hojně využíván začínajícími tradery. Pro svůj výpočet počítají 

aritmetický průměr Close cen předchozích period, kdy se součet Close hodnot vydělí 

jejich počtem. 
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𝑆𝑀𝐴 =  
𝑝𝑚 + 𝑝𝑚−1 +  . .  + 𝑝𝑚(𝑛−1)

𝑛
 

Staré dny se odečítají a nahrazují je data o dnech aktuálnějších (6). 

 

 

Exponenciální klouzavý průměr (Exponential Moving Average) přikládá největší váhu 

poslednímu časovému období. Na případný výkyv EMA reaguje rychleji a pružněji. 

Postupem času tento výkyv ovlivňuje EMA čím dál tím méně. EMA je z tohoto důvodu 

při vstupu na trh vhodnější než SMA. Stará a neaktuální data bere stále v potaz a 

zohledňuje je – nekončí se periodou délky n (6). 

 

Vážený klouzavý průměr – směrem do minulosti váhy klesají. Nejvzdálenější hodnota 

tedy má hodnotu jedna a směrem k současnosti se váha každé svíčky o jednu zvyšuje. 

 

Triangulární klouzavý průměr (Triangular Moving Average) je klouzavý průměr 

provedený dvakrát za sebou. Největší váhu tak mají hodnoty, které leží uprostřed a 

směrem k okrajům sledovaného období váha klesá. 

 

1.6.6 Optimalizace 

Na měnových trzích je nespočet vlivů, které s vývojem ceny hýbou. Brokeři nám, 

obchodníkům, poskytují skrze platformu (v tomto případě MetaTrader) nástroj, díky 

kterému je možné testovat obchodní strategie na historických datech. Ve zdrojovém kódu 

je nutné deklarovat globální proměnnou, u které se dá předpokládat, že vývoje cenové 

hladiny může využít. Před optimalizací nastavíme těmto proměnným minimální a 

maximální hranici a velikost kroku, o jehož velikost se má po skončení jednoho cyklu 

daná proměnná změnit a následně tento cyklus znovu opakovat. Optimalizace tedy 

spočívá v  testování historických dat pomocí proměnných, které je možné nechat 

automaticky měnit, kombinovat a na jejich základě lépe analyzovat chování trhu. 
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V závislosti na počtu možných kombinací může být doba trvání optimalizace časově 

náročná. 

 

1.6.7 Backtest 

Při optimalizaci bylo možné nastavit automatickou změnu proměnných. Při backtestování 

tyto automatické změny možné nejsou. Lze ale nastavit proměnným různé hodnoty a 

následně je nechat historickými daty projít. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Po zvolení platformy bylo nutné vybrat ještě brokera, který poskytuje data pro potřeby 

vývoje a optimalizace strategie. Na českém trhu je na výběr několik brokerů např. XM, 

Plus500, FXstreet.cz, BOSSA a mnoho dalších. Při výběru brokera je dobré sledovat 

několik hledisek. V ČR musí být každý broker registrován u ČNB (16).  

U zahraničních brokerů je riziko tzv. offshore obchodníků. Tito „obchodníci“ nepodléhají 

žádným regulacím a mnozí se snaží z klientů vylákat peníze. Regulérní brokeři se 

vzájemně liší velikostí spreadu, páky, možnostmi vkladu, regulacemi, kterým podléhají a 

často mají poskytují vlastní platformu. Pro tuto bakalářskou práci jsem se rozhodl 

využívat platformu MetaTrader4 společnosti BossaFX převážně z důvodu dřívějšího 

experimentování na měnových trzích v prostředí demo účtu. 

 

2.1 MetaTrader 4 

Platforma, ve které jsem se rozhodl tuto práci naprogramovat, disponuje přehledným 

a intuitivním grafickým rozhraním. 

 

Obrázek 9: MetaTrader 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 
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Prostředí pro programování AOS je také přehledné, jazyk je relativně efektivní, ale 

nenabízí takovou flexibilitu jako jazyk C. 

 

Obrázek 10: MetaEditor 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

2.2 Technické indikátory 

Vhodnou kombinací technických indikátorů a správným money managementem lze 

stabilně profitující strategii vyvinout. Největší problémy čekají na začínajícího tradera na 

začátku vývoje strategie. Při analýze současného stavu je potřebné vzít v potaz, zda bude 

AOS fungovat na intradenních nebo delších timeframech. Vzhledem k tomu, že tato práce 

se soustředí na technické indikátory, kde velká část z nich byla silně doporučována na 

minimálně 8 denním grafu a z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro použití denního grafu. 

Tento výběr byl vynucen platmofrmou MT4 (tato problematika je odargumentována 

v jiné části práce). Zároveň jsem se rozhodl pro implementaci AOS na měnovém páru 

EUR/USD a to primárně kvůli jeho likviditě a faktu, že je jako jeden z hlavních majors 

jeden z nejvíce studovaných měnových párů na forexu. 

Soustředím se na odhadování, resp. využívání trendu.  

 

Dané technické indikátory byly podrobeny analýze chování na historických datech, které 

nám poskytl broker. Je nutno poznamenat, že např. spread je u různých brokerů jiný, což 



30 

 

samo o sobě otevírá dveře jisté formě spekulace – alespoň teoreticky. Ovšem takováto 

implementace by vyžadovala spojení více platforem dohromady. Soustředíme se tedy na 

jednodušší variantu aplikovanou u jednoho brokera aplikovanou u jednoho brokera.  

Dále by bylo možné vypočítat korelaci jednotlivých měnových párů mezi sebou a ačkoliv 

není problém podobnou strategii naprogramovat a spustit na reálném nebo demo účtu, 

nelze ji backtestovat. Strategie by šla o jistou formu money managementu jako např. 

použití martingale aj., ovšem díky použití spreadu ze strany brokera nelze tento styl 

garantovaně (v záruce) použít. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

3.1    Hlavní myšlenka 

Základem strategie je myšlenka spojení několika technických indikátorů, které ve stejnou 

chvíli předpovídají totožný vznik nebo pokračování Bearish nebo Bullish trendu. 

K tomuto účelu byla zvolena kombinace 2 klouzavých průmerů (Moving Average), 

Parabolic SAR a RSI. Následovala optimalizace a backtestování. 

 

Rozebereme blíže přítomnost klouzavých průměrů. Jeden z těchto průměrů je kratší 

a reaguje rychleji na změny, protože sleduje kratší časové období (v kódu Fast1 a Fast2) 

a druhý zahrnuje více dat, proto je delší s vyšší stabilitou a pomalejší reakcí na výkyvy 

trendu (Slow1 a Slow2). Po zkřížení těchto indikátorů, tedy v momentu, kdy je rychlejší 

nad pomalejším, vzniká první z podmínek pro otevření long pozice. Short pozice se otevře 

za opačných podmínek (11). 

Druhým indikátorem, jehož hodnota do podmínky vstupuje, je Parabolic SAR. Jak již 

bylo v teoretické části stručně zmíněno, tento indikátor předpovídá trend budoucího 

vývoje sérií teček nad svíčkami v případě downtrendu nebo pod svíčkami, když označuje 

uptrend. Tento ukazatel se ve strategii osvědčil jako potvrzení trendu, který předpovídají 

klouzavé průměry. 

RSI je posledním indikátorem, jehož hodnoty pro potvrzení trendu sledujeme, kdy se 

porovnává hodnota tohoto oscilátoru s hranicemi 40 (nebo 50) a 60. 

 

3.2    Aplikování strategie 

MetaQuotes Language je case sensitive, kdy se rozlišují malá a velká písmena. Z tohoto 

důvodu a také kvůli minimalizaci syntaktických chyb při vývoji strategie jsem při 

pojmenovávání proměnných zvolil systém, kdy všechny názvy začínají velkým 

písmenem. Tento způsob se mi v minulosti při programování velice osvědčil. 

První podmínkou ve funkci OnTick() jsem ošetřil možnost otevření několika pozic 

současně. Toto ošetření bylo provedeno pomocí pole Time, které v případě, že je již jedna 
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pozice otevřena v současné svíčce, činnost celé funkce OnTick ukončuje následujícím 

způsobem:  

   if (TimePrev==Time[0]) 

      return; 

 

Funkcí iMA jsem definoval proměnné typu double, které jsem použil pro vytvoření 

klouzavých průměrů. Proměnné s označením 1 slouží ke kontrole Bullish trendu 

a označení 2 pro Bearish trend.  

Proměnná Popis 

double Fast1 Hodnota rychlého (kratšího) MA, který čeká na uptrend 

double Fast2 Hodnota rychlého MA, který hledá downtrend 

double Slow1 Hodnota pomalého (delšího) MA, který čeká na uptrend 

double Slow2 Hodnota pomalého MA, který hledá downtrend 

Tabulka 3: Popis proměnných 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

Funkce iMA má následující parametry, které byly vyplněny globálními proměnnými, aby 

byla možnost tyto parametry optimalizovat. 

Parametr Proměnná Popis 

symbol NULL Je použitý současný symbol (EUR/USD) 

timeframe 0 Současný time frame 

ma_period MA_Fast_Period Perioda pro výpočet MA 

ma_shift MA_Fast_Shift Posun výsledné křivky MA 

ma_method MA_Fast_Method  

applied_price MA_Fast_Price  
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shift 1 nebo 2 Posunutí o 1 (uptrend) a o 2 (downtrend) bary 

Tabulka 4: Popis parametrů pro iMA 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

Následuje deklarace proměnných SAR1 a SAR2, pomocí kterých jsem zjišťoval, v jakém 

trendu se podle technického indikátoru Parabolic SAR ve 2 předchozích barech, 

nacházíme. První 2 parametry jsou totožné s funkcí iMA a ponechal jsem je stejné jako 

v předchozí funkci. Pro 3. a 4. parametr (step a maximum) jsem ponechal standardně 

doporučované hodnoty 0.02 a 0.2. Poslednímu parametru shift jsem nastavil hodnotu 1 a 

2, protože je nutné kontrolovat trend těchto svíček. Proměnné SAR1 ani SAR2 jsem 

do optimalizace nezahrnul. 

   double SAR1 = iSAR(NULL,0,0.02,0.2,1); 

   double SAR2 = iSAR(NULL,0,0.02,0.2,2); 

 

Tato AOS umožňuje obchodníkovi vybrat, zda bude v případě nižšího objemu finančních 

prostředků na účtu obchodovat s menším objemem lotů, který je přímo uměrný objemu 

lotů, na kterých byl proveden backtest, čímž lze značně snížit riziko vynulování účtu 

(funkce OnInit). Může nastat situace, kdy obchodník tuto úpravu obchodovaných lotů 

využije s velmi nízkým kapitálem, v důsledku čehož bude počet lotů snížen pod 

minimální hranici lotů, kterou je broker ochoten akceptovat. Může také dojít k opačné 

situaci, kdy se díky poměrnému zvýšení množství lotů tento objem dostane nad 

maximální hranici, kterou je broker ochoten otevřít. Tyto situace ošetřují 2 následující 

podmínky: 

   if ( MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT) > lots )  

      return; 

   if ( MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT) < lots )  

      lots = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT); 

 

Do této podmínky AOS vstoupí jen tehdy, jsou-li splněny všechny 3 podmínky, které 

popisuji v následujících odstavcích. Pokud do těla podmínky vstoupí, otevře dlouhou 

pozici a v případě chyby ji nahlásí do reportu. Povinné podmínky pro otevření pozice jsou 

následující: 
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1) Aplikoval jsem dva typy klouzavých průměrů, kde se každý může lišit v následujících 

parametrech: 

 Typ klouzavého průměru (jednoduchý, exponenciální, vážený, vyhlazený) 

 Jeho posunutí – MA shift 

 Šířka okna (počet dat), který přispívá k dané hodnotě tím, že je příslušnou formulí 

zprůměrován 

Jeden z nich může být rychlejší, což znamená, že zohledňuje kratší úsek, nebo naopak 

jeden může být exponenciální a druhý např. jednoduchý nebo vyhlazený. Tímto 

přístupem lze získat různé pohledy na stav trhu. Do dlouhé pozice se rozhodnu 

v momentě, kdy jeden z těchto klouzavých průměrů (v tomto popisovaném případě Fast), 

je větší než druhý.  

 

2) Pokud se zohlední trend za pomoci dvou po sobě jdoucích iSAR indikátorů - konkrétně 

se tedy porovnává hodnota iSAR současné svíčky s hodnotou svíčky předchozí. Tento 

předpoklad vychází z teorie iSAR indikátorů, že rostoucí pohyb nastane právě tehdy, když 

je hodnota prvního iSAR indikátoru pod druhým. Podotýkám, že tato skutečnost musí být 

potvrzena indikátorem iSAR dle předchozího textu. Pokud by tomu tak nebylo, je 

mnohem menší pravděpodobnost toho, že tato strategie korektně modeluje rostoucí resp. 

klesající trh. 

 

3) Poslední podmínkou je omezení pomocí indikátoru RSI, který jsem použil pro omezení 

strategie na relativní sílu trhu. Toto lze provést ať uz argumentem nebo optimalizací. V 

tomto modelovém případě předpokládám, že se nacházíme na pozici s hodnotou iRSI 

větší než 60 a půjdeme do dlouhé pozice, protože se snažíme využít momentu trhu. 

Obdobně v případě krátké pozice, do které jdeme v momentě, kdy je hodnota iRSI menší 

než 40 resp. 50 dle optimalizace. SAR v tomto případě naznačuje změnu trendu a je 

možné očekávat jeho trvání. Tento případ je podporován často diskutován (21), ale zde 

je obohacen o klouzavé průměry aj. 

   if ((Fast1>Slow1&&Fast2<Slow2) && (SAR1 > SAR2) && iRSI(NULL, 0, 

14, PRICE_CLOSE, 0) > RSI_UPPER_BOUND) 
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V těle této podmínky je kontrola na existenci stop lossu. Pokud stop loss není nastaven, 

resp. je nastaven na nulu, ve funkci OrderSend je pozměněn (vynulován) šestý parametr. 

V opačném případě je úroveň stop lossu vypočítána. 

Parametr Proměnná Popis 

symbol Symbol() Současný měnový pár (EUR/USD) 

cmd OP_BUY Pokyn pro nákup (long). 

volume Lots Globální proměnná, aby mohla být optimalizována. 

price Ask Nakoupíme za nabídkovou cenu. 

slippage 0 Není dovolena odchylka. 

stoploss Ask - SL * Point * 10 Nastavení úrovně stop lossu. 

takeprofit Ask + TP * Point * 10 Prvotní nastavení hladiny pro takeprofit 

Tabulka 5: Popis parametrů pro OrderSend() 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

 

Pokud podmínka pro otevření dlouhé pozice není splněna, otestuje se možnost pro 

otevření krátké pozice. Splňuje-li tuto podmínku, je jako v předchozím případě 

otestována na existenci stop lossu. Pokud je stop loss nastaven, je otevřena krátká pozice 

– část parametrů funkce OrderSend zůstává stejná jako při otevírání dlouhé pozice. Mění 

se jen tyto proměnné: 
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Parametr Proměnná Popis 

cmd OP_SELL Pokyn pro prodej (short). 

volume Lots Globální proměnná, aby mohla být optimalizována. 

price Bid Prodáme za poptávkovou cenu. 

stoploss Bid + SL * Point * 10 Nastavení úrovně stop lossu. 

takeprofit Bid - TP * Point * 10 Prvotní nastavení hladiny pro takeprofit 

Tabulka 6: Změna parametrů při shortu 
Zdroj: (Vlastní návrh) 

 

Výpočet hodnoty ‘’Bid - TP * Point * 10” je dán přepočtem pipů od nákupní nebo 

prodejní pozice. 

 

3.3    Optimalizace 

Jako první stadium optimalizace jsem optimalizoval hodnoty pro indikátory MA a RSI 

a to konkrétně bez stop lossu. Vzhledem k tomu, že řešíme korektnost daných vstupů pro 

dané hodnoty parametru, je toto korektní přístup. Pro vhodné kandidáty následně určíme 

příslušné hodnoty stop lossu a take profitu. Tato optimalizace proběhla nad denním 

časovým rámcem v časovém úseku 1.1.2010 – 1.5.2015 s následujícím nastavením. 
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Obrázek 11: Nastavení pro optimalizaci bez SL 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

 

 

Obrázek 12: Optimalizace bez SL 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 
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Z optimalizace vyřadíme takové případy, ve kterých nastane situace, že velikost okénka 

klouzavého průměru (tj. parametr Period) je u Fast větší než u Slow. tj., Fast má podle 

této strategie zachycovat méně vzorků, tj. má být více citlivý na lokálni změnu, což 

u takových případů je přesně naopak, a proto to není konzistentní s naší strategií a z toho 

důvodu tyto příklady vyloučíme. Alternativně bychom tyto příklady mohli zohlednit, 

ovšem to je ekvivalentní tomu, že bychom strategii upravili (tj. rozšířili o 2 další případy 

a dva další indikátory) a pokud by takový případ nastal a měl lepší výsledky backtestu, 

pak to jen znamená změnu pohledu na lokální chování grafu. 

 

3.4    In-sample a out-of-sample 

Na takto získaných parametrech indikátorů jsem dále prováděl in-sample 

a ou-of-sample analýzu, kdy jsem optimalizoval hodnoty stop lossu a take profitu pro 

čtyři nejlepší nastavení ostatních parametrů, která v předchozí optimalizaci disponovala 

nejvyšším zůstatkem ke konci testovaného období. Všechny in-sample optimalizace 

probíhaly na období 1.1.2014 – 1.5.2015. Následná out-of-sample analýza je v období 

1.1.2011 – 1.1.2014. In-sample optimalizace probíhá s následujícím nastavením 

parametrů: 

 

Obrázek 13: In-sample parametry 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

 

In-sample 1  

Optimalizace SL a TP pro nastavení hodnot nejúspěšnějších parametrů z minulé 

optimalizace a výsledky in-sample analýzy pro období 1.1.2014 – 1.5.2015. 

Stop Loss: 250 
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Take Profit: 300 

 

Obrázek 14: In-sample 1 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

To, že strategie skončila s největším konečným ziskem, nemusí znamenat, že měla 

v celém svém průběhu takové výsledky. 

Out-of-sample 1 

Stejná velikost hodnot SL a TP jsou základem pro out-of-sample analýzu. 

 

Obrázek 15: Out-of-sample 1 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

Navzdory tomu, že strategie s těmito hodnotami dosáhla v prvotní optimalizaci (byť bez 

SL) jednoznačně nejvyššího konečného zisku, při backtestování zcela vynulovala účet. 

V dalších krocích jsem postupně optimalizoval strategie, které měly nižší konečný zisk. 

Uvedu jen jednu, která se pyšní nejstabilnějším profit faktorem. 
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In-sample 2  

TP=160; SL=300; MA_Fast_Period=9; MA_Fast_Shift=5; MA_Fast_Method=2; 

MA_Fast_Price=0; MA_Slow_Period=15; MA_Slow_Shift=5; MA_Slow_Method=1; 

MA_Slow_Price=1; RSI_LOWER_BOUND=40; 

 

Obrázek 16: In-sample 2 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

Oproti předchozí in-sample analýze byl proveden téměř poloviční počet obchodů s o dost 

nižším ziskem za cenu stabilnějšího profit faktoru, který v období  

1.1.2014 – 1.5.2015 dosahuje hodnoty 2.41. Zisk z investovaných 50000 dolarů je za toto 

období 13778,04 dolarů. 

Out-of-sample 2 

 

Obrázek 17: Out-of-sample 2 
Zdroj: (vlastní tvorba) 

Relativně vysoký profit faktor si strategie drží i při spuštění s parametry, které byly 

zoptimalizované na jiném období. Zde se jedná o období 1.1.2011 – 1.1.2014 

s počátečním depositem 50000 dolarů. Další údaje jsou uvedeny v tabulce níže.  
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Popis Hodnota 

Počáteční depozit 50000.00 

Transakce celkem 35 

Krátké pozice (výhra %) 15 (80.00%) 

Dlouhé pozice (výhra %) 20 (85.00%) 

Průměrný ziskový obchod 1564.98 

Průměrný ztrátový obchod -2524.73 

Celkový čistý zisk 30236.08 

Tabulka 7: Výsledná strategie 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

 

 

Stejné parametry v období 1.1.2010 – 1.5.2015. Ziskový faktor = 2,42. 

 

Obrázek 18: Výsledný graf 
Zdroj: (Vlastní tvorba) 

Strategie se snaží zachytit principy vzniku Bearish/Bullish pohybu za pomoci tří 

technických indikátorů. 
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Shrnutí 

Byly demonstrovány aplikace různého RR pro danou strategii a ukazal jsem, že není 

závislá na jediné dvojici TP a SL. 

Pro danou strategii jsem zvolil jednodenní timeframe (D1) a to z následujících důvodů. 

Soustředím se na delší pozice, strategie využívá dlouhodobý trend díky RSI a SAR 

indikátorům, a jak bylo uvedeno výše, RSI je doporučen na D9, D14, D26 časové rámce. 

Platforma MT4 podporuje testování strategie pouze do D1, proto jsem byl omezen na tuto 

periodu. 
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ZÁVĚR 

Programování v jazyce MQL v prostředí měnových trhů se od většiny ostatních 

programovacích jazyků liší v několika věcech. Největší překážkou je absence debuggeru, 

který by s analýzou nestandardního chování značně pomohl. Další skutečností zůstává 

fakt, že různí brokeři obchodníkům poskytují odlišná data. Naprogramovaná strategie tak 

vykazuje v různých platformách poskytovanými různými brokery různé výsledky. 

Strategie navržená a optimalizovaná v této práci se prezentuje dlouhodobým stabilním 

profit faktorem přesahujícím 2.4. 

 

Přínosy 

 Všechna testování, která byla na strategii optimalizována na 16 měsíců (1.1.2014 

– 1.5.2015) se stejně nebo i lépe projevily v intervalech mimo optimalizaci. 

 Stabilní ziskový faktor přesahujícím 2.4. 

 V případě odlišného kapitálu od 50000 dolarů činí strategie snahu o připodobnění 

k návrhovému vzoru tak, že vynásobí, případně vydělí počet lotů příslušnými 

koeficienty tak, aby dosáhla přibližně stejného chování a dosáhla přibližně 

stejných výsledků – ovšem poměrově. 
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Nedostatky a náměty 

 Nejsou ošetřeny technické problémy: výpadek proudu, internetu. 

 Nedochází k hedgování pozic, trailingu SL. 

 Money management je zpravidla konstantní (defaultně 1 lot). 

 Neobchoduje se na více párech – platforma MT4 při optimalizaci nedovoluje 

použití více měnových párů zároveň. 

 AOS byla zamýšlena na D12, ale MT4 nepodporuje optimalizaci na delší periodě 

než D1.  
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#property copyright "Petr Pospisil" 

#property strict 

 

extern int TP = 80; 

extern int SL = 200; 

 

// Parametry, ktere indikatory chceme 

 

extern int MA_Fast_Period = 5; 

extern int MA_Fast_Shift  = 5; 

extern int MA_Fast_Method = 2; 

extern int MA_Fast_Price  = 0; 

 

extern int MA_Slow_Period = 15; 

extern int MA_Slow_Shift  = 5; 

extern int MA_Slow_Method = 1; 

extern int MA_Slow_Price  = 1; 

 

extern int RSI_LOWER_BOUND = 40; 

extern int RSI_UPPER_BOUND = 60; 

 

// Pokud chceme pouzit fixni loty, tj. neprepocitavame na zaklade backtestu 

// objem pozice, pak nastavime na false 

// jinak se na zaklade stavu uctu vypocitaji loty tak, aby vysledek odpovidal 

// backtestu s 50000 USD 

extern bool Calculate_lots = false; 

extern double Initial_lots = 1.0; 

 

double Lots; 

 

// Predchozi cas 

datetime TimePrev = 0; 

 

void OnInit() 

{ 

   if ( Calculate_lots == true ) 

   { 

      Lots = AccountBalance()/50000; 

   } else { 

      Lots = Initial_lots; 

   }    

} 

 

void OnTick() 

{ 

 

   // Pokud jsme jiz obchodovali ve stejnem case, ignorujeme 

   if (TimePrev==Time[0]) 

      return; 

       

   // Nastaveni citace casu na soucasny stav, zarucime vyse uvedene    

   TimePrev=Time[0]; 

 

   // Spocteme indikatory 

    

   // Hodnota rychleho MA 

   double Fast1 = 

iMA(NULL,0,MA_Fast_Period,MA_Fast_Shift,MA_Fast_Method,MA_Fast_Price,1); 

   double Fast2 = 

iMA(NULL,0,MA_Fast_Period,MA_Fast_Shift,MA_Fast_Method,MA_Fast_Price,2); 

    

   // Hodnota pomaleho MA 

   double Slow1 = 

iMA(NULL,0,MA_Slow_Period,MA_Slow_Shift,MA_Slow_Method,MA_Slow_Price,1); 

   double Slow2 = 

iMA(NULL,0,MA_Slow_Period,MA_Slow_Shift,MA_Slow_Method,MA_Slow_Price,2); 

    

   // SAR 

   double SAR1 = iSAR(NULL,0,0.02,0.2,1); 

   double SAR2 = iSAR(NULL,0,0.02,0.2,2); 
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   // Nemuzeme obchodovat, pokud chceme otevrit s mene (vice) loty, nez nam broker 

dovoli. 

   if ( MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT) > Lots )  

      return; 

   if ( MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT) < Lots )  

      Lots = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT); 

 

    

 

   if ((Fast1>Slow1&&Fast2<Slow2) && (SAR1 > SAR2) && iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, 0) 

> RSI_UPPER_BOUND) 

   { 

      if (SL == 0 ) 

      { 

         if ( OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,0,0,Ask + TP * Point * 

10,NULL,0,0,Blue) < 0 ) 

         { 

            Print("Funkce OrderSend neprobehla z duvodu chyby #",GetLastError()); 

         } 

      } 

      else 

      { 

         if ( OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,0,Ask - SL * Point * 10,Ask + TP * 

Point * 10,NULL,0,0,Blue) < 0 ) 

         { 

            Print("Funkce OrderSend neprobehla z duvodu chyby #",GetLastError()); 

         } 

      } 

   } 

    

   // short 

    

   if ((Fast1<Slow1&&Fast2>Slow2)&& (SAR1 < SAR2)&&iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, 0) < 

RSI_LOWER_BOUND) 

   { 

      if ( SL == 0 ) 

      { 

         if ( OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,0, 0, Bid - TP * Point * 

10,NULL,0,0,Red) < 0 ) 

         { 

               Print("Funkce OrderSend neprobehla z duvodu chyby #",GetLastError()); 

         } 

      } else { 

         if ( OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,0, Bid + SL * Point * 10,Bid - TP * 

Point * 10,NULL,0,0,Red) < 0 ) 

         { 

               Print("Funkce OrderSend neprobehla z duvodu chyby #",GetLastError()); 

         } 

      }    

   } 

} 


