
 



 



 



Abstrakt 
 
V práci je řešena problematika obchodování na akciových trzích z pohledu začínajícího 

obchodníka. Zvolený problém je teoreticky popsán a v rámci praktické části je testováno 

několik strategií spolu s obchodním SW. U některých strategií se po úpravě podařilo 

dosáhnout zisku. Přínos praktické části práce spatřuji v možnosti nasadit ziskové strategie 

v praxi a dále v usnadnění rozhodování při výběru obchodního softwaru a dalších nástrojů. 

 

Abstract 
 
The Bachelor´s thesis deals with the issue of stock market trading from a starting trader 

(businessman) point of view. There is a therotical description of the issue in the fisrt part 

of the work. Several AOS strategies together with business software are tested in the practical 

part. After adaptation, some of the strategies showed profit.The contribution of the practical 

part is the possibility to put the profit making strategies into practice. It also makes it easier 

to choose business software and other tools. 
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ÚVOD 
 

Problematika obchodování s akciemi a cennými papíry obecně přitahuje pozornost 

veřejnosti snad již od vzniku prvních burz. S obchodováním je ovšem spojeno mnoho 

polopravd, které mohou být příčinnou ztrát začínajících obchodníků, kteří nemají dostatečné 

vzdělání a vrhnou se do investování „po hlavě“, např. na základě doporučení svých přátel. 

 
Sám jsem často slýchával příběhy o náhlém zbohatnutí a obchodnících, kteří „nevědí 

co s penězi“. I proto jsem se rozhodl dozvědět se o tématu co nejvíce a podělit se s ostatními, 

kteří uvažují o obchodování, o získané zkušenosti. 

 
Možností kam uložit volné finance je mnoho. Jednou z nich je investice do akcií. 

Česká veřejnost není příliš nakloněna tomuto způsobu investování a raději volí 

konzervativnější způsoby s nižšími výnosy. Podle rozhovorů s některými z mých známých 

je to způsobeno tím, že o akciových trzích koluje mnoho mýtů, které odrazují potencionální 

investory. Neinformovanost, tedy spolu s potřebou fyzického vlastnictví, odrazují od koupě 

něčeho, na co si nemohu sáhnout, co si nemohu bezprostředně vybrat ve formě peněz. 

Doufám, že tato práce pomůže odbourat některé zažité stereotypy a pomůže začínajícím 

obchodníkům zorientovat se. 

 
V teoretické části práce se pokusím nastínit hlavní postupy, metody a prostředky, které 

jsou dle odborné literatury používány, a obchodník by je tedy měl ovládat. Cílem práce ovšem 

není popsat všechny dostupné systémy a metody, nýbrž poukázat na základní z nich. V části 

praktické se pokusím přiblížit používaný obchodní software a demonstrovat jak by mohlo 

obchodování probíhat. Také se podělím o své zkušenosti získané při výběru brokera 

a zakládání obchodního účtu. 

 
Aby práce přinesla nějaký zpeněžitelný výsledek, rozhodl jsem se testovat obchodní 

strategie. Očekávám, že se mi podaří nalézt alespoň jednu automatickou strategii, která bude 

v testovaném období zisková. Taková strategie by teoreticky mohla vykázat zisk minimálně 

v nejbližší budoucnosti (pokud na trhu nedojde k razantní změně). Jestliže se tento předpoklad 

podaří naplnit, jediným problémem už bude „jen“ získání počátečního kapitálu 

pro obchodování. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 
 
Cíle 
 

Cílem práce je popis základních analýz akciových trhů, obchodních stylů, pravidel 

a jejich aplikace v praxi. Dílčím cílem je popsat technické prostředky, kterých 

se pro obchodování využívá. Zejména pak obchodní software z uživatelského pohledu. 

 
Metody 
 

Sepsání mé bakalářské práce předcházelo studium literatury a online zdrojů. 

To mi pomohlo zorientovat se v dané problematice a osvojit si používané termíny. Velmi 

důležitým pramenem v tomto ohledu je publikace: „Teorie a praxe obchodování s cennými 

papíry“, napsaná panem Rejnušem. Dále jsem pak prostudoval nejrůznější weby týkající 

se akcií, obchodování, obchodních strategií a dalších souvisejících okolností. Jelikož jsem 

se začal o téma obchodování zajímat i v osobním životě, měl jsem někdy problém držet 

se pouze faktů, které využiji v rámci práce a častokrát jsem sledoval okrajová témata. Tato 

zájmová činnost často zabrala čas, který jsem si ke studiu vyhradil a následně jsem jej musel 

nadstavovat. Na základě nabytých poznatků byla vytvořena teoretická část práce. Teoretickou 

část jsem se snažil sestavit tak, aby obsahovala základní nástin používaných pojmů, analýz 

a postupů, spolu s doplněním o některé zajímavé skutečnosti nebo názory odborníků. 

 

Dále bylo nutné nainstalovat testované programové vybavení. Software jsem vybíral 

na základě častého výskytu doporučení v různých internetových fórech zaměřených 

na obchodování. Podmínkou bylo, že SW musí být alespoň částečně dostupný zdarma. 

Po instalaci jsem zjišťoval možnosti jednotlivých programů. Testoval jsem uživatelskou 

přívětivost a zjišťoval množství nabízených funkcí. 

 

Po testování programů následovala demonstrace jedné z možných metod obchodování 

užívaných v praxi. Jednalo se o testování a úpravy automatických obchodních strategií, 

používaných profesionálními obchodníky. Pro testování bylo nutné získat historická data, 

na nichž byl test prováděn. Za tímto účelem byl nainstalován software Tickstory Lite, pomocí 

kterého bylo možno importovat historická data z databáze Ducascopy do programu 

MetaTrader. V období od 1. 1. 2014 do 1. 5. 2015 včetně bylo otestováno několik strategií. 

Výstupy byly jak ziskové, tak ztrátové. 
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Nám (v rámci státu) geograficky nejbližší centrum obchodu s cennými papíry je Burza 

Cenných Papírů Praha. Rozhodl jsem se pro terénní šetření spojené se založením obchodního 

účtu spojeného s přístupem na zmíněný trh. To spočívalo ve výběru vhodného brokera 

a zřízení účtu na příslušné pobočce. Díky tomu se mohu se čtenáři z řad široké veřejnosti 

podělit o zkušenosti a některá úskalí, která s touto transakcí souvisí. 

 
Postup zpracování 
 

• Studium literatury a sestavení rešerše 

 

• Vyhledání a výběr softwaru pro testování 

 

• Testování funkcí a seznámení se s vybranými programy 

 

• Vyhledání pomocných nástrojů a aplikací 

 

• Stažení AOS strategií a jejich testování na historických datech 

 

• Úprava některých strategií za účelem zvýšení zisku 

 

• Ukládání výstupů formou rastrových dat 

 

• Vytvoření CD obsahující přílohy 

 



12 
 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

1.1 Finanční trh 
 

Finanční trh dělíme na trh devizový, peněžní, kapitálový a trh drahých kovů. Do trhu 

cenných papírů zasahuje jak trh peněžní (trh krátkodobých cenných papírů), tak i trh 

kapitálový (trh dlouhodobých cenných papírů).1 Dále můžeme rozdělit trhy na burzovní 

a mimoburzovní.2 

 

Ve finanční teorii se můžeme setkat s pojmem ideální (dokonalý) trh. Jedná 

se o takový trh, kde jsou si všichni účastníci rovni a žádný z nich není schopen určovat cenu 

pro ostatní. Na ideálním trhu jsou poplatky za transakce nulové a informace, které ovlivňují 

ceny, jsou dostupné zdarma, ihned a všem. Tento trh je čistě teoretický a v praxi 

nerealizovatelný. Trh podobný ideálnímu, ke kterému se dá v praxi alespoň přiblížit, 

se nazývá efektivní. Je to trh, jehož ceny obsahují veškeré nejnovější informace a zároveň 

obsahují všechny informace, které se podílejí na tvorbě ceny. Žádný z obchodníků tedy 

nemůže dosáhnout vysokého zisku jen na základě znalosti informace. Oba tyto zmíněné trhy 

se vážou k ideálu dokonalé konkurence a při splnění všech podmínek by naplnily maximální 

alokační efektivnost.3 

 

1.2 Trhy cenných papírů 
 

Trhy cenných papírů se dále dělí na primární a sekundární, kde každý z nich může být 

veřejný nebo neveřejný. Na primárním trhu jsou nabízeny nově emitované akcie, které čekají 

na svého prvního kupce. Tyto akcie se obvykle označují jako IPO (initial public offering) 

popř. počáteční veřejná nabídka. Výnos z prodeje je využíván emitující společností jako 

vypůjčený kapitál. Cena akcií na primárním trhu je ovlivňována sekundárním trhem, 

na kterém se obchodují akcie vydané již dříve.4 5 

 

                                                 
1 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
2 VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2011. 
3 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
4 SHARPE, W.F. a ALEXANDER, G.J. Investice, 1994. 
5 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
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Sekundární trh tedy zejména zajišťuje likviditu a stanovuje ceny akcií dříve prodaných 

na primárním trhu. Logicky vyplývá, že na sekundárním trhu probíhá větší množství (objem) 

transakcí než na trhu primárním, jelikož se zde, narozdíl od primárního trhu, obchodují 

akciové tituly opakovaně. Pokud tedy investujeme na sekundárním trhu, investujeme nepřímo. 

Naše peníze nedostane původní akciová společnost, která akcie vydala, nýbrž obchodník, 

který nám je prostřednictvím trhu nabídl ke koupi za určitou cenu (kurz). Investice tedy 

spočívá ve spekulaci na vzestup nebo pokles kurzu a ve výplatě případné dividendy.6 

 

1.2.1 Základní pojmy 
 
Spread 
 

Spread představuje rozdíl mezi nabídkovou (ask) a poptávkovou (bid) cenou 

finančních instrumentů. Ask je nejlepší cena, za kterou je možno v danou chvíli akcie na trhu 

nakoupit. Bid je nejlepší cena, za kterou je možno v danou chvíli prodat. Velikost spreadu 

tedy značí rozdíl mezi ask a bid cenou. Velikost spreadu se liší v závislosti na různých 

faktorech, kterými jsou například počet obchodovatelných akcií. Roli hraje poptávka 

i nabídka, čím jsou větší tím nižší je spread. Rovněž s rostoucími objemy obchodů spread 

klesá. Malý spread můžeme interpretovat jako zájem obchodníků o daný instrument nebo říci, 

že je instrument dobře likvidní.7 

 
PIP 
 

PIP (Percentage in Point) je nejmenší možná hodnota, o kterou se může změnit kurz 

akcií nebo jiných instrumentů.8 

 
Finanční páka 
 

Finanční páka poskytuje obchodníkovi možnost realizovat obchody 

za několikanásobně vyšší finanční prostředky, než jsou ty na jeho obchodním účtu. Páky 

mohou být různě veliké. Například páka 1:100 znamená, že pokud má obchodník na účtu 

1 000 Kč, může otevřít pozici v hodnotě až 100 000 Kč (páku násobíme vkladem). Při pohybu 

ceny se pak zisk nebo ztráta počítají z hodnoty rozšířené finanční pákou. Jestliže by se tedy 

                                                 
6 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
7 Saxobank. Spread [online]. 2015 [cit. 2015-01-03] 
8 BOSSA. Základní informace [online]. 2012 [cit. 2015-01-03] 
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v našem případě změnila cena investičního instrumentu při plném vkladu o 0,5% pak by zisk 

činil 500 Kč. Jde tedy o polovinu našeho účtu.9 

 
Margin  
 

Je blokovaná část zůstatku na našem obchodním účtu, záloha, kterou potřebujeme 

k realizaci určitého obchodu. Tento pojem souvisí s finanční pákou a představuje oněch 

1 000 Kč zmíněných výše. Společně s finanční pákou poskytuje možnost vstupu do obchodů 

i drobným investorům, kteří často nemají potřebnou celkovou sumu peněz.10 

 
Lot 
 

Lot je standardizované pevně stanovené množství instrumentu, které je možno 

obchodovat. U akcií závisí jeho velikost na podmínkách jednotlivých burz. Obvykle 

se obchoduje v kusech a desítkách kusů.11 

 
Money management 
 

Jedná se o soubor pravidel, podle kterých investor nakládá se svým kapitálem. Mezi 

tyto pravidla patří například určení maximální velikosti pozice, maximálního rizika na jeden 

obchod nebo hlídání poměru rizika k zisku apod. Hlavním posláním money managementu 

je zajistit malé ztráty a stabilní zisky (ochránit kapitál).12 

 
Obchodní systém 
 

Opět se jedná o soubor pravidel, tentokráte se však pravidla týkají obchodování jako 

takového. Tato pravidla obsahují podmínky, které nám říkají kdy vstoupit do obchodu, kdy 

pozici uzavřít, jakým způsobem umisťovat ochranné příkazy před ztrátou (Stop Loss) nebo 

příkazy k realizaci zisku (Take Profit), či jak tyto úrovně upravovat v probíhajícím obchodu. 

Obchodní systémy se různí v závislosti na typu obchodování. Intradenní obchodníci používají 

odlišný systém než poziční obchodníci.13 

                                                 
9  XTB. Slovník obchodníka [online]. 2012 [cit. 2015-01-04] 
10 tamtéž 
11 tamtéž 
12 KurzyCZ. Velký seriál o FOREXU: Money management [online]. 2009 [cit. 2015-01-04] 
13 XTB. Slovník obchodníka [online]. 2012 [cit. 2015-01-04] 
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1.2.2 Obchodní styly 
 

Obchodní styl vymezuje časové rozpětí, ve kterém obchodujeme na burze. Každý 

ze stylů vyžaduje jiný přístup, jiné druhy analýz i jinou výši investovaných financí. Obecně 

platí, že s kratším časovým pásmem se obtížněji dosahuje konzistentních zisků a čím menší 

máme kapitál, tím hůře můžeme diverzifikovat riziko. U začínajících obchodníků je také 

důležité, aby si uvědomovali své emoce a uměli s nimi pracovat. Velmi důležité je nenechat 

se ovlivnit špatnými pocity a řídit se vypracovaným obchodním plánem (systémem) a také 

dodržovat zvolený obchodní styl (pokud se ho na základě zdravé úvahy nerozhodnou změnit). 

Existuje pět základních obchodních stylů, mezi které patří investování, poziční obchodování, 

swing obchodování, denní (intradenní) obchodování a scalping.14 (V ostatních kapitolách této 

práce se vyskytují pojmy jako otevření pozice, či investice, které nesouvisí se zvoleným 

obchodním stylem, pozn. autora.) 

 

Investování 
 

Investování je dlouhodobá strategie, která využívá především fundamentální analýzu 

a sleduje další vlivy, které by mohly ovlivňovat cenu aktiva, do kterého bylo investováno. 

Časové období je v tomto obchodním stylu v řádech mnoha měsíců až roků. Někdy je tento 

styl nazýván jako metoda koupit a držet. Nejznámějším představitelem tohoto stylu 

obchodování je W. Buffet, jeden z nejbohatších lidí světa, který dokáže obchodovat s ročním 

zhodnocením přibližně mezi 25 až 30 procenty. Vzhledem k velikosti zhodnocovaného 

majetku je tento zisk zajímavý pro velké investory. Drobní obchodníci by ovšem při těchto 

zhodnoceních příliš nevydělali (nezbohatli). Pan Buffet je dnes spíše majitel obrovské 

společnosti, která skupuje nové nadějné firmy a svým zásahem z nich činí úspěšné. Naproti 

tomu například Paul Tudor je typickým obchodníkem, který obchoduje s instrumenty nad 

akciemi a společnosti jako takové neskupuje.15 

 
Poziční obchodování 
 

V tomto obchodním stylu využijeme kromě fundamentální analýzy také technickou 

a psychologickou analýzu. Máme stanovené technické hladiny k nákupům a prodejům. Jedná 

se o obchodování ve výrazných trendech v dlouhodobých časových pásmech (týdenní, 

                                                 
14 KurzyCZ. Škola obchodníka: Obchodní styl ovlivní váš životní rytmus [online]. 2007 [cit. 2015-01-06] 
15 tamtéž 



16 
 

měsíčních). Součástí tohoto stylu je i risk management. Tento styl je doporučován začínajícím 

obchodníkům na akciových trzích.16 

 

Swing obchodování 
 

Swing obchodování je varianta pozičního obchodování v kratším časovém intervalu, 

nejčastěji jde o několik dní. Nejpoužívanější je v tomto případě technická analýza. Velmi 

často jsou užívány signály založené na úrovních supportu a resistence, trendy a technické 

formace. Statisticky je swing obchodování nejvíce ziskovým stylem soukromého 

obchodování.17 

  

Denní obchodování 
 

Denní obchodování (intraday, daytrading) je, jak již název napovídá, styl, kdy 

obchodník nedrží pozice do dalšího dne. Časové pásmo je tedy maximálně obchodní den, ale 

obchoduje se většinou v řádu desítek minut, případně hodin. Vzhledem ke krátkému 

časovému intervalu přichází v úvahu jako nástroj poskytující obchodní signály zřejmě jen 

technická analýza. Obchodníci, kteří obchodují v tomto stylu, mají výhodu, že po ukončení 

obchodního dne nemusí myslet na otevřené pozice a jsou tak v relativně větším klidu oproti 

jejich kolegům preferujícím dlouhodobější časové pásmo. Na druhou stranu můžou tito 

obchodníci přehlédnout důležité několikatýdenní trendy, protože v rámci svého obchodování 

používají nejčastěji tří až šedesáti minutové grafy.18 

 

Scalping 
 

Scalping je speciální typ denního obchodování. Obchoduje se v rámci vteřin 

či několika málo minut. Za výhodu scalpingu se uvádí možnost lepšího odhadu budoucího 

vývoje v rámci minut než v rámci desítek minut či hodin. Zisk z těchto obchodů je zajímavý 

hlavně kvůli velké finanční páce a s tím spojeným otevřením velkých pozic. Předpokládá se, 

že by obchodník měl denně realizovat několik desítek obchodů. Jen velmi málo obchodníků 

dokáže dlouhodobě obchodovat se ziskem, a i proto tento styl není doporučován 

                                                 
16 KurzyCZ. Škola obchodníka: Obchodní styl ovlivní váš životní rytmus [online]. 2007 [cit. 2015-01-06] 
17 tamtéž 
18 tamtéž 
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začátečníkům, byť ho některé brokerské společnosti, vydělávající na poplatcích za transakce, 

prezentují jako bezpečný a funkční.19 

1.3 Akcie 
 

1.3.1 Základní charakteristika 
 

„Akcie je majetkovým cenným papírem, který vyjadřuje podíl na majetku akciové 

společnosti.“ 20 

 

S akciemi (stocks, shares) jsou spojena i určitá práva, která se liší u různých druhů 

akcií. Obecně je to právo podílet se na řízení společnosti, což znamená možnost účastnit 

se valné hromady akcionářů a v rámci ní hlasovat o návrzích, právo kontrolovat, právo podílet 

se na zisku formou vyplácených dividend, v případě likvidace společnosti právo na likvidační 

podíl a přednostní právo odkupu nebo odběru nově emitovaných akcií.21 

 

1.3.2 CFD na akcie 
 

V případě obchodování CFD (Contract for difference) nad určitým akciovým titulem 

je situace složitější. Pokud totiž akciová společnost, v době kdy držíme pozici, vyplatí 

dividendy, musí se totéž provést na trzích CFD. Jestliže jsme v dlouhé (Long) pozici, pak 

dividendu obdržíme od obchodníka, se kterým jsme kontrakt uzavřeli. Pokud jsme ovšem 

v krátké (Short) pozici, dividendu musíme protistraně vyplatit my.22 

 

1.3.3 Akciové indexy 
 

Indexy jsou ukazatele vývoje kurzu určité skupiny akcií. Může se jednat o dílčí trh 

nebo určité odvětví. Akcie jsou do indexu vybírány na základě pevně stanovených pravidel, 

kterými mohou být například základní jmění společnosti, tržní kapitalizace apod. 

U specializovaných indexů navíc musí společnost patřit do daného odvětví. Hodnotu 

akciového indexu získáme poměrem aktuální hodnoty k hodnotě jeho prvního historického 

sestavení. Akciové indexy jsou spjaty s trhy již několik desítek let. Mezi nejstarší z nich 

                                                 
19 KurzyCZ. Škola obchodníka: Obchodní styl ovlivní váš životní rytmus [online]. 2007 [cit. 2015-01-07] 
20 VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2011. s. 230 
21 CIPRA, T. Matematika cenných papírů. 2013. 
22 Hospodářské noviny. Škola investování: Jak obchodovat s CFD? [online]. 2009 [cit. 2015-01-07] 
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se řadí například S&P 500 (Standard & Poor's 500), který měří výkonnost ekonomiky 

prostřednictvím změn kurzů pětiset akciových titulů z hlavních průmyslových odvětví. 

Při svém vzniku v 1. polovině 40. let dvacátého století měl hodnotu 10 bodů. V době tvorby 

této práce se jeho hodnota pohybuje podle webu kurzy.cz okolo 2030 bodů. Indexy jsou 

obecně neměnné a je třeba je aktualizovat, jelikož některé společnosti, jejichž akcie jsou 

součástí indexu, zanikly nebo se sloučily s jinými apod.23 24 

 

Pravděpodobně nejznámějším akciovým indexem je Dow Jones Industrial Average, 

který zahrnuje akcie třiceti nejlepších amerických průmyslových společností. Jeho hodnoty 

v současné době můžete vidět na následujícím obrázku. Pro představu v roce 2010 

se pohyboval na hladině 11 000 bodů.25 26 27 

 

 
 

Mezi nejvýznamnější burzovní indexy v Evropě patří hlavní německý akciový index 

DAX, Pařížský index CAC 40 nebo Londýnský FTSE 100, který v roce 1984 vyvinuli 

společně London Stock Exchange, Financial Times a Institute and Faculty of Actuaries.28 

                                                 
23 Trhy měšec.cz. Co to jsou akciové indexy? [online]. 2002 [cit. 2015-01-07] 
24 KurzyCZ. S&P 500 (GSPC) [online]. 2015 [cit. 2015-01-07] 
25 Trhy měšec.cz. Co to jsou akciové indexy? [online]. 2002 [cit. 2015-01-07] 
26 KOHOUT, P. Nová abeceda financí. 2013. 
27 KurzyCZ. Dow Jones (DJI) [online]. 2015 [cit. 2015-01-07] 
28 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 

Obrázek 1: Ukázka vývoje Dow Jones, OSY x: dny, y: hodnota (Zdroj: převzato z kurzy.cz 27) 
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1.4 Technická analýza 
 

1.4.1 Historický exkurs 
 

Technická analýza je nejstarším analytickým přístupem, který sleduje vývoj kursů 

na jednotlivých trzích. Byla využívána již v 18. století v Asii. Zhruba před 100 lety shrnul 

zásadní poznatky, principy a postupy technické analýzy Charles H. Dow. Následovali ho další 

významní odborníci, mezi nimiž byl například Wiliam P. Hamilton.29 

 

1.4.2 Dělení a nástroje technické analýzy 
 

Při použití technické analýzy rozlišujeme dvě úrovně. Jednou z nich je analýza 

konkrétních akciových titulů, druhou pak analýza celého trhu, kterou provádíme na základě 

analýzy významných indexů. K provedení analýzy potřebujeme znát tržní data. Jedná 

se o hodnoty indexů, akciové kurzy a objemy uskutečněných obchodů.30 

 

Při technickém analyzování trhů se primárně nesoustředíme na cenovou hladinu 

ani na příčiny její změny, nýbrž na predikci, kdy a jaké změny nastanou. Vycházíme také 

z předpokladu, že se v lidském chování objevují určité vzorce, na jejichž základě se lidé 

(investoři) chovají předvídatelně (opakují své chyby i úspěchy v určité fázi trhů.). Predikce 

pak probíhá pomocí matematických metod. Technická analýza používá dva nástroje. Prvním 

z nich je grafická reprezentace, kde jsou sledovány formace v grafech a trendy. Dále se jedná 

o technické indikátory ceny, objemu obchodů a jejich kombinace. Jelikož se investoři snaží 

využít nějakého nástroje k dosažení zisků v krátkém období a zkoumají krátkodobé trendy, 

je technická analýza považována za analýzu krátkodobou.31 Lze ovšem pozorovat 

i střednědobé a dlouhodobé trendy. Názory obchodníků na technickou analýzu se značně liší. 

Někteří ji považují za jedinou správnou, jiní za okrajovou disciplínu.32 

                                                 
29 VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2011. 
30 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
31 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
32 Akcie a trhy. Technická analýza [online]. [cit. 2015-02-01] 
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1.4.3 Grafická analýza 
 

Sledováním různých druhů grafů analytici identifikují trendy, jejich změny a odvozují 

nákupní a prodejní signály v nich obsažené. V grafech se opakovaně objevují jisté 

standardizované formace, které naznačují setrvání kurzu v již probíhajícím trendu nebo 

změnu trendu.33 

 

Nejčastěji používané grafy jsou34: 

 

• Svíčkové (svícnové) 

• Čárové 

• Sloupkové 

• Graf Point and Figure 

• KAGI graf apod. 

 

1.4.4 Svíčkový graf 
 

Svíčkový graf (Candlestick chart) pochází z Japonska. Jsou z něj patrné čtyři údaje. 

Jedná se o maximální, minimální, otevírací a zavírací kurz. Každá svíce navíc reprezentuje 

určitý časový úsek např. jednu minutu nebo jeden den. Svíce je tvořena tělem (anglicky real 

body) a případně knoty (horní a dolní stíny, anglicky upper/lower shadow). Tělo může 

nabývat dvou barev, podle toho zda se kurz v popisovaném období zvýšil (jedná se o bullish, 

neboli býčí periodu) či snížil (jedná se o bearish neboli medvědí periodu). Nejčastěji se jedná 

o kombinaci červená, zelená nebo černá, bílá pro pád kurzu, vzestup kurzu. Obecně rostoucí 

svíce zůstává nevyplněná a klesající se obarví, šrafuje apod. podle druhu používaného 

softwarového vybavení. Výška těla znázorňuje rozpětí mezi otevírací a zavírací cenou 

a rozpětí stínu potom mezi minimální a maximální cenou. Stín se někdy překrývá s tělem 

a svíce pak má jen jeden popř. žádný knot, jak je vidět na obrázku 2 v jeho pravé části. K této 

situaci dochází, jestliže se maximální cena shoduje se zavírací nebo se minimální cena 

shoduje s otevírací u zelené svíce a analogicky i u červené. Pokud jde trh do strany bez 

jakékoli změny kurzu, pak se svíce vykreslí jako pomlčka, jelikož se shodují všechny čtyři 

                                                 
33 VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2011. 
34 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
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výše uvedené ceny a svíce postrádá výšku. V grafu vnikají různé formace, které využíváme 

při analýze.35 36 37 

 

 

1.4.5 Čárový graf 
 

Čárový graf (line chart) zachycuje pouze údaje o zavíracích cenách a používají 

ho především ti investoři, kteří považují zavírací ceny za nejdůležitější v rámci své strategie. 

Oproti svíčkovému grafu zachycuje čárový graf méně informací, nicméně je oblíben pro svou 

jednoduchost. Osa X zachycuje časový horizont a osa Y je věnována zavíracím cenám. Někdy 

je možno v tomto typu grafu spatřit při ose X různě vysoké sloupečky, které zachycují objem 

obchodů v dané časové periodě, která je vyjádřena jejich šířkou. Skutečnou délku periody 

získáme průmětem šířky sloupečku na osu X a interpretací dle měřítka osy. Tento typ grafu 

můžeme využít k vyhledání standardních formací nebo i k analýze pomocí technických 

indikátorů - například klouzavých průměrů.38 39 

                                                 
35 VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2011. 
36 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
37 Finančník. Svíčkový graf [online]. 2006 [cit. 2015-02-03] 
38 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
39 VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2011. 

Obrázek 2: Popis a ukázka možných tvarů svíček (Zdroj: vlastní tvorba dle 37) 
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40 

 

1.4.6 Formace 
 

Nyní se opět vrátíme k standardizovaným formacím. Jak bylo řečeno v úvodu této 

části práce, formace jsou sledovány z různých důvodů. Můžeme je rozdělit do tří základních 

skupin:41 

• Grafické formace 

• Trendy a trendové linie 

• Hladiny podpory a odporu 

 

Grafické formace dále dělíme podle budoucího očekávaného vývoje kurzu na reverzní 

(signalizují změnu trendu), konsolidační, někdy nazývané pokračovací (signalizují 

pokračování trendu) a mezery, které dávají různé signály. Mezery většinou nenabízejí 

výhodné příležitosti k obchodování, ale pokud se i přes to rozhodneme do obchodu vstoupit, 

doporučuje se obchodovat proti nim, tedy jestliže vznikne mezera směrem vzhůru, měli 

bychom prodávat a naopak. 42 43 

                                                 
40 HighSky Brokers. Čárové a sloupcové grafy [online]. [cit. 2015-02-04] 
41 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
42 ELDER, A. Tradingem k bohatství: psychologie, obchodní systémy, money management. 2006. 
43 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 

Obrázek 3: Čárový graf, OSY x: čas, y: kurz (Zdroj: p řevzato z Highsky 40) 
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1.4.7 Reverzní formace 
 

Tyto formace se objevují v okamžiku, kdy se podstatným způsobem mění trend. 

Nejznámější z nich jsou: 44 45 

 

• Vrchol a dno 

• Dvojitý vrchol a dvojité dno 

• Hlava a ramena 

• Obdélník 

• Pattern 1-2-3 

 

První jmenovanou formací je vrchol a dno. Tato formace se vyskytuje příliš často, 

a proto se používá především jako součást složitějších formací, kterou je například dvojitý 

vrchol a dvojité dno. Poslední dvě zmíněné formace se objevují vzácně, ale jejich vypovídací 

hodnota je poměrně vysoká a s počtem opakování těchto obrazců narůstá. Jakmile se objeví, 

má vývoj kurzu pokračovat změnou trendu. Za nejspolehlivější indikátor z dosud uvedených 

je považována formace hlava a ramena. Příklad této formace na následujícím obrázku. 

Ramena nemusejí mít identický tvar.46 

 

 
Dále nám mohou v podpoře k rozhodnutí, zda je signál dostatečně silný pomoci určité 

typy jednotlivých svící ve svícnovém grafu. Je doporučeno používat tyto signály pouze 

                                                 
44 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. s. 72 
45 Finančník. Reverzní klasika: cenový pattern 1-2-3 [online]. 2007 [cit. 2015-02-06] 
46 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 

Obrázek 4: Ukázka formace hlava a ramena (Zdroj: Vlastní tvorba dle 44) 



24 
 

v kombinaci s dalšími formacemi či indikátory. Řadíme je mezi reverzní, změnu signalizující, 

útvary. Jedná se o čtveřici svící. První dvojicí je tzv. kladivo a oběšenec, druhou pak obrácené 

kladivo a padající hvězda. Kladivo i oběšenec se liší pouze v předchozí aktivitě trhu. Kladivo 

jako býčí signál vzniká po předchozím sestupném trendu, naopak oběšenec jako medvědí 

signál vzniká po předchozím vzestupném trendu. Obě tyto svíce jsou charakteristické svým 

malým tělem a dlouhým spodním stínem, který je asi dvakrát až třikrát delší vůči tělu. Horní 

stín zcela chybí nebo je jen nepatrný. Obrácené kladivo a padající hvězda se od výše 

jmenovaných liší tím, že mají dlouhý horní stín a spodní jen nepatrný. Kladivo zůstává býčím 

signálem, hvězda potom medvědím. Na obrázku číslo 4 můžeme vidět jednotlivé svíce 

v rámci trendů. Linie před svícemi naznačují předchozí trend a šipka za nimi naznačuje 

očekávaný budoucí vývoj. Při rozlišování jednotlivých druhů na barvě těla nezáleží.47 

 
 

 

Pattern 1-2-3 má několik variant. První z nich 1-2-3 top vnikne, jestliže trh prolomí 

býčí trendovou linii, po prolomení kurz vzroste (trh testuje nejvyšší cenu) a opět se vrací zpět. 

Pokud se cena propadne pod minimální cenu poslední korekce, dostáváme signál ke vstupu 

do krátké pozice (sell short). Celou situaci srozumitelně vysvětluje následující obrázek.48 

 

                                                 
47 Forex Zone. Reverzní svíčkové formace [online]. 2014 [cit. 2015-02-09] 
48 Finančník. Reverzní klasika: cenový pattern 1-2-3 [online]. 2007 [cit. 2015-02-06] 

Obrázek 5: Ukázka jednotlivých svící (Zdroj: vlastní tvorba dle forex-zone 47) 
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1.4.8 Konsolidační formace 
 

Tyto formace naznačují, že budoucí vývoj cen bude probíhat v současném trendu. 

Vyskytují se na trhu zároveň s trendem v okamžiku, kdy trend krátkodobě nepokračuje 

ve svém směru. Nejvýznamnějšími formacemi tohoto druhu jsou vzestupné a sestupné 

trojúhelníky, vlajky a praporky.49 

 
Trojúhelníkové formace pomyslně ohraničují kurz do tvaru trojúhelníku. Vznikají, 

jestliže kurz osciluje kolem určité hodnoty (vrchol trojúhelníku) a s postupem času se této 

hodnotě přibližuje při stále menší volatilitě. Když cena tuto formaci opouští, dostáváme signál 

ke vstupu do dlouhé pozice, jestliže formaci opustila směrem vzhůru nebo signál ke vstupu 

do krátké pozice, jestliže cena opustila formaci směrem dolů.50 

 

Formace, které vznikají mezi dvěma rovnoběžkami s mírným sklonem při sníženém 

objemu obchodů, kterému předcházel silný trend s vysokým objemem obchodování, 

                                                 
49 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
50 tamtéž 

Obrázek 6: Pattern 1-2-3 top, OSY x: čas, y: kurz (Zdroj: p řevzato z financnik.cz 48) 
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se nazývají vlajky. Během utváření těchto formací trh koriguje rychlý růst resp. propad cen. 

Poté co kurz opustí formaci, pokračuje zpravidla ve směru, ve kterém formaci opustil 

a zároveň se zvyšuje objem obchodů.51 

 
Praporky jsou podobné vlajkám, jelikož představují dočasné uklidnění stavu na trhu 

po  předchozím rychlém výrazném trendu. Od vlajek se liší směrnicí přímek uzavírajících 

formaci. Jsou více nakloněné.52 

 

1.4.9 Mezery 
 

Pokud se neuskuteční žádný obchod a zároveň dojde ke změně kurzu, vznikne 

tzv. mezera. Obecně dělíme mezery na významné a nevýznamné. Z významných mezer 

pak můžeme odhadovat budoucí vývoj. Mezi významné mezery patří mezera:53 

 
• Běžná 

• Pádící 

• Prolamující 

• Vyčerpání 

• Ostrov zvratu 

 
Běžná mezera se tvoří při pohybu trhu do strany. Kurz se drží v určitém rozpětí, 

v rámci kterého se objeví mezera. Pádící mezera se objevuje v rámci trendu, nejčastěji 

pak v jeho polovině. Při jejím vzniku výrazně vzrostou objemy obchodů, které byly před 

mezerou téměř konstantní. Výskyt této mezery signalizuje pokračování ve směru trendu. 

Prolamující mezera vzniká, jestliže kurz nespojitě opustí pomyslnou linii (např. resistence 

či support), při své fázi pohybu do strany. Při jejím vzniku objemy obchodů rostou. Mezera 

vyčerpání je způsobena investory, kteří podlehli panice a snaží se obchodovat v souladu 

s trhem na poslední chvíli. Ostrov zvratu je na svícnovém grafu osamocený, izolovaný útvar, 

který od zbytku svící oddělují dvě mezery, které začínají (vzhledem k ostrovu) na téměř 

shodné cenové hladině. Indikuje analytikovi změnu v trendu.54 
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1.4.10 Technické indikátory 
 

Technických indikátorů existuje velmi mnoho. Analytikovi usnadňují práci, neboť 

pomáhají odhalit trendy, jejich sílu nebo poskytují přímo signály k otevření pozic. Přes to, 

že existuje široká škála takovýchto ukazatelů, mají většinou společné charakteristické rysy, 

díky kterým je můžeme zařazovat do skupin. Při určení základních skupin se autoři nepatrně 

liší a často je v literatuře upozorňováno, že výčet není všeobsažný nebo ne zcela přesný.55 

 
Mezi nejčastěji uváděnými jsou:56 57 

 
• Klouzavé průměry a metody na nich založené 

• Oscilátory 

• Objemové indikátory 

• Anticyklické indikátory (sentiment indikátory) 

• Indikátory šíře a relativní velikosti trhů 

 
Zástupci první zmíněné skupiny (někdy také nazývané trend-following metody) jsou 

např. Bollingerovy pasy, MACD a jiné typy klouzavých průměrů. Používají se pro odhad 

vývoje směru a míry pohybu cen. Při používání těchto indikátorů je důležité správně zvolit 

časové období. Například pro krátkodobé pohyby můžeme využít jen několikadenního 

klouzavého průměru, zatímco pro dlouhodobý trend se jedná o řádově desítky až stovky dnů. 

Mezi velmi užitečné indikátory patří MACD (Moving average convergence-divergence) jehož 

konstruktérem je analytik a manažer Geralld Appel. Tento ukazatel se skládá 

ze tří klouzavých průměrů. Na grafech je vyobrazen pomocí dvou linií, jejichž překřížení dává 

analytikovi potřebný signál. První linie zachycuje dva exponenciální klouzavé průměry. 

Pokud tuto linii vyhladíme ještě dalším exponenciálním klouzavým průměrem, získáme 

tzv. linii signální. Jestliže první linie překříží signální směrem shora (hodnota první linie byla 

vyšší než signální) dostáváme signál ke vstupu do krátké pozice, neboť na trhu dočasně 

dominují medvědi. V opačném případě, tedy protnutí signální linie zespod, bychom měli „jít 

s býky“ a otevřít dlouhou pozici.58 59 60 

                                                 
55 VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2011. 
56 tamtéž 
57 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
58 ELDER, A. Tradingem k bohatství: psychologie, obchodní systémy, money management. 2006. 
59 VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2011. 
60 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
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Oscilátory se používají především k analýze trhu, který jde do strany. Jejich podstata 

je jednoduchá a ve výpočtu je použito především podílu nebo rozdílu opakujících se cenových 

údajů. Pokud je aplikujeme na trhu s probíhajícím trendem, dostaneme většinou falešné 

nebo předčasné signály. I u oscilátorů záleží na zvoleném časovém období, přičemž při volbě 

kratšího období dostáváme častější signály. Pomocí oscilátorů můžeme identifikovat 

překoupený nebo přeprodaný trh nebo hledat nákupní či prodejní signály na základě 

klouzavých průměrů spočtených z oscilátorů. Dělení oscilátorů do skupin je poněkud 

problematické, nicméně všechny tyto indikátory můžeme rozčlenit do skupiny 

se standardizovaným a nestandardizovaným pásmem oscilace. Do standardizovaného pásma 

spadá například Index relativní síly (RSI). V nestandardizovaném pásmu pak pracuje 

Momentum (hybnost) nebo Price Rate of Change.61 

 
Momentum spolu s RoC (Rate of Change) měří rychlost vývoje trendu a změny v jeho 

rychlosti. Pokud dosáhnou tyto indikátory vrcholu či dna, zpravidla se tak děje ještě před tím, 

než těchto hranic dosáhne trend. Tím se z nich stávají výhodné nástroje pro odhadnutí 

vhodného okamžiku, kdy opustit otevřené pozice. Pokud jsme v dlouhé pozici a tyto 

oscilátory přestávají tvořit nová maxima a stáčí se proti trhu, je nevyšší čas pozici uzavřít, 

neboť cena pravděpodobně také bude klesat.62 

 

RSI (Relative Strength Index) vytvořil pan J. W. Wilder, Jr. RSI je založen 

na zavíracích cenách, pomocí kterých měří sílu trhu. Obchodní signály lze lépe spatřovat 

v kratším, například sedmi až devíti, denním rozsahu. RSI dosahuje hodnot mezi nulou 

a stem. Index můžeme použít jako hlavní, lépe však, jako doplňkový indikátor. Analytik 

dostává tři typy signálů, z nichž nejdůležitější je divergence následovaná grafovými 

formacemi a aktuální hodnotou. Jestliže ceny poklesnou na nové minimum a RSI vytvoří 

méně výrazné dno oproti předchozímu, pak je třeba vyčkat až se RSI opět stočí směrem 

vzhůru a nakoupit. Tento signál je nejsilnější pokud se vytvoří první dno pod hranicí 

přeprodanosti a druhé těsně nad ní. Signály z aktuální hodnoty získáme, když kurz překročí 

jednu z referenčních linií (přeprodanost nebo překoupenost trhu). Pokud překročí spodní linii, 

dostáváme signál k nákupu. Jestliže překročí tu horní, jedná se o signál k prodeji. Ovšem 

                                                 
61 VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2011. 
62 ELDER, A. Tradingem k bohatství: psychologie, obchodní systémy, money management. 2006. 
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vypovídací hodnota tohoto signálu není příliš silná a měli bychom na ni reagovat pouze 

v případě, že je týdenní trend v souladu takto získaným signálem.63 

 

1.5 Psychologická analýza 
 

Jelikož na trzích obchodují lidé, často se promítá jejich osobnost nebo momentální 

citové rozpoložení do příkazů, které na trh posílají. Motivy mohou být různé od vidiny 

velkého a rychlého zisku přes přehlédnutí důležitých signálů lidskou chybou nebo ovlivnění 

chování davem, kdy se investor přestane držet svého obchodního plánu a ze strachu či jiných 

pohnutek uskuteční takové operace jako většina (dav).64 65 

 

Podle Kostolanyho burzovní psychologie obchodují na trzích dvě skupiny účastníků. 

Jedná se o hráče a spekulanty. Hráči jsou nadměrně ovlivněni emocemi a realizují na základě 

nich své obchody. Reagují na nové události unáhleně a jdou s davem. Mohou na trzích 

krátkodobě způsobit vysokou volatilitu kurzu. Tito účastníci tvoří až 90% obchodníků. 

Naproti tomu spekulanti, kterých je menšina, vstupují do obchodů po dobrém uvážení 

a na základě analýz, přičemž preferují dlouhodobější transakce. Mají své myšlenky a nezřídka 

jdou jejich příkazy proti trhu. V dlouhodobém měřítku jsou spekulanti na trzích úspěšnější.66 

 

1.5.1 Teorie spekulativních bublin 
 

Na trhu někdy dochází k situaci, že kurzy rychle mění svůj trend (popř. v něm 

setrvávají) a prudce se vyvíjí bez zjevné fundamentální příčiny. Následně dochází k prudkému 

obratu předchozího extrémně silného trendu, který je schopen zvýšit popř. snížit cenu velmi 

výrazně na úroveň, která panovala zhruba před nástupem trendu. Tomuto stavu se říká 

splasknutí spekulativní bubliny. Tyto bubliny jsou velice nebezpečné, což se prokázalo 

již několikrát během historie, kdy bubliny zahýbaly s hodnotami akciových indexů, 

což následně (po splasknutí) vedlo ke krachům známým jako tulipánové šílenství 

v Holandsku nebo velký krach roku 1929. Zajímavé rovněž je, že se lidem v počátku plní 

                                                 
63 ELDER, A. Tradingem k bohatství: psychologie, obchodní systémy, money management. 2006. 
64 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
65 VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2011. 
66 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
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to co chtějí, jestliže předpokládají vzestup kurzu, pak ho svými nákupy nadále zvyšují 

a nejsou ochotni prodat, protože se trh vyvíjí do poslední chvíle v jejich prospěch.67 

 

1.5.2 Psychologické indikátory 
 

Indikátor shody je zajímavý prostředek, který může investorům pomoci 

v rozhodování. Je založen na sledování nálady, resp. doporučení, která jsou poskytována 

různými poradci či žurnalisty. Pokud se tyto skupiny začnou chovat příliš shodně, 

je výhodnější realizovat transakce proti nim. Indikátor shody, někdy také indikátor opačného 

mínění, nedosahuje přesnosti jako indikátory technické či fundamentální analýzy, je ovšem 

dobrým upozorněním na blížící se obrat trendu. V této chvíli bychom se měli soustředit 

na technické indikátory pro vhodné načasování transakce. Sledováním smýšlení finančních 

publicistů se zabývají ratingové služby Investors Intelligence pro akciové trhy a Market Vane 

pro futures trhy. První zmíněná služba monitoruje přibližně 130 žurnálů a získaná data 

seřazuje do tabulky, z níž můžeme vyčíst mimo jiné procenta býků nebo medvědů mezi 

nimi.68 

 
Indikátory závazků 
 

Několik agentur sbírá data a následně zveřejnuje souhrny o současných obchodech. 

Mezi ně patří například CFTC (Commodity Futures Treding Commission). CFTC se zaměřuje 

hlavně na komerční výrobce a spotřebitele komodit, kteří se snaží pomocí futures kontraktů 

předejít ztrátám (hedgeři) a na velké spekulanty. Další organizací je SEC (Securities 

and Exchange Commission). Ta zveřejňuje zprávy o transakcích insiderů, tedy vysoce 

postavených manažerů, kteří znají situaci v rámci firmy a vědí, kdy je výhodné prodat nebo 

nakoupit akcie „své společnosti“. Zajímavé je, že CFTC stanovuje maximální limit kontraktů, 

které má spekulant povoleno držet na jakémkoli trhu. Tím se organizace snaží bránit před 

velkými spekulanty, kteří by mohli otevření obrovských pozic manipulovat s kurzy.69 

 

1.6 Fundamentální analýza 
 

Fundamentální analýza je velmi oblíbeným a pravděpodobně také nejkomplexnějším 

nástrojem, který se v souvislosti s akciemi využívá. Vlivy, které působí na pohyby kurzů, 
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zkoumá velmi obecně, od makro úrovně, až po detailní průzkum jednotlivých společností. 

Z tohoto pohledu rozdělujeme technickou analýzu do tří dílčích složek.70 

 

Dělení fundamentální analýzy: 

 
• Globální analýza (makro úroveň) 

• Odvětvová analýza (úroveň oborů) 

• Firemní analýza (úroveň jednotlivých firem) 

 
Analytik může fundamentální analýzu provést v pořadí, jak byla uvedena, tedy cestou 

shora či naopak (cestou zezdola). Na trhu existují podhodnocené a nadhodnocené cenné 

papíry. Cílem této analýzy je rozčlenit je do těchto skupin.71 72 

 

1.6.1 Globální analýza 
 

Každá firma působí v prostředí, které ji určitým způsobem ovlivňuje. Globální analýza 

zkoumá tyto vlivy, kterými jsou zvláště ekonomiky jednotlivých států a trhy, na kterých firma 

působí. Pro vyhodnocení stavu ekonomiky se používají standardní zveřejňované ukazatele. 

Mezi nimi je například míra inflace, úrokové sazby, HDP, mezinárodní pohyb kapitálu, 

ale také míra korupce nebo politické a ekonomické šoky. Předpokládá se, že úrokové sazby 

mají silný vliv na kurz akcií. Pokud sazby poklesnou, kurz akcií by měl vzrůst a naopak. 

Tento stav je možno vysvětlit přelivem investorů na dluhopisové trhy, které při vyšších 

úrokových mírách poskytují vyšší zisk při menším riziku, a v důsledku chybějící poptávky 

na akciových trzích se potom kurz akcií propadne. Trh akciový a dluhopisový si de facto 

konkurují. Dalším vysvětlením je, že investice do akcií jsou diskontovány na současnou 

hodnotu například pomocí průměrných vážených nákladů na kapitál a právě v tomto výpočtu 

hrají úrokové míry významnou roli. V důsledku to vede k poklesu současné hodnoty a tím 

pádem i k poklesu ceny akcií. Zmíním ještě jedno vysvětlení, které vychází z pohledu firmy. 

Při vysokých úrokových mírách totiž firmám vzrostou náklady na cizí kapitál, v důsledku 

čehož se některé investice nevyplatí realizovat. Ovšem bez investic společnost stagnuje 

a je ohrožen nebo zpomalen její budoucí vývoj, což následně negativně ovlivní poptávku 

po akciích a tím dojde ke snížení jejich ceny na trhu. Podobný vztah jako měli k akciím 
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úrokové míry, platí i pro inflaci, ale v mnohem menším měřítku. Existují ovšem i teorie, které 

vztah inflace k akciovým kurzům popírají.73 

 

1.6.2 Odvětvová analýza 
 

V každém odvětví existují určitá specifika, která ovlivňují firmy jak v pozitivním, 

tak v negativním smyslu. Analytik se, v této časti analýzy, snaží sledovat faktory, které 

by mohly působit na pohyb kurzů a interpretovat jejich dopad. Jedná se především o životní 

cyklus odvětví, regulace, tržní strukturu apod.74 

 
Dělení podle citlivosti na hospodářský cyklus: 

 
• Cyklická 

• Neutrální 

• Anticyklická 

 
První uvedená skupina kopíruje hospodářský cyklus. Výrobky produkované v těchto 

firmách mají charakter zbytného zboží. Zákazníci tedy v období krize mohou nákup těchto 

výrobků odložit a nakupují je až později v období kdy je ekonomika opět silná. Za příklad 

poslouží automobilový průmysl nebo stavebnictví.75 

 

Na neutrální odvětví hospodářský cyklus příliš nepůsobí. Výrobky produkované 

v těchto firmách mají charakter nezbytných statků. Protože jejich nákup (a spotřebu) nelze 

odložit (naplňování lidských potřeb), nemá na ně aktuální stav ekonomiky výrazný vliv. Mezi 

typické představitele patří potravinářství (lidé musejí jíst pravidelně - nezávisle 

na hospodářském cyklu), farmaceutický průmysl apod.76 

 
Anticyklická odvětví vykazují vyšší zisky v období recese. V období krize lidé údajně 

raději sledují televizi, což je vyjde levněji, než cestování. Článek na Zpravodajském serveru 

Lidových novin do tohoto odvětví řadí třeba producenty čokolády, která údajně lidem 
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v období krize pomáhá zahnat špatné myšlenky. Ovšem obecně by mělo toto odvětví 

produkovat tzv. Giffenovo zboží, neboli, zboží nouze. 77 78 

 

1.6.3 Analýza firem 
 

V této části se analytik zaměřuje na akcie konkrétních společností a zkoumá, 

zda je jejich kurz férový vzhledem k jejich vnitřní hodnotě. Jestliže je kurz pod úrovní vnitřní 

hodnoty akcie, pak hovoříme o podhodnocení akcie. V opačném případě pak o nadhodnocení. 

Odhady vnitřních hodnot se mezi analytiky liší, neboť každý analytik provádí trochu odlišné 

výpočty nebo do výpočtů, kde je třeba dosadit již odhadnuté hodnoty, dosadí dle svého 

uvážení jiné než jeho kolegové.79 

 

Zejména při zamýšlených dlouhodobých investicích je třeba kromě zkoumání 

aktuálního stavu nahlédnout i do historie firmy a věnovat pozornost vývojovým tendencím. 

Analýza by se tedy měla skládat ze tří etap. Jsou to:80 

 
• Retrospektivní analýza 

• Analýza současného ekonomického stavu podniku 

• Výhledová analýza 

 
Retrospektivní analýza zkoumá pomocí nejrůznějších ukazatelů vývoj podniku. 

Pracujeme s historickými daty a tím pádem dostáváme hodnoty ukazatelů pro jednotlivé roky, 

díky čemuž můžeme sledovat dlouhodobý trend ve vývoji. Sledujeme například, 

jak se vyvíjela podniková struktura, kolik kapitálu měla společnost dlouhodobě k dispozici, 

ukazatele rentability apod. Tato analýza je základem pro analýzu výhledovou.81 

 

Při analýze současného stavu sledujeme zejména výnosy a náklady. Ovšem ani jiné 

vlivy, které akutně ovlivňují podnik, nesmí uniknout naší pozornosti.82 
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Výhledová analýza se zabývá prognózou budoucího vývoje podniku. Na základě 

trendů, které můžeme zjistit z dvou předchozích analýz, můžeme odhadovat prosperitu 

společnosti v dalším roce. Zaměřujeme se rovněž na rizika a příležitosti, které by mohly 

pozitivně či negativně ovlivnit budoucí hodnotu společnosti, její tržby, potažmo kurzy 

obchodovaných akcií.83  

 

Existuje mnoho metod, které se při fundamentální analýze využívají. Mezi 

nejznámější patří:84 

 
• Dividendové diskontní modely 

• Ziskové modely 

• Bilanční modely 

• Finanční analýza 

 
Dividendový diskontní model 
 

Dividendový diskontní model se vypočítá dle následujícího vzorce: 

 
„PV značí vnitřní hodnotu, Dt je očekávaná dividenda vyplácená na tuto akcii koncem 

roku t, písmeno i ve vzorci reprezentuje roční diskontní úrokovou míru.“ 85 Vzorec byl 

odvozen na základě skutečnosti, že vnitřní hodnota je určena nejen dividendami, ale 

i odhadem budoucí ceny. 86 

 

Tento model je často kritizován svými odpůrci pro své nedostatky. Kritici říkají, 

že pokud je nestabilní dividendová politika je model nepoužitelný. Problematické je rovněž 

předpovědět dividendu o více než rok do budoucnosti nebo zvolit adekvátní úrokovou míru, 

protože ji ovlivňuje řada faktorů, jako například volba úrokové prémie za riziko.87 

 
                                                 
83 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
84 tamtéž 
85 CIPRA, T. Matematika cenných papíru. 2013. s. 135-137 
86 tamtéž 
87 tamtéž 

Vzorec 7: Rovnice diskontního modelu 
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Kromě výše zmíněného základního modelu (dividendový diskontní modem) existují 

speciální případy. Jedná se o model s nulovým růstem, model s konstantním růstem a model 

s vícestupňovým růstem. 88 

 

V případě modelu s konstantním růstem předpokládáme exponenciální růst dividend. 

Spočteme ho dle tohoto vzorce: 

 
 

Atribut g (growth rate) zde značí roční míru růstu, t značí roky. Nyní dosadíme 

do původního vzorce. Předpokládáme, že i > g. 

 

 
Jestliže i je menší nebo rovno g, pak řada zřejmě diverguje k nekonečnu. Model 

je někdy nazýván jako Gordonův model. Vzniká zde problém s odhadem hodnoty g, 

ta se v praxi někdy odhaduje jako g = b . ROE, kde b značí míru zadrženého zisku 

a spočítáme ho jako: (zisk na akcii / dividenda na akcii) / zisk na akcii = 1 - výplatní poměr. 

ROE (return on equity) je rentabilita (výnosnost) vlastního kapitálu. Spočteme jako 

ROE = EAT (neboli čistý zisk) / vlastní kapitál. Na pravé straně rovnice pro odhad 

g získáváme po dosazení a úpravě vztah zadržený zisk / vlastní kapitál, který jako investiční 

zhodnocování vlastního kapitálu považujeme za odhad míry růstu g.89 

 

Ziskové modely 
 

Analytici, kteří zkoumají akcie v krátkodobém horizontu a jsou odpůrci diskontního 

modelu, raději používají ziskový model. Je oblíben také díky snazší aplikovatelnosti a často 

se v praxi používá. Tento model je založen na odhadu průměrné hodnoty P/E (price/earnings 

ratio) poměru zkoumané akcie. Tento odhad je označován jako normální P/E poměr. Vnitřní 

hodnotu odhadneme, jestliže normální P/E poměr násobíme odhadem očekávaného zisku 

na akcii v následujícím roce. V praxi se ovšem často při odhadování podhodnocení 
                                                 
88 CIPRA, T. Matematika cenných papíru. 2013. 
89 tamtéž 

Vzorec 8 

Vzorec 9 
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či nadhodnocení akcie používá přímé porovnání normálního P/E poměru s aktuálním P/E 

poměrem akcie. Pokud je například P/E menší než normální P/E, pak je akcie na trhu 

podhodnocena.90 

 

P/E poměr vypočítáme, když tržní cenu akcie podělíme ziskem na akcii, případně jako 

P/E = 1 / akciový výnos. Poměr vyjadřuje kolik je investor ochoten zaplatit za jednotku zisku 

nebo za kolik let se investice do akcie vrátí. Co se týče normálního P/E, existuje několik 

různých metod pro jeho stanovení. Základní metoda vychází z diskontního modelu 

s konstantním růstem.91 

 

 
Parametr d1 užitý ve vzorci získáme jako podíl D1 / E1. Jde o výplatní poměr v příštím 

roce.92 

 

Normální P/E poměr můžeme odhadovat také pomocí regresní metody. Vnitřní 

hodnota akcie je odvozována pomocí vhodné statistické funkce aplikované na soubor 

vysvětlujících proměnných. Vysvětlujícími proměnnými mohou být například výplatní 

poměr, dividendový výnos, riziko apod. V rámci fundamentální analýzy se užívá model 

SERM (Single Equation Regression Model), česky lineární regresní model. SERM 

je definován následovně:93 

 

 
Hodnoty beta jsou parametry a epsilon je náhodná složka. Kritériem kvality modelu 

může být koeficient determinace, který se v softwarových řešeních skrývá za symbol R2. 

Model (z tohoto pohledu) získává na kvalitě s přibližováním hodnoty R2 ke 100%. Při analýze 

pak vypočtenou hodnotu PV porovnáváme se skutečnou cenou akcie a na základě toho 

určujeme podhodnocení či nadhodnocení jak již bylo uvedeno výše.94 

                                                 
90 CIPRA, T. Matematika cenných papíru. 2013. 
91 tamtéž 
92 tamtéž 
93 tamtéž 
94 tamtéž 

Vzorec 10 

Vzorec 11: SERM (lineární regresní model) 



37 
 

V praxi se osvědčil model pro různé soubory dat, přičemž většinou jde o roční 

hodnoty pozorovaných ukazatelů pro konkrétní akcie v několika letech. Ve vzorci 

reprezentuje parametr d výplatní poměr a sigma pak riziko (volatilitu akcie), další použité 

znaky mají totožný význam jako v dříve uvedených případech. Tento model je relativně často 

využíván v modifikované formě a bývá označován dle jmen příslušných autorů. Obecný tvar 

je k vidění pod tímto odstavcem.95 

 

 
Další možnost k odhadu normálního P/E poměru nám umožňuje srovnávací metoda. 

Podstatou metody je srovnání P/E poměru zkoumané akcie s tržním P/E, který je označován 

jako (P/E)M. Tržní P/E poměr je obvykle agregátní údaj pro odvětví, do kterého akcie spadá. 

Výpočet hodnot pro srovnávání obsahuje několik kroků. Analyzovanou akcii zkoumáme 

v horizontu několika let, abychom dostali průměrnou hodnotu za zvolené časové období. 

V každém roce zjistíme maximum a minimum pro hodnoty P/E analyzované akcie a tržní P/E. 

Následně spočteme podíl maxima P/E analyzované akcie s maximem tržního P/E v daném 

roce. Tím získáme relativní maximum P/E v témže roce. Stejnou operaci analogicky 

provedeme pro minima, čímž získáme relativní minimum P/E poměru. Když máme vypočteny 

hodnoty pro všechny stanovené časové úseky (v našem případě roky), tak spočítáme 

aritmetické průměry maxim a minim všech tří P/E složek. Průměr (za celé časové období) 

maxim relativního P/E značíme max(P/E)rel, průměr relativních minim pak min(P/E)rel. 

Na závěr dopočítáme průměr z hodnoty max(P/E)rel a min(P/E)rel, který značíme jako (P/E)rel. 

V této metodě se i (P/E)norm objevuje ve třech podobách, a to jako minimum, maximum 

a průměrné, přičemž značení odpovídá stejné logice jako v případě (P/E)rel. Hodnotu 

normálních P/E poměrů získáme vynásobením příslušné hodnoty (P/E)rel s aktuální hodnotou 

tržního P/E. Tedy například pro maximální normální P/E by výpočet vypadal takto: 

max(P/E)norm = max(P/E)rel × (P/E)M. Analogicky pak pro ostatní. Aktuální P/E analyzované 

akcie srovnáváme s těmito třemi hodnotami normálního P/E, z čehož usuzujeme, zda je akcie 

podhodnocená, nadhodnocená nebo spravedlivě ohodnocená. Uvažujeme vzdálenosti 

od maxim a minim popř. jejich přesažení. Tedy jestliže se aktuální P/E propadne pod 

                                                 
95 CIPRA, T. Matematika cenných papíru. 2013. 

Vzorec 12 
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minimální normální P/E poměr, je akcie podhodnocená. I přiblížení se k extrémům 

normálního P/E může značit, že akcie se blíží k podhodnocení či nadhodnocení.96 

 

1.6.4 Riziko 
 

Riziko označuje stupeň nejistoty vzhledem k očekávanému výnosu. Znamená hrozbu, 

možný problém, vznik ztráty. Vyjadřuje míru nejistoty. Každá investice je vždy spojena 

s určitou mírou rizika. Vždy je nutné určit, o jaká rizika se jedná, jelikož nepřesné určení 

může ohrozit naši investici.97 

 

Jestliže chceme porovnávat dvě společnosti s různými očekávanými výnosy, můžeme 

použít některou z metod používaných v praxi. Jedná se o průměrnou (absolutní) odchylku 

nebo směrodatnou odchylku. Sledujeme riziko, že společnost dosáhne jiného, než 

očekávaného výnosu. Pak v obou případech platí, že čím větší je odchylka, tím větší je i riziko 

investice, přičemž výpočet směrodatné odchylky je nejpřesnější.98 

 

Praktický p říklad 
 

Zkoumáme dvě společnosti z pohledu výnosů. První z nich vykazuje v polovině 

sledovaného období výnos 20% a v druhé polovině výnos 10%. Za celé období 

od ní očekáváme výnos 15%. Druhá společnost vykazuje po celé sledované období výnos 

15%, a proto rovněž očekáváme výnos 15%. S první společností je spojena větší nejistota, 

jinými slovy jde o rizikovější investici.99 

 

Výpočet pomocí směrodatné odchylky 
 

 
Pomocí výše uvedeného vztahu můžeme spočítat směrodatnou odchylku pro vyjádření 

rizika obou investic. Proměnná Pi ve vzorci je pravděpodobnost dosažení míry výnosu MVi, 

MVi je dosažená míra výnosu a MVe pak očekávaná míra výnosu. Po dosazení dostaneme pro 

                                                 
96 CIPRA, T. Matematika cenných papíru. 2013. 
97 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
98 tamtéž 
99 tamtéž 

Vzorec 13: Směrodatná odchylka 
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první společnost hodnotu rizika 5% a 0% pro tu druhou. Většina investorů by tedy investovala 

za jinak stejných podmínek do společnosti dva.100 

 

1.6.5 Psychologie investování 
 

Do psychologie investování zasahuje mnoho skutečností a vlivů. Pokusím se v této 

kapitole shrnout ty základní a podstatné. 

 

Při obchodování je paradoxně sobě největším nepřítelem sám investor. Jak říká 

Benjamin Graham: „Chyby nejsou ani v akciích, ani ve hvězdách, ale v nás samotných.“ 101 

 

Investoři by měli být schopni identifikovat vlastní chyby a chyby ostatních, rozumět 

příčinám vniku chyb a naučit se jednat tak, aby se jim vyhnuli. Chyby můžeme rozdělit 

na interní, tedy ty, kterých se dopouštíme my jako obchodníci a na externí, ty kterých 

se dopouští okolí působící přímo či nepřímo na trhy (například makléřské společnosti nebo 

média). Psychologové v posledních letech zjistili, že investory v jejich počínání ovlivňují dvě 

základní emoce - naděje a strach. Naděje vyvolává optimismus a investoři se soustřeďují 

na pozitivní zprávy, zatímco strach je varovný signál a vzbuzuje pesimismus a investoři jsou 

více ovlivněni špatnými zprávami. Dále bylo zjištěno, že investoři opakují chyby, kterých 

se dopustili již v minulosti.102 

 

Jeden z velkých problémů je, že investoři mají často přehnanou sebedůvěru, jak bylo 

dokázáno psychologickými experimenty. To vede k podceňování rizika a přeceňování 

vlastních znalostí a schopností. Příliš sebevědomí investoři mají tendenci obchodovat velmi 

aktivně, více než je v souladu s jejich obchodním stylem a riskovat, byť si v danou chvíli 

riziko plně neuvědomují. Tato vlastnost je obvyklá spíše u začínajících investorů, neboť 

zkušení obchodníci, kteří nejednou zažili, že se trh obrátil proti nim, většinou prozřeli a začali 

obchodovat odpovědněji. Jako výjimku z tohoto pravidla lze uvést hedge fond LTCM. 

Správci tohoto fondu věřili (na základě svých výpočtů), že za den nemohou ztratit více než 

35 milionů dolarů. Bohužel roku 1998 přišli o celých 553 milionů a dostali se ke krachu. 

                                                 
100 REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 2001. 
101 GLADIŠ, D. Naucte se investovat. 2005. 
102 tamtéž 
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Jestliže společnost zaměstnávající jedny z nejlepších světových analytiků a obchodníků 

zkrachuje z tohoto důvodu, drobní začínající investoři by měli být obzvláště na pozoru.103 

 

Dalším zajímavým efektem, ke kterému při obchodování dochází, je držení ztrátových 

pozic po zbytečně dlouhou dobu a uzavírání ziskových pozic předčasně. Tato skutečnost 

je vysvětlena lidskou touhou činit věci, na které může být člověk pyšný a vyhýbat se věcem, 

které vyvolávají lítost. Tímto způsobem ovšem investor zvyšuje svou ztrátu, a aby ji vyrovnal 

tak neúměrně riskuje při otevírání budoucích pozic. Chuť podstupovat nadměrné riziko mají 

investoři taky poté, když se jim podaří vydělat větší obnos než je obvyklé. Tento stav je také 

často k vidění u hráčů v kasinech a nazývá se House money efekt. Naproti tomu při výrazné 

ztrátě se může investor začít přílišně podceňovat a nerealizuje ani běžně rizikové investice 

a nějakou dobu obchoduje velmi konzervativně, v tom případě hovoříme o tzv. Snake bit 

efektu.104 

 

Podobně jako firmy vedou účetnictví, tak lidé účtují mentálně. Pro každé rozhodnutí 

zvlášť si vytvoří pomyslný účet, na kterém sledují zisk nebo ztrátu. To umožňuje ignorovat 

některá ztrátová rozhodnutí a vyhnout se nepříjemným pocitům, ale nese to sebou veliký 

zápor, a to sice, že takový člověk není schopen dívat se na svůj majetek jako na celek. Situaci 

pěkně vystihuje příklad rodiny, která má uloženy úspory na účtu s 10% ročním zhodnocením 

a v budoucnu si chystají koupit byt. Zároveň také potřebovali nový automobil, na který 

si vzali půjčku s ročním úrokem 15%. Půjčili si tedy za větší úrok, než jim přináší vlastní 

úspory. Podobný efekt má mentální účtování s investicemi do akcií a podcenění jejich 

vzájemného dopadu.105 

 

Lidé také často věří věcem a vztahům, které nejsou platné a na základě své víry nebo 

iluzorních důkazů nejsou ochotni přiznat chybu a názor na věc změnit. Obvykle jejich iluze 

zní, že jestliže platí tvrzení A, pak také platí tvrzení B. Nalézají tedy důkazy, které podporují 

jejich hypotézu, místo toho, aby našli důkaz, který popře platnost negace věty původní, což 

je správný metodický postup. V praxi potom na základě svých názorů často drží akcie, jejichž 

                                                 
103 GLADIŠ, D. Naucte se investovat. 2005. 
104 tamtéž 
105 tamtéž 
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budoucnost na základě různých analýz nevypadá příliš slibně a naopak ignorují dobré 

výsledky již dříve zavržených společností.106 

 

Podstatné rovněž je, jakým způsobem se lidé vyrovnávají s neznámými, novými 

situacemi na trzích. Mnohdy se tak děje metodou pokus omyl, přičemž si obchodníci vytváří 

vlastní pravidla a hypotézy na základě malých reprezentativních vzorků a dopouštějí 

se systematických chyb. Jestliže se na trhu zopakuje podobná situace jako ta, na které 

vybudovali svou teorii, pak jí začnou věřit, byť po většinu ostatního času tato pravidla 

nefungují.107 

 

Internet a vliv médií 
 

Internet dnes poskytuje investorům nepřeberné množství informací, které jsou 

k dispozici téměř okamžitě. Existuje spousta solidních informačních portálů a video analýz 

od odborníků. Zároveň se ovšem vyskytují i stránky méně důvěryhodné psané amatéry 

a poloamatéry, což jen umocňuje anonymita tohoto média, kde se může autor vydávat za koho 

chce a poté je těžké určit důvěryhodnost zdroje. Nepodložené výroky zveřejněné na některých 

stránkách mohou vyvolat přehnané pohyby kurzů vyvoláním strachu nebo naděje 

v investorech. Internet jako médium také výrazně zjednodušil obchodování, protože dnes již 

není nutno vyřizovat nic telefonicky či návštěvami kamenných poboček, ale lze zadávat 

obchodní příkazy pohodlně on-line. Jako negativní stránka tohoto pohodlí se uvádí vyšší 

náklonnost některých lidí ke scalpingu, i přes to, že o obchodování nemají dostatečné znalosti 

a domnívají se, že si otevřou účet, začnou obchodovat a pozitivní výsledek se dostaví sám. 

Co se týče televizních stanic věnujících se dění na finančních trzích, je situace podobná. 

Stanice sice poskytují velmi užitečné informace, ale aby udržely sledovanost tak některé méně 

významné informace zveličují a tím mohou negativně ovlivnit úsudek investorů. Dělají 

to především kvůli tomu, že se jedná o komerční televize, které potřebují udržet svou 

sledovanost kvůli ziskům. Obdobný vliv mají i tištěná média, která čas od času předkládají 

davu zaručené návody na zbohatnutí pomocí investování. Efekt popularity na sebe nenechal 

dlouho čekat například roku 1929, kdy jeden z článků zmiňoval slibné zisky bez rizika, 

a následně, o pár týdnů později došlo ke krachu burzy, po kterém se článek stal velmi 

                                                 
106 GLADIŠ, D. Naucte se investovat. 2005. 
107 tamtéž 
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známým. Značka média často dodá článku či jinému výstupu vyšší hodnotu, jakési potvrzení 

správnosti a oficiality, čemuž může podlehnout i obezřetný obchodník.108 

 

1.7 Technické zázemí 
 

„Abyste byli úspěšnými obchodníky, musíte rozumět trhům lépe, než jim rozumí vaši 

protivníci. Pro jejich lepší analýzu je výhodné používat počítač.“ 109 Od doby, kdy pan Elder 

vydal knihu, ve které se objevila tato věta, uplynulo již 22 let. 

 

Dnes je používání počítačů pro obchodování zcela samozřejmé. Na webu forex-

zone.cz se dočteme, že aby se stal obchodník úspěšný, potřebuje kromě ziskové strategie, 

kvalitního zdroje informací, apod. také kvalitní počítač s odpovídajícím softwarovým 

vybavením. U stolních počítačů určených k obchodování na finančních trzích je kladen důraz 

zejména na grafickou kartu, která by měla zvládat připojení vysokého počtu monitorů. Dalším 

důležitým aspektem je bezpečnost dat a neporuchovost celého systému. Také zde hraje 

určitou roli hlučnost sestavy, neboť po dlouhém obchodním dni by mohl obchodníka unavit 

natolik, že by negativně ovlivnil jeho úsudek. Nesmíme také opomenout výběr vhodného 

monitoru. Dnes většina obchodníků používá 20, 22, 24 nebo dokonce 30 palcové monitory, 

popřípadě celé sestavy takových monitorů, jak je k vidění na následujícím obrázku.110 111 

 

                                                 
108 GLADIŠ, D. Naucte se investovat. 2005. 
109 ELDER, A. Tradingem k bohatství: psychologie, obchodní systémy, money management. 2006. 
110 Forex Zone. Stolní PC pro obchodování [online]. 2014 [cit. 2015-02-25] 
111 StockTradingToGo. Multi monitor setup [online]. 2010 [cit. 2015-02-26] 

Obrázek 14: Tři monitory (Zdroj: p řevzato z stocktradingtogo.com 111) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 
 

Investičních možností máme v současnosti širokou paletu. Důležité je uvědomit 

si, který konkrétní způsob je vhodný pro nás. Při rozhodování musíme zohlednit množství 

financí, které můžeme na investici vyčlenit, čas, po který se můžeme věnovat správě své 

investice a hloubku vědomostí a zkušeností, které výrazně ovlivní naše šance na úspěch. 

Jestliže se rozhodneme pro obchodování s akciemi nebo finančními instrumenty s nimi 

spojenými, musíme se rozhodnout na kterém trhu/trzích budeme obchodovat. Toto rozhodnutí 

bude záviset mimo jiné i na obchodní strategii. Např. na BCPP lze bezproblémově 

uskutečňovat poziční obchody, ale pro obchodníky s velmi krátkými časovými rámci je tento 

trh kvůli své malé likviditě, dle mého názoru, nevhodný. Obchodní pokyny jsou v drtivé 

většině zasílány brokerům přes internet. Rovněž je možno si tímto způsobem u některých 

brokerů zřídit účet. S tím se ovšem mohou pojit i určité nevýhody pro začínající obchodníky 

z řad veřejnosti. 

 
Posledních pár let (psáno roku 2015), je na internetových stránkách k vidění spousty 

reklam, které lákají potenciální obchodníky na snadné a přitom veliké výdělky, kterých 

má být dosaženo na opčních, akciových, měnových anebo derivátových burzách. Po vstupu 

na tyto weby nás většinou uvítá líbivá grafika a veliké blikající tlačítko s textem „začněte 

vydělávat“. O rizicích se v lepším případě dočteme v zápatí webu, kde jsou malým písmem 

vyobrazeny cca 3 věty, které varují před ztrátami. Častěji jsou ovšem informace týkající 

se rizika „skryta“ ve zvláštním dokumentu, se kterým uživatel souhlasí při přihlášení 

do obchodního rozhraní. Osobně si myslím, že cílem těchto kampaní a společností je výdělek 

z prvotních vkladů neinformované veřejnosti a sázka na to, že někteří „hráči“ budou „sázet“, 

zvláště v případě binárních opcí, stále znovu. Nepovažuji tyto služby za důvěryhodné. 

Naštěstí jsou mezi brokery solidní společnosti, které si uvědomily, že pokud bude jejich 

klientela výdělečná, sami budou mít vyšší zisky z transakčních poplatků. Tyto firmy většinou 

pořádají školení, webináře, vydávají doporučení atp., s cílem, aby klienti získali alespoň 

minimální přehled o fungování trhů, aktuálním dění, které trhy ovlivňuje, a byli schopni 

využívat možností SW poskytovaného brokery k zvýšení zisků.  

 
Obchodovat na BCPP (a jiných burzách) můžeme pouze pomocí brokerů. Vybírat 

můžeme (v případě BCPP) asi z dvacítky společností. Zde opět záleží na různých 

skutečnostech. Motivem pro výběr mohou být nižší poplatky za některé služby, kvalita služeb, 

nebo např. přítomnost pobočky v místě bydliště. 
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Z odborných publikací získáme informace o tom, jakým způsobem obchodovat, jaké 

volit strategie apod. O detailech zřízení účtu u brokerů je zmínka málokde. Rozhodl jsem se, 

že si otevřu obchodní účet a provedu několik transakcí. Hlavním motivem je můj dlouhodobý 

zájem o tento způsob investování a nyní se k němu připojuje i příležitost popsat nabyté 

zkušenosti v rámci této práce. Po přečtení několika článků na internetu a několika diskusí 

jsem usoudil, že nejlepším brokerem pro mě bude skupina FIO, která umožňuje obchodovat 

na trzích Prime market (dříve SPAD) na BCPP, RMS, na burze Varšava a několika 

amerických trzích. Po příchodu na pobočku a žádosti o zřízení obchodního účtu, jsem dostal 

k vyplnění „dotazník investora“. V něm se snaží broker zjistit, jestli má zájemce dostatečné 

znalosti, zda si je vědom rizik a kolik financí hodlá investovat v poměru k celkovému 

majetku. Jestliže klient nechce některou z otázek zodpovědět (např. pro její osobní povahu), 

má k tomu prostor, ale vystavuje se riziku, že mu broker nezpřístupní kompletní funkcionalitu 

aplikace. To může znamenat například zablokování obchodů s deriváty nebo omezení 

přístupu na některé trhy. Zajímavé je, že FIO nabízí speciální obchodní účet pro klienty, kteří 

vlastní akcie z kuponové privatizace. Právě tento účet je omezen a povětšinou je využit pouze 

k prodeji akcií z privatizace. 

 
Po vyhodnocení dotazníku, jsem byl shledán způsobilým k užívání aplikace v plném 

rozsahu. Následně mi bylo předloženo několik smluv k podpisu. V souladu se zvyklostmi 

úředníků, ale v zásadním rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, mi bylo sděleno, 

že pokud nebudu souhlasit s pořízením kopie mého OP, nebude možné mi obchodní účet 

zřídit. S nechutí, ale souhlasil jsem a přešli jsme k podpisům. Mou pozornost dále upoutal 

bezpečnostní mechanismus tzv. povolených účtů. Klient nadiktuje číslo nebo čísla svých 

osobních účtů, na které je možné poslat peníze z účtu obchodního. V případě, že by někdo 

zjistil, nebo ukradl heslo k webové obchodní platformě, pak sice může „napáchat škody“ 

nevýhodným prodejem nebo nákupem, ale nemůže převést volné prostředky na svůj účet. 

Povolené účty lze zadávat pouze na pobočce. Na přepážce jsem strávil odhadem padesát 

minut, k čemuž přispěly technické potíže. V optimálním případě by bylo dle mého názoru vše 

vyřízeno do 30 minut. 

 
Následně jsem na pokladně vložil dvousetkorunový vklad, který slouží k zaplacení 

registračních poplatků. Jedním z nich byl šedesáti korunový poplatek za registraci účtu 

CDCP (centrální depozitář cenných papírů). Po změně přístupového hesla byla aplikace 

připravena k realizaci obchodních pokynů. Aplikaci samotné se věnuji níže. 
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2.1 Obchodní software 
 

V této části práce se zaměřím na popis testovaného softwaru, především na náročnost 

obsluhy, funkce a vzhled. Aplikace byly testovány pod operačním systémem Microsoft 

Windows 7, kromě mobilních aplikací, u kterých je platforma uvedena v popisu. 

 
MetaTrader FIX v. 4.0 
 

MetaTrader je jednou z nejznámějších obchodních platforem. Obchodování 

s jednotlivými akciovými tituly sice nenabízí (alespoň ne u xtb) a cílí hlavně na FOREX, 

ale v principu je toho schopen, a i proto jsem tento SW zařadil do své práce. Možnost 

otestovat MetaTrader jsem dostal, po registraci obchodního DEMO účtu u společnosti  

X-Trade Brokers. Začínající obchodníci mají možnost využít testovacího režimu po dobu 

30 dnů. Na stránkách společnosti je vystaven soubor pdf s návodem k instalaci krok po kroku, 

včetně snímků obrazovky. Instalaci tedy zvládne i úplný laik, čímž xtb může zaujmout širší 

veřejnost. 

 
Layout aplikace je konzervativní a drží se zvyklostí používaných před nástupem 

dotykových zařízení. Defaultně je okno rozděleno na panel nástrojů (nahoře), pasáž s grafy 

(střed a pravá část), okno trh na levé straně a terminál, který je naspod. Aplikace poskytuje 

možnosti ručního nebo automatického obchodování na OTC trzích. Jak již bylo řečeno, 

primární podíl obchodovatelných symbolů tvoří FOREX, který následují významné komodity 

a akciové indexy. 

 
Prostředí je lokalizováno do českého jazyka, nicméně se v některých částech objevují 

problémy s korektním zobrazením českých znaků. Namátkou při čekání na graf dochází 

k záměně písmena č za jiný znak. Součástí aplikace je také kompilátor jazyka MQL, který 

se používá pro tvorbu scriptů, vlastních indikátorů a automatizovaných systémů. Prostředí 

kompilátoru je v souladu se zvyklostmi v angličtině. 

 
Pomocí aplikace lze pohodlně pracovat s grafy. Můžeme volit různá časová přiblížení 

od jedné minuty po měsíční grafy, podle naší obchodní strategie. Při technické analýze grafů 

oceníme možnosti prokládání grafů funkcemi, přímkami a symboly. Pomocí čar můžeme 

např. označit standardizované formace, následně je doplnit o text a vše si uložit pro další 

zpracování. 
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Asi nejužitečnější funkcí MetaTraderu je tzv. tester strategií. Ten pomáhá předcházet 

ztrátám v automatických obchodních systémech. Vytvoříme-li si, popř. stáhneme již hotový 

script pro obchodování, můžeme pomocí testeru na zvolených symbolech ověřit, zda není 

v kódu logická chyba, případně zda navrhnutý systém není ztrátový z jiného důvodu. Díky 

tomu je možné chyby odladit bez ztráty majetku na obchodním účtu. Některé ze strategií 

mohou fungovat jen na určité symboly, popř. v určitých časových periodách apod., a proto 

je při testování vhodné zahrnout i tyto předpoklady do vstupních parametrů testu. 

 
AmiBroker 5.90 (standard edition 32 bit) 
 

Další software je určen pro technickou analýzu. Máme možnost využít několik 

přednastavených zdrojů dat nebo importovat data ze souboru. Výhodou je pak možnost práce 

v offline režimu, což mohou využít investoři nebo poziční obchodníci, i když význam 

technické analýzy u těchto stylů nebude příliš vysoký. 

 
Vzhled AmiBrokeru je možné nastavit do podoby SW, který uživatelé znají. Vybírat 

můžeme z defaultního vzhledu Windows oken, prostředí MS Office v různých verzích, 

prostředí MS Visual studia a dalších. 

 

Největší plochu v AmiBrokeru defaultně zabírá graf, po jehož levé straně vidíme 

dostupné symboly (tickery) a nahoře standardně panely nástrojů. Zajímavá je část s grafem, 

kde se tvůrci zřejmě inspirovali systémem karet listů z MS Excelu. Přepínáním listů 

zobrazujeme různé ukazatele (MACD, RSI, ...) pro hlavní graf kursů. Program není 

lokalizován do Českého jazyka a pro neznalé tedy může být z počátku obtížné se orientovat. 

 
Zvláštností aplikace je, že pro back-testování strategií nepoužívá skripty MQL, 

ale vlastní jazyk AFL (AmiBroker Formula Language). Další součástí je quick market review. 

Po nastavení filtrů, požadovaného data, popř. dalších parametrů dostáváme v přehledné 

tabulce výpis  tickerů jednotlivých titulů, spolu s cenou, procentní změnou, nejnižší a nejvyšší 

cenou a objemem obchodů.  

 
AmiBroker je silný nástroj pro analýzu tržních dat, kvůli své komplexnosti je vhodný 

spíše pro pokročilé uživatele, kteří dokáží využít všech jeho možností. 
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Thinkorswim (TOS) 

 
Thinkorswim je již detailně propracovaný sofistikovaný software. Program 

je „napsán“ v jazyku Java z čehož plyne jeho velká výhoda, že je multiplatformní.  

 
Vzhled aplikace si zaslouží pochvalu, je optimalizován k maximálnímu využití 

prostoru na monitoru a je na pohled příjemný. Na černém pozadí je zobrazován text 

ve standardních barvách dle jeho významu. Tato konfigurace je výhodná, jelikož při 

dlouhodobé práci tolik neunavuje oči jako v případě bílého pozadí. V rozložení aplikace 

nenajdeme horní panel s nástroji, které jsou logicky zakomponovány přímo v prostředí 

Thinkorswimu. Pravou stranu a střed zabírá dominantní výsek, jehož obsah se mění 

v závislosti na aktivní kartě v jeho záhlaví. Vlevo jsou pak rozbalovací seznamy s tickery, 

krátkými textovými reporty o dění souvisejícím s trhy, televizní finanční zpravodajství 

a mnoho dalšího. Kromě čistě praktických věcí jako kalkulačka tvůrci mysleli i na relaxaci. 

Po uzavření trhů, nebo během odpočinku si může obchodník přímo v prostředí zahrát starší 

hry jako tetris nebo hledání min. 

 
Oproti konkurenci nabízí TOS nadstandardní možnosti ve všech oblastech. V případě 

grafů si můžeme volit, krom obecně používaných, i exotičtější varianty typu Heikin Ashi nebo 

Equivolume. Kromě typu grafu můžeme v nastavení, rozděleného do devíti karet, měnit vše 

od barvy, nastavení os až po typ vizualizované ceny. 

 
Velice pokročilá je zde analýza akcií. V okně company profile, například zjistíme, 

na čem daná společnost vydělává a jak moc. U společnosti Apple Inc. je v okně k vidění graf, 

ze kterého je patrné, že vlajkovým produktem je iPhone. Po kliknutí na tento segment 

se zobrazí další podrobnosti jako podíl na trhu s mobilními telefony a podobně. Popsat 

veškeré funkce této aplikace by bylo na samostatnou práci. Ve zkratce si dovolím tvrdit, 

že software obsahuje všechny analytické funkce, které by mohli obchodníci potřebovat. 

Program není lokalizován do češtiny. Je určen profesionálním obchodníkům, kteří většinou 

pracují s anglickými pojmy, takže by pro ně neměl být problém aplikaci ovládat, k čemuž 

přispívá i uživatelská přívětivost. 

Z výše zmíněných na mě tento SW zapůsobil nejpozitivněji, jelikož je přehledný, 

ale zároveň mám možnost „rozpitvat“ analyzovaný titul až k atomickým detailům. 
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e-Broker 
 

e-Broker je webová aplikace finanční skupiny FIO. Jeho prostřednictvím lze 

obchodovat na českém trhu (BCPP a RMS) a některých zahraničních trzích. Při jejím 

testování jsem používal prohlížeč Google chrome. 

 
Prostředí působí poněkud zastarale a minimalisticky. Výhodou je, že vzniká menší 

prostor, kde by mohli programátoři udělat chybu a navíc by měla aplikace (díky své 

jednoduchosti) fungovat korektně i ve starších verzích prohlížečů. Ke svému chodu program 

vyžaduje prohlížeč, ve kterém je zapnutý javascript a povolené cokies. 

 
Po přihlášení vidíme, v rozporu se současným trendem šetření místem, velký nápis 

FIO e-Broker, brána do světa investic. Položky menu jsou naopak na 17" monitoru při fullHD 

rozlišení poněkud malé. Při zvětšení pomocí funkce lupa pak zabere zmiňovaný nápis zhruba 

šestinu výšky obrazovky. Hned pod záhlavím je pět odkazů pro výběr trhu, jeden z nich slouží 

k výběru všech trhů. Toto horizontální menu pokračuje odkazy na globální nastavení, 

smlouvy, výpisy, zprávy zpravodajský přehled a odhlášení z aplikace. Pod ním se nachází 

ovládací prvky aplikace. Jde o pokyny, obchody, peníze, portfolio, cenné papíry, finanční 

reporty, přehledy, vyhledávání, streamer a hlásiče. Při levé straně je ukotven svislý sloupec 

se vstupními poli (input type="text") a odesílacími tlačítky (input type="submit"), které slouží 

k vyhledávání cenných papírů, dle různých kritérií. Součástí sloupce je rovněž výpis několika 

portfolií, samozřejmě včetně našeho. Zde se mohou inspirovat klienti, jejichž znalost trhů není 

hluboká a zrcadlit například portfolio PortFio 2009. 

 
Nyní se zaměřme na funkce. Pod prvními dvěma odkazy (pokyny, obchody) se skrývá 

výpis pokynů nebo obchodů na určité období. Následuje odkaz peníze. Po jeho otevření 

je vykreslena tabulka s vlastněnými financemi. Ty můžeme mít, buď v domácí, nebo pěti 

zahraničních měnách. Tabulka pokračuje převodníkem, pomocí kterého lze vlastněné 

prostředky konvertovat do jednotlivých měn, a to v režimu malého nebo velkého objemu, 

přičemž u velkých objemů využíváme příznivějšího převodního kurzu. Dále se nachází odkaz 

portfolio, který sdružuje několik pod odkazů. Jsou to stav, investice, vývoj, BCPPX - Prime 

market a RMS - Easy Click. Stav portfolia je podrobný přehled o vlastněných cenných 

papírech a financích. Položka investice zobrazí při levé straně po výběru cenného papíru graf 

jeho cen spolu s fundamentálními údaji, jestliže jsou k danému aktivu k dispozici. Pravá 

strana prostoru je pak zabrána tabulkou se zprávami z trhů a jinými, které by mohli trhy 



49 
 

ovlivnit. Dalším pod odkazem je vývoj. Zde můžeme sledovat zisky popř. ztráty z našich 

obchodů. Vše je rovněž znázorněno na grafu. Položky BCPPX - Prime maket a RMS - Easy 

Click jsou přehledy trhu Prime market a Easy Click. Pomocí nich zobrazíme obchodované 

tituly na daných trzích, informace o hloubce trhu, denní rozsahy apod. Můžeme nakoupit nebo 

prodat nabízené akcie. Po kliknutí na pokyn nákup/prodej se otevře nové okno s formulářem 

nákupu/prodeje kde stanovíme množství, cenu za kterou jsme ochotni realizovat pokyn, měnu 

pro vypořádání a některé další údaje. Můžeme provést také tzv. fiktivní vklad aktiva a bez 

rizika ztrát ověřit svoji obchodní strategii. Následuje odkaz menu, cenné papíry, který 

je rozdělen na odkazy základní přehled, technická analýza a fundamentální analýza. V nástroji 

pro technickou analýzu jsou zastoupeny nejpoužívanější ukazatele. Nastavení jejich 

kombinací a aplikaci na určitá časová období a na několik aktiv je poněkud těžkopádné. 

Jestliže má obchodník přístup k jinému SW na technickou analýzu, rozhodně doporučuji 

využít ho jako náhradu za zmíněný. Naopak fundamentální analýza nabízí přehledně základní 

data, ale pro komplexní přehled je vhodné sledovat i jiné zdroje. Jedním z nich mohou být 

finanční reporty (další položka menu), ve kterých nalezneme rozvahu, výkaz zisku a ztrát 

a výkaz cash flow zvolené společnosti. Následují přehledy, kde zjistíme největší výkyvy 

na trzích, nejvíce obchodované tituly a další spíše makroekonomické informace. Jestliže 

potřebujeme vyhledat cenné papíry, které například nejsou součástí Prime marketu, poslouží 

nám odkaz vyhledávání, ve kterém můžeme hledat dle zemí, kurzů, dividendových výnosů 

a mnoha dalších parametrů. Toho využijeme zejména, když máme zájem o určitou skupinu 

cenných papírů. Například kupujeme jen akcie z chemického průmyslového odvětví z Evropy 

a Ameriky. Výpis je pak možno řadit dle zadaných parametrů. Tuto funkci považuji za jednu 

z nejužitečnější v této aplikaci. 

 
Bezpečnost relace je jištěna protokolem https. Certifikát zaštiťuje společnost GeoTrust 

a pro šifrování je použita symetrická šifra AES 256 v módu CBC. Výměna klíčů pak probíhá 

pomocí DHE_RSA. 

 
Aplikace je použitelná pro obchodní styly s delším časovým rámcem. Pro denní 

a kratší obchodování (zvláště na zahraničních trzích) není dle mého názoru nejlepší. Pochvalu 

si zaslouží přidružený web akcie.cz, na kterém se mohou začínající obchodníci vzdělávat 

a získat data i doporučení. 
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Informa ční nástroje 

 
Pokud obchodujeme v dlouhodobém horizontu, např. pozičně, a nechceme denně 

sledovat pohyby trhu na PC, můžeme využít některé volně dostupné nástroje, které nám ušetří 

čas. 

 
Pro český trh nabízí společnost CYRRUS, a.s. informační SMS službu. Pro aktivaci 

stačí na úvodní stránce webu společnosti (http://www.cyrrus.cz/) kliknout na klíč v tabulce 

kurzů, vybrat tituly, které mají být sledovány a zadat telefonní číslo. Na něj pak každý 

obchodní den kolem 17. hodiny (tedy v dobu uzavření trhu) přijde několik SMS s názvem 

titulu jeho aktuální cennou a procentní změnou. Investor tímto získá základní přehled. 

 
Pro chytré telefony existují aplikace, které poskytují tržní data s minimálním 

zpožděním. Na platformě MS Windows Phone např. nalezneme předinstalovanou aplikaci 

finance. Po spuštění vidíme hlavních 8 světových indexů s jejich aktuálními hodnotami. 

Po otevření získáváme detailní přehled konkrétního indexu. Zobrazena je hodnota, absolutní 

i procentní změna, graf. Na výběr máme z grafu denního, týdenního, měsíčního, ročního 

a pětiletého. Pod grafem jsou další informace jako otevírací kurz, předchozí zavírací kurz, 

denní rozsah kurzů, 52týdenní rozsah kurzů, % návratnosti za rok, počet součástí indexu 

a informace o poslední aktualizaci dat. Při přechodu na další kartu v rámci otevřené karty 

s indexem, aplikace vykreslí dlaždice vlivných titulů z indexu, které jsou rozčleněny do tří 

kategorií. Jsou to nárůsty, poklesy a aktivní tituly. U každé kategorie čtyři dlaždice. Po dalším 

posunu získáme kartu s jednotlivými tituly, které index tvoří. U každého z nich lze otevřít 

detail. Detail je vyřešen graficky stejně jako u indexu, ovšem pod grafem najdeme odlišné 

informace. Jedná se o cenu otevírací, předchozí zavírací, denní rozsah cen, 52týdenní rozsah 

cen, dále objem obchodů, průměrný objem obchodů, míru tržní kapitalizace a poměr ceny 

k zisku známý také pod zkratkou P/E. Následující karta (v rámci téhož titulu) je nazvána 

statistika. Jejím obsahem je tabulka, ve které najdeme 14 údajů pro fundamentální analýzu. 

Užitečné je, že hodnoty nejsou zobrazeny pouze pro vybraný titul, ale také pro oborové 

odvětví. Poslední kartou je pak přehled. Zde je charakteristika sektoru, odvětví, typu a stylu 

akcie, spolu s textovým popisem společnosti v anglickém jazyce. Nyní se vraťme na výchozí 

úroveň, tedy přehled trhů (úvodní stránka při spuštění aplikace). Po posunu v rámci této 

úrovně se dostaneme na kartu sledované tituly. Tato karta je pro obchodníky zřejmě 

nejzajímavější, jelikož si zde sdruží tituly svého investičního portfolia a mohou tak pohodlně 

sledovat pohyby z jediného místa. Jednotlivé položky jsou reprezentovány čtvercovou 
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dlaždicí, na které vidíme zásadní informace. Po otevření dlaždice se přesuneme na již 

zmiňovaný detail titulu. Na poslední kartě nejvyšší úrovně se nachází odkazy na přehled více 

světových trhů, které jsou rozděleny dle kontinentů, dále přehledy trhů s komoditami 

a měnou. Aplikace nabízí i funkci převodníku měn a dokonce kalkulátor hypotéky. Používání 

je snadné a intuitivní. Jediným nedostatkem je absence titulů českého trhu, což lze nahradit 

výše zmíněnou SMS službou. Dostupné pak jsou tituly trhu Xetra (Německá burza, 

obchodovatelné z aplikace e-Borker), Vídeň, Varšava a samozřejmě významné světové trhy. 

 
Dalším užitečným pomocníkem je pro obchodníky web finviz.com. Nalezneme zde 

vyhledávací nástroje, přehledy, názornou grafiku a mnoho dalšího. U každého titulu je tabulka 

s přehledem údajů o výkonosti společnosti. Tituly jsou také řazeny do skupin podle toho, zda 

jsou momentálně v trendu nebo došlo k významné změně kurzu apod. Také je zde uveřejněna 

tabulka insiders, ve které nalezneme obchody zaměstnanců a majitelů, jestliže kupují 

či prodávají akcie společnosti, ve které jsou zainteresováni. Možnosti webu jsou obrovské 

i ve verzi zdarma. Je zde ovšem i možnost, za poplatek, využít prémiové funkce. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 

3.1 Testy strategií 
 

Nyní se pokusím demonstrovat, jak by mohlo obchodování probíhat. K testování jsem 

si zvolil obchodní SW MetaTrader. Profesionální obchodníci často využívají AOS. Některé 

z nich jsou k dispozici na webu (https://www.mql5.com/en/code) a na mnoha dalších. Další 

možností je vytvořit si svou strategii a to buď úpravou těch stávajících, jestliže to licence 

umožňuje, anebo naprogramováním zcela nové. Jako začínající obchodník si tedy stáhnu 

několik hotových strategií a otestuji jejich výkonnost. Po vyhodnocení vyberu nejúspěšnější 

z nich. 

 
Práce tedy pokračuje popisem výkonu několika strategií, které budu testovat 

na historických tickový datech akciového indexu S&P 500 a Dow Jones. Ticková data 

zahrnují každou změnu ceny, ke které u brokera dojde, a pro testování by tedy měli sloužit 

nejlépe. Strategie budu testovat v programu MetaTrader, do kterého byla importována data 

z programu Tickstrory Lite, který využívá databázi Ducascopy. Testovací období je stanoveno 

od 1. 1. 2014 do 1. 5 2015 včetně. Při základním nastavení jsou povoleny long i short pozice, 

jestliže není uvedeno jinak. 

 

3.1.1 Wawe Power 
 

Jako první strategii, jsem stáhnul a naimportoval „Wawe_Power_EA1“. Ukázalo se, 

že v základním nastavení je pro oba indexy ztrátová a za testované období téměř vynulovala 

obchodní účet, jak je patrné z grafu zisků, který značí zisky z 15minutového období na indexu 

S&P 500. 

 
Rozhodl jsem se proto změnit její vlastnosti. Velikost počátečního kapitálu byla 

snížena na 5 000$, povoleny jsou pouze long pozice, a maximální pokles je nastaven 

na hodnotu 30. Tyto hodnoty jsem stanovil s ohledem na doporučení pro začínající 

obchodníky. Po změně bylo dosaženo zajímavého zisku. Na 15minutovém období indexu 

S&P 500 za celý testovaný interval bylo provedeno 126 transakcí a dosaženo zisku 1 033$. 

U indexu Dow Jones byla počáteční situace podobná. Na účtu z původních 10 000$ zbylo po 
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423 transakcích necelých 615$. Po úpravě zde ovšem zaznamenala strategie ještě větší úspěch 

než u předchozího indexu. Na hodinovém období, po 199 transakcích, bylo dosaženo zisku 

2 524$. Graf zisku je v tomto případě téměř lineární, rostoucí. Ke konci ovšem začíná 

konvergovat k horizontální rovině, což může naznačovat změnu nálady na trhu a vzniká 

pochybnost, zda budou zisky i v budoucím období stejně zajímavé.  

 

3.1.2 RSI, Stochastik 
 

Druhá strategie je založena na dvou oscilátorech. Jsou to ukazatele RSI a Stochastik. 

V MetaTraderu ji uvidíme pod názvem „genie_stoch_rsi, Genaro Gravoso“. Oscilátory jsou, 

jak je zmíněno již v teorii, citlivé na vhodně zvolený časový rámec, přičemž, čím podrobnější 

graf, tím více signálů. S ohledem na tuto skutečnost jsem testoval na několika časových 

obdobích. Bohužel v originální verzi byla strategie (na S&P 500) zisková pouze na denním 

rozsahu a zisk činil pouze 641$ za testované období. V ostatních časech zaznamenala ztrátu. 

Na indexu Dow Jones byl u původní strategie v hodinovém rozsahu zaznamenán mírný zisk 

431$, který po úpravě nepřekročil hodnotu 704$ na témže časovém intervalu. Počet transakcí 

se pohyboval u Dow Jonese okolo 70 až 80, u S&P 500 pak kolem 170. Potenciál této 

strategie spatřuji při nasazení na index Dow Jones a detailnější optimalizaci, po které 

by mohla začít generovat zisk. Při současném nastavení je ztrátová, po mé optimalizaci 

je pouze nezisková. Její nasazení v praxi tedy ani v jedné z těchto podob nedoporučuji. 

 

3.1.3 MACD 
 

Strategie postavená na tomto známém ukazateli byla součásti MetaTraderu ihned 

po instalaci. Při testování na indexu S&P 500 strategie dosáhla pouze bezvýznamného zisku 

179$ na denním období pří realizaci 46 transakcí. Ve všech ostatních obdobích byla ztrátová 

a ztrátovost se pohybovala průměrně okolo 2 000$. Pro srovnání s ostatními strategiemi 

uvádím výsledky pro S&P 500 na 15minutovém období. V základním nastavení bylo 

dosaženo ztráty 2 279$, při relativně vysokém počtu 376 transakcí. Na indexu Dow Jones 

byla situace podobná, s tím, že ztráty nebyly tak vysoké a počet transakcí byl průměrně 

čtvrtinový. V hodinovém období byla ztráta cca 500$, na čtyřhodinovém pak zhruba 150$. 

To vše při počáteční výši účtu 10 000$. Ani po úpravě se mi nepodařilo dosáhnout zisku. 

MACD je důležitý ukazatel, ale v rámci strategie by zřejmě bylo vhodnější kombinovat 

ho s některým dalším, což by mohlo vést ke zvýšení úspěšnosti. 
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3.1.4 Zig dan Zag Ultimate Investment 
 

Strategie využívá indikátor ZigZag, který je defaultně součástí MetaTraderu. Výstup 

mě příjemně překvapil. Na 15minutovém období indexu S&P 500 bylo dosaženo zisku 

30 500$ z původních 10 000$. Stalo se tak při povolení pouze long pozic. Zisk byl dosažen 

po realizaci 36 transakcí. Průměrný zisk byl ovšem menší než průměrná ztráta a zisku bylo 

dosaženo díky několika nadprůměrně vysokým výdělkům, kdy nejziskovější transakce 

vynesla 12 500$. Na hodinovém období už byla situace konzervativnější. Celkový zisk sice 

poklesl na 18 490$ avšak proběhlo jen 20 transakcí kde průměrný výnos (1 196,56$) hrubě 

převyšoval průměrnou ztrátu (163,75$). Na čtyřhodinovém období zisk opět o něco klesl 

(na 13 900$) a snížil se i počet transakcí (na 17). Průměrné hodnoty zisku a ztráty zůstaly 

v podobném poměru jako u hodinového období. Na denních datech nebyl realizován žádný 

obchod. Nejdelším možným obdobím tedy pro strategii zůstává u S&P 500 4hodinový rámec. 

Kratší než 15minutové období a rovněž 30minutové období vykázala při testování strategie 

ztrátu. I na indexu Dow Jones strategie vydělávala. Na hodinovém období to bylo 15 195$, 

a to při 21 transakcích a příznivém poměru průměrného zisku (1 256,54$) k průměrné ztrátě 

(142,50$). Na čtyřhodinovém rámci byla situace ještě příznivější a zisk dosáhl hodnoty 

17 005$. Počet transakcí se snížil na 18 a poměr průměrného zisku ke ztrátě se změnil jen 

nepatrně. Tato strategie je nejvíce zisková z těch, které byly testovány výše. Maximální zisk 

dosáhl trojnásobku vloženého kapitálu za testované období. Strategii se mi sice nepodařilo 

upravit tak, aby generovala ještě vyšší zisky, ale i tak je její výkon více než dostatečný. 

Na hodinovém období u S&P 500 bych ji jako obchodník použil v praxi. 

 

 
Obrázek 15: Graf na 15min S&P 500, OSY x: transakce, y: zůstatek v $ (zdroj: Vlastní tvorba z MT) 

 

3.1.5 Candle trader 
 

Jak již název napovídá, tato strategie je založena na signálech svícnových paternů. 

K dispozici je na webu FxAutomated.com a je navržena původně k obchodování s měnami. 

Zajímalo mě, zda uspěje i na akciových indexech, a proto ji zařazuji mezi testované. Bohužel 
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se ukázalo, že na S&P 500 byla prodělečná na všech časových rámcích, s tím, že hodnota účtu 

se na konci testovacího období téměř rovnala nule. Na 15minutovém období dosáhla 

ztráta 9 956$ při realizaci 2 925 transakcí. Strategie zřejmě generovala příliš mnoho falešných 

signálů, na jejichž základě se následně otevírali pozice. Na indexu Dow Jones byla situace 

příznivější, ale i přes to byla strategie výrazně ztrátová. Na hodinovém rámci činila ztráta 

2 734$ a na 4hodinovém pak 1 693,5$. Počet transakcí se snížil pouze u 4hodinového období 

a to na 913. Při úpravách se mi nepovedlo dosáhnout zisku, a ztráty se nepovedlo stlačit 

k nule tak, aby strategie alespoň nebyla prodělečná. Výstup odpovídá tomu, že byla původně 

naprogramována pro obchody na FOREXu a tímto testováním jsem si ověřil, že na indexech 

(alespoň výše zmiňovaných) je ztrátová. 

 

3.1.6 Intraday v2 
 

Strategie byla navržena pro obchodování na 15minutových rámcích. Výpočetně 

je velice náročná a testování jednoho období zabralo desítky minut. Po dlouhém čekání jsem 

zjistil, že za celé testované období nebyla realizována ani jedna transakce. Zkusil jsem tedy 

ještě test na minutovém rámci, ale ani zde nedošlo k realizaci transakce. Oba výše zmíněné 

testy proběhli na indexu S&P 500. Vzhledem k tomu, že provádění dalšího testování 

souvisejícího s úpravami by zabralo příliš mnoho času, rozhodl jsem se tuto strategii nepoužít 

bez dalšího zkoumání. 

 

3.2 Shrnutí 
 

Jak se ukázalo, nejziskovější z testovaných strategií byla strategie Zig dan Zag 

Ultimate Investment. Jako obchodník bych z výše zmíněných uvažoval rovněž o nasazení 

strategie Wawe Power, která vykázala také zajímavý zisk. Strategie se osvědčili v testovaném 

časovém období a na určitých časových rámcích. Jejich funkčnost do budoucna závisí 

na změnách v rámci trhů, a byť jsou tyto strategie schopny obchodovat automaticky, 

je na místě kontrolovat jejich výstupy a případně optimalizovat podle aktuální situace. 

Na přiloženém CD jsou grafy a reporty výsledků jednotlivých strategií. 
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4 ZÁVĚR 
 

Mým úkolem bylo vypracovat bakalářskou práci se zaměřením na problematiku 

obchodování na akciových trzích. Toto téma je nesmírně široké a bylo složité k němu 

přistoupit tak, aby bylo řečeno vše podstatné. Při studiu literatury jsem si pomyslel, že shrnout 

nejdůležitější fakta musí vydat alespoň na padesát stran. Pro potřeby této práce se mi nakonec 

povedlo rešerši zkrátit. V teoretické části jsem se věnoval trhům, definoval jsem základní 

užívané pojmy a popsal obchodní styly. Dále bylo třeba popsat, co je to akcie. Velkou část 

kapitoly zabral popis užívaných analýz. Jednalo se o fundamentální, technickou 

a psychologickou analýzu. V závěru kapitoly jsem nastínil, jak by mohlo vypadat technické 

zázemí obchodníka. Jedním z cílů práce bylo popsat základní analýzy, obchodní styly 

a pravidla obchodování. Dle mého názoru byl naplněn. 

 

Cílem praktické části bylo popsat technické prostředky spolu s obchodním softwarem 

a demonstrovat obchodování v praxi. Na internetu je spousta prostředků různé kvality, které 

obchodníkům usnadňují život. Vybral jsem dle mého názoru tři nejzajímavější z nich a krátce 

je popsal. Po přečtení několika doporučení od uživatelů jsem také stáhnul vybraný obchodní 

software a testoval jeho funkce a přívětivost pro uživatele. 

 

V rámci demonstrace, jak by obchodování mohlo vypadat, jsem testoval výkonost 

strategií používaných profesionálními obchodníky. Výstupem z tohoto testování byla 

identifikace dvou ziskových strategií, které by bylo možno nasadit v praxi. Všechny 

stanovené cíle jsem tímto naplnil. 

 

Práce sice neobsahuje veškeré okolnosti, které je vhodné pro obchodování znát, 

ale věřím, že jsem osvětlil základní zvyklosti a postupy. Doufám, že vám přečtení tohoto textu 

bylo ku prospěchu na cestě stát se obchodníkem. Každý obchodník by měl mít na paměti, 

že sebevzdělávání nikdy nekončí a za ziskovými transakcemi se skrývá spousta práce. 

Závěrem vám přeji hodně štěstí a vysoké zisky. 
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