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Abstrakt 
 

Bakalářská práce se zabývá investováním na devizovém trhu. Popisuje současný 

stav u vybraných měnových párů a charakterizuje jejich chování. Navrhuje efektivní 

postup elektronického obchodování za použití obchodní platformy. Vysvětluje jak 

funguje technická a fundamentální analýza. Hlavní důraz je kladen na technickou 

analýzu a její technické indikátory. V návrhu popisuje rozhodovací metody, které nám 

říkají, kdy máme vstoupit do trhu a kdy z něho naopak vystoupit tak, abychom 

maximalizovali naše zisky a minimalizovali ztráty. 

 

 

Abstract 

 

This bachelor’s thesis engages in investing in the foregin exchange market. It 

desribes recent portfolio of chosen currency pairs and characterizis their behaviour. It 

proposes an effective method of electronic trading using the trading platform. It 

explains how technical and fundamental analysis work. The main vehemence is layed 

on technical analysis and it’s technical indicators. In it’s concept it describes the 

decesive methods, which give us the signals when to open a trade and when to get out 

of it, in order to maximise our profits and minimise our losses. 
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1 Úvod 

Hlavním cílem této práce je představit způsob zhodnocování peněžních 

prostředků a to prostřednictvím investování na mezinárodním devizovém trhu. Výběr 

právě tohoto trhu byl podmíněn hlavně finanční náročností, která je potřebná pro účast 

na tomto trhu. K tomu, aby bylo možné začít obchodovat stačí 200$, což sice není moc 

optimální, ale pro začátečníka je to dobrý trénink.  

 

Začátek této práce charakterizuje devizový trh, popisuje jeho historii i 

současnost. Práce vás dále seznámí s hlavní terminologií, s prostředky technické a 

fundamentální analýzy a v závěru představí vlastní návrh investiční strategie. 

  

Po prostudování této práce by každý měl získat dostatečné množství informací, 

aby byl sám schopný realizovat obchody. Pravidla obchodování na devizových trzích 

jsou jednoduchá. Nejtěžší je psychický boj s vlastním já, kdy obchodníka ovládají 

emoce a racionalita jde stranou. Pokud obchodník dokáže ovládnout svůj strach, 

chamtivost, dodržovat určitá pravidla a být k sobě nekompromisní, pak je na dobré cestě 

se stát úspěšným obchodníkem. 

 

Je nutné zdůraznit, že spekulace na kursové pohyby, společně s finanční pákou, 

představují veliké riziko. Je to právě finanční páka, která umožňuje obchodníkům 

s nízkým rizikovým kapitálem pracovat s daleko vyšším objemem financí. 
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2 Charakteristika mezinárodního devizového trhu  

Mezinárodní devizový trh je trhem se zahraničními měnami, které vystupují 

v bezhotovostní formě, převážně v podobě zápisů na bankovních účtech. Můžeme se 

však setkat i s jinou formou deviz, např. se směnkami nebo šeky. Na základě nabídky a 

poptávky deviz, na devizovém trhu, se vytváří devizový kurz. 

 

Mezinárodní devizový trh nebo-li Forex (International Interbank Foreign 

Exchange) je tvořen elektronickým propojením světových bank a je nejlikvidnějším a 

největším trhem na světě s denním obratem cca 3,2 biliony dolarů. Je to mezinárodní, 

globální, elektronický, vysoce standardizovaný trh s měnami, on-line 24 hodin denně.  

Obchodování na elektronickém devizovém trhu probíhá mezi dvěma protistranami 

prostřednictvím internetu. Účastníky devizového trhu jsou banky, pojišťovny, investiční 

fondy a brokerské společnosti, které sdružují jednotlivé investory po celém světě. Cílem 

všech těchto investorů je zhodnotit své finanční prostředky na drobných pohybech 

jednotlivých měnových kurzů, ke kterým dochází každý den. Předmětem devizového 

obchodování jsou peníze – měny, které jsou obchodovaný v měnových párech. 

 

Na rozdíl od ostatních finančních trhů, které fungují na centrálních místech 

(NYSE,LSE,TSE,ASX), mezinárodní devizový trh má charakter „neburzovního trhu“, 

tedy fyzicky neexistuje. V anglické terminologii je takový typ trhu označován jako 

„over the counter market“. V české bankovní terminologii se vžilo označení OTC trh. 

 

  Jednou z předností devizového trhu je, že funguje 24 hodin denně, 5 dní v 

týdnu, což odpovídá otevíracím a zavíracím dobám hlavních světových finančních 

center. V našem časovém pásmu  začíná v neděli ve 23.00 a končí v pátek ve 23.00. 

 

Otevírací doby hlavních finančních center 

ASX : Australian Stock Exchange : 23:00 – 08:00 (SEČ) 

TSE : Tokyo Stock Exchange : 01:00 – 10:00 (SEČ) 

LSE : London Stock Exchange : 09:00 – 18:00 (SEČ) 

NYSE : New York Stock Exchange : 14:00 – 23:00 (SEČ) 
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2.1 Historie  

Pokud se podíváme do historie měn jako takových, pak zjistíme, že téměř každá 

měna byla v minulosti svázána s nějakou fyzickou komoditou. Nejvíce používanými 

byly kovy a obzvláště pak stříbro a zlato. V sedmdesátých letech 19. století nastává 

prakticky v celém světě, včetně Spojených států amerických, pozvolný přesun k 

takzvanému monometalickému zlatému standardu, tj. standardu, při kterém je pouze 

cena zlata zákonně stanovena. Zlato se tedy stává hlavním cenným kovem, který slouží 

ke krytí hodnoty jednotlivých měn a který zároveň slouží jako hlavní vodítko pro směny 

jednotlivých měn. Významu vazby zlata a peněz se však dostává výrazného oslabení po 

I. světové válce, a to díky tak zvanému Standardu zlaté devizy, jehož náplní byl závazek 

vlády směnit její peníze buď za zlato nebo cizí měnu, která je směnitelná za zlato. V 

tento moment tedy dostává směna jednotlivých měn nový rozměr - již není třeba měnit 

cenu přímo za zlato, ale je možné měnit jednu měnu za jinou, pokud je taková měna 

směnitelná za zlato.  

 

Kurzy měn byly, díky takovým faktorům jako Zlatý standard a Brettonwoodské 

dohody, pevně stanoveny. Protože Spojené státy emitovaly více papírových peněz než 

kolik podle zlatých rezerv mohly, dolar již nebyl více za zlato směnitelný a to ve svém 

důsledku vedlo ke zrušení Zlatého standardu. Ve snaze zabezpečit pořádek v měnovém 

chaosu té doby a vyvinout systém pro mezinárodní platby, se v červenci 1944 

uskutečnila schůzka šestnácti průmyslových států v Bretton Woods, New Hampshire. 

Tato dohoda představila vizi směnitelných měn, pevných devizových kurzů a volného 

obchodu. Výsledkem této dohody bylo také založení Mezinárodního Měnového Fondu.  

 

Zcela poslední vazba mezi zlatem a měnou byla pak úplně přerušena 

prezidentem Richardem Nixonem 15. srpna 1971. Prezident Nixon „zavřel americké 

zlaté okno“ tím, že odmítl plnit americký závazek, vyplývající z dohody o 

Mezinárodním měnovém fondu, prodávat zlato cizím centrálním bankám za 35 dolarů 

za trojskou unci. Akce prezidenta Nixona byla ještě urychlena vlnou inflací, ke které 

došlo v USA v 60. letech 20. století. Od té doby tedy každá větší země přijala 
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nesměnitelný papírový standard jako systém, který je považován nadále za systém 

trvalý. Tak tedy vzniknul systém směn jednotlivých měn tak, jak jej známe dnes. 

 

Nicméně navzdory tomu svět nadále postrádal nezbytnou důvěru vůči 

americkému dolaru. Tento postoj vedl k fiskální nezodpovědnosti jednotlivých států a 

mnoho zemí, zejména Švýcarsko a Spolková republika Německo, bylo zahlceno 

sumami amerických dolarů. Prvního března 1973 byl tento trh z důvodu nadměrného 

zbavování se amerického dolaru oficiálně uzavřen všeobecnou dohodou mezi hlavními 

účastníky trhu - jednotlivými národy. Systém pevných devizových kurzů se zkrátka 

zhroutil. Začala tím ale nová éra mezinárodního devizového trhu v dnešní podobě.  

2.2 Současnost 

Samotný trh Forex (správněji International Interbank Foreign Exchange = 

Mezinárodní devizový trh) byl založen v roce 1971 a byl primárně určen pro centrální 

banky, nadnárodní a významné investiční společnosti. 

 

Až do nedávné minulosti byl mezinárodní měnový trh pro širokou obec 

investorů, obchodníků a především pro řadu individuálních zájemců finančně 

nedostupný. Minimální finanční nároky byly totiž zcela mimo zdroje průměrných 

investorů. Devizový trh byl tak prakticky pro „obyčejné“ obchodníky nedostupný. 

Ovšem od té doby se situace dramaticky změnila. Celosvětové politické a hospodářské 

změny daly možnost vzniku novým účastníkům trhu. Tento podíl menších účastníku 

trhu (drobných individuálních spekulantů) se značně rozšířil na přelomu tisíciletí a 

nadále roste. Obrovskou zásluhu na tomto faktu má především rozvoj informačních 

technologii a globalizace trhů. 

 



14 
 

3 Základní terminologie 

3.1 Měnový pár  

Měnový pár se skládá ze dvou různých měn. První měna v páru je nazývána jako 

základní měna nebo primární měna a označuje se CCY1. Druhá měna v páru se nazývá 

proti měna nebo sekundární měna a označuje se CCY2. Tento způsob kótování nám říká 

kolik jednotek měny CCY2 je potřeba ke koupi jedné jednotky CCY1 nebo kolik 

jednotek CCY2 dostaneme prodejem jedné jednotky CCY1.  

 

Matematická interpretace  

 

21 CCYkurzCCY =×    nebo   12 CCYkurzCCY =÷  

 

Příklad 

 

Kurz na EUR/USD je 1.4700/1.4703, což znamená, že na nákup 1€ budu 

potřebovat 1,47$. Pokud se kurz pohne směrem nahoru na 1.4710, znamená to že euro 

posiluje vůči dolaru. Pokud by se cena pohnula směrem dolů např. na 1.4690, 

znamenalo by to, že euro vůči dolaru oslabuje. 

 

Z uvedeného příkladu vyplývá, že nákupem jedné měny druhou měnu 

prodáváme. Pokud se v našem případě rozhodneme pro nákup EUR/USD, znamená to 

nákup eura a současně prodej dolaru. 

 

Obchodováním nekupujeme nic co by mělo hmotnou podstatu. Dalo by se říct, 

že nákupem měny si kupujeme podíl v konkrétní zemi. Pokud koupíme japonský jen, 

tak v podstatě kupujeme část japonské ekonomiky. Cena jenu je pak přímo odrazem 

toho co si trh myslí o nynějším a budoucím zdraví Japonské ekonomiky. 
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Hlavní měnové jednotky 

 
Symbol Země Měna 

USD Spojené Státy Americké Dolar 

EUR Evropská Unie Euro 

JPY Japonsko Jen 

GBP Velká Británie Libra 

CHF Švýcarsko Frank 

CAD Kanada Dolar 

AUD Austrálie Dolar 

NZD Nový Zéland Dolar 

 

 

Hlavní měnové páry 

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD a USD/CAD. 

 

Tyto měnové páry jsou nejlikvidnější a nejvíce obchodované na světě. Tvoří až 

90% z celkových obchodů na devizovém trhu. 

 

3.1.1 Měnová hierarchie 
 

1. Euro 

2. Britská libra 

3. Australský dolar 

4. Novozélandský dolar 

5. Americký dolar 

6. Kanadský dolar 

7. Švýcarský frank 

8. Japonský jen 
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Existuje obchodní úmluva, která pojednává o tom, která měna by měla být v 

měnovém páru na pozici CCY1 a která na pozici CCY2. Byla vytvořena měnová 

hierarchie, která určuje pořadí měn. Pokud se konkrétní měna v hierarchii nevyskytuje, 

tak měna s menší hodnotou je obvykle na druhém místě. To proto aby kurz měl hodnotu 

vyšší jak jedna. Pokud jsou v měnovém páru měny vyskytující se v hierarchii, tak měna 

postavená výše bude jako primární měna. Například kurz mezi GBP (britskou librou) a 

CHF (švýcarským frankem) bude kótován ve tvaru GBP/CHF, protože GBP je v 

hierarchii výše. 

 

 

3.1.2 Devizový kurz 
 

Devizový kurz je cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových 

jednotkách jiné země. Devizový kurz odráží ekonomickou stabilitu mezi danými 

zeměmi. 

 

Kurzy hlavních světových měn, pokud se týče jejich vzájemných vztahů, jsou 

nyní volně plovoucí, ale čas od času je hodnota těchto měn ovlivněna intervencemi 

centrálních bank. Ceny jednotlivých měn, jako i ceny mezinárodních komodit, jsou 

dlouhodobě ovlivněny nabídkou a poptávkou. Změny v devizových kurzech ovlivňují 

hodnotu finančních instrumentů na celém světě a ty následně mohou ovlivnit 

hospodářskou situaci jednotlivých národů. Protože tyto faktory mohou dále následně 

ovlivnit inflaci a hospodářský růst, jsou pohyby kurzů na devizových trzích 

jednotlivými vládami a centrálními bankami velice důkladně sledovány. 

 

Kurz má vždy dvě čísla. Jedná se o prodejní a nákupní cenu. Kurz pro 

GBP/USD bude kotován takto 1,9572 / 1,9576. První cena je cena, za kterou prodáváme 

(bid) a druhá cena je cena, kterou kupujeme (ask). 

  

Obecný  kurzovní formát  

Základní měna / Proti měna Nabídka / Poptávka  
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3.2 Kurzové rozpětí ( spread ) 

Před čtyřmi, pěti roky byly poplatky při obchodování na devizovém trhu 

považovány za nutné zlo, které musí individuální investor nějak „překousnout“, a 

hlavně si na ně vydělat. Nyní všechny skutečně renomované brokerské společnosti 

obchodují zásadně bez poplatků při pevném kursovém rozpětí. 

 

Spread neboli rozpětí je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Podobně, jako 

když kupujete euro nebo dolar v bance či směnárně. Na tabuli jsou uvedeny nákupní a 

prodejní ceny. Tento rozdíl (spread) pak tvoří profit banky nebo směnárny. Ten je u 

jednotlivých brokerů většinou pevně dán a především na spreadu tyto společnosti 

profitují. Na devizovém trhu platí jedna obecná zásada - spread je přímo úměrný 

likvidit ě měny. Proto nejvíce obchodované páry EUR/USD a USD/JPY mají nízké 

spready, neboť jejich likvidita (zájem o koupi nebo prodej) je vysoká. Naproti tomu 

hůře likvidní měnové páry mají vysoké spready. Například spread u měnového páru 

GBP/CHF je 10-12 bodů. Tento pár není zkrátka významně obchodovaný.  

 

Spread má na devizovém trhu, pro investora, klíčový význam. Významně se 

podílí na obchodníkově zisku nebo ztrátě. Proto každý investor volí brokera, který 

nabízí nejmenší spread. U výše uvedených hlavních měnových párů, tedy EUR/USD a 

USD/JPY, je obvyklý spread u větších brokerských společností 3 body. Další velmi 

likvidní páry jako GBP/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USD/CAD a AUD/USD mají 

obvykle spread mezi 4 - 5 body.  

3.3 Bod ( pip ) 

Bod (pip) je nejmenší jednotka pohybu ve směnném kurzu, tedy jedná se o 

poslední desetinné místo kurzu. Bod je jednotka kterou měříme zisky resp. ztráty. 

Vzhledem k tomu, že každá měna má svou vlastní hodnotu, je zapotřebí vypočítat 

hodnotu bodu (Pip Value = PV) pro konkrétní měnu. 
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Dílčí jeden bod je matematicky 0,0001 nějaké jednotky. Např. pohyb kurzu 

EUR/USD z 1,2340 $ na 1,2339 $ je pohyb jednoho bodu. Na čtyři desetinná místa se 

kótují všechny měnové páry mimo japonského jenu (JPY), který je kótován ve všech 

párech na dvě desetinná místa (0,01), zde pohyb jednoho bodu má stejný význam.  

 

Příklad  

U měnových párů, kde USD je na pozici CCY1 je propočet následující: 

 

USD/JPY = 106,72 / 106,75 

 

Všimněte si, že jen má směnný kurz na dvě desetinná místa, zatímco ostatní 

měny na čtyři desetinná místa.Jeden bod bude v případě USD/JPY poslední desetinné 

místo, tedy 0,01. 

 

Výpočet : bod / devizový kurz = PV (hodnota bodu) 

 

1 bod = 0,01   0,01 / 106,75 = 0,0000936 USD 

 

USD/CHF = 1,0875 / 1,0880  

 

1 bod = 0,0001  0,0001 / 1,0880 = 0,0000919 USD 

 

V případě, že USD je v devizovém kurzu na pozici CCY2 a chceme dostat 

dolarovou hodnotu, musíme udělat další matematickou operaci: 

 

EUR/USD = 1,4830 / 1,4833  

 

1 bod = 0,0001  0,0001 / 1,4833 = 0,00006741 EUR 

 

Převod na dolarovou hodnotu je následující: 

Výpočet : PV x devizový kurz 0,00006741 x 1,4833 = 0,00009998 
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Po zaokrouhlení opět 0,0001 USD. 

 

Pro vaše obchodování znalost výpočtu PV není nutná, protože tuto činnost provádí vaše 

obchodní platforma.  

 

3.4 Lot  

Na kapitálových trzích lot reprezentuje standardizovanou kvantitu finančních 

instrumentů. Na mezinárodním devizovém trhu je hodnota jednoho lotu 100.000$. 

Některé brokerské společnosti nabízejí možnost obchodovat i mini loty ( 10.000$ ). Jak 

víte, tak pohyby měn jsou měřeny v bodech. Aby tyto pohyby tvořily výrazné zisky 

resp. ztráty, museli bychom obchodovat velké objemy peněz. Teď se vrátím k výše 

uvedenému příkladu. 

 

USD/JPY = 106,72 / 106,75  

 

Výpočet : (bod / devizový kurz) x lot = PV (hodnota bodu) 

 

( 0,01 / 106,75 ) x 100.000 = 9,36 $ za 1 bod 

 

V případě, že by jsme nakoupili 1 lot USD/JPY za 106,75 a cena by pak 

vyšplhala na 106,90 a za tuto cenu prodali, zisk by činil 15 x 9,36 = 140,4 $. Pokud 

bychom koupili 3 loty, pak 15 x 9,36 x 3 = 421,2 $. 

 

EUR/USD = 1,4830 / 1,4833 

 

( 0,0001 / 1,4833 ) x 100.000 = 6,74 EUR 

 

Převod na dolarovou hodnotu je následující: 

6,74 x 1,4833 = 9,997444 => 10$ 
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3.5 Páka a záloha ( leverage and margin ) 

Systém páky dovoluje drobným investorům obchodovat velké sumy peněz. 

Broker vám poskytne celou částku (100 tisíc) a vám, na základě velikosti poměru jeho 

páky, automaticky zablokuje část peněz na vašem účtu. 

 

Páka je tedy poměr mezi velikostí kapitálu použitém při transakci a 

vyžadovanou zálohou. To znamená, že s malým kapitálem můžeme ovládat daleko větší 

množství peněz při složené záloze v daném poměru. Makléřské domy poskytují 

drobným spekulantům páku, která je v rozmezí od 2:1 až do výše 400:1. Výše 

poskytnuté páky nám do jisté míry odráží i kapitálovou a poziční sílu brokerské 

společnosti neboli to, jak vysoké páky a rozsahy si může subjekt dovolit. S větší pákou 

můžeme obchodovat větší objemy. 

 

Obchodování pomocí záloh dává investorovy větší kupní sílu, aniž by musel 

jakkoliv navýšit svůj rizikový kapitál.  

 

Příklad 

Páka = 400:1 

Velikost obchodu = 1 lot 

Jeden lot má hodnotu 100.000$. Při páce 400:1 dokážeme tento 1 lot ovládat při složené 

záloze 250$. 

 

3.6 Zálohová pojistka ( margin call )  

Zálohová pojistka je bezpečnostní systém pro náš rizikový kapitál. Díky 

zálohové pojistce se nemůžeme dostat do mínusu. Abychom neprodělali víc, než námi 

vložený rizikový kapitál, tak v momentě kdy se na našem účtu objeví méně peněžních 

prostředků, nežli vyžaduje zálohové minimum, tak náš broker automaticky zavře 

všechny naše otevřené pozice.  
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Příklad 

 

Založíme si účet o velikosti 1.000 $ u brokera, který nám poskytne páku 400:1. 

Otevřeme pozici o velikosti jednoho lotu na páru EUR/USD. Náš broker nám zadrží 

zálohu ve výši 250 $, to je použitá záloha. Na našem účtu máme teď k dispozici 750$, 

to je použitelná záloha. Použitelná proto, protože ji můžeme použít na nákup dalších 

lotů nebo ji nechat volnou, aby nám pokrývala případnou ztrátu. V případě, že by se trh 

pohnul proti nám, např. o 100 bodů, tak by nám byla naše pozice uzavřena po 75 

bodovém posunu.. Přišli by jsme tedy o 750$ a na našem účtu by zbylo 250$. 

 

3.7 Úročení ( rollover interest ) 

Přeneseně můžeme říct, že rollover nám úročí otevřené pozice pro ten který den 

a podle mezinárodních bankovních praktik se toto mění v 23.00 SEČ. Na rolloveru je 

důležité, zda námi zvolenou měnu v páru kupujeme nebo prodáváme, a jaké jsou 

úrokové sazby mezi dvěma měnami. Například základní úrokové sazby v Británii 

(GBP) jsou aktuálně mnohem vyšší než v USA (USD). Pokud zadáme pokyn na nákup 

páru GBP/USD v 19,00 hod.  a pozici držíme i po 23.00 hod., bude nám připsáno na 

účet 12,13 USD/lot. Pokud však uvedený pár prodáváme, je nám odepsáno asi 15,04 

USD/lot. Hodnotu úrokové míry v USD/lot (podle vývoje úroků se mění), pro nákup 

nebo prodej, nalezneme na stránkách každé brokerské společnosti nebo přímo 

v obchodní platformě. 
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4 Výběr makléřského domu 

4.1 Broker 

Než začneme obchodovat, musíme si nejprve u brokera založit účet. Co to 

vlastně je ten „broker“? Broker nebo-li makléř je společnost, která vykonává 

investorovy nákupní a prodejní příkazy. Broker nám nic neprodává ani nic od nás 

nekupuje. Hledá pro nás vždy protistranu, tedy kupujícího nebo prodávajícího. Broker 

je kompenzován za své služby rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou – spreadem.  

 

Před pěti roky byly poplatky při obchodování na devizovém trhu běžnou věcí. 

Důvodem byl „výjimečný“ servis brokerských společností. Spočíval v tom, že vám 

broker poskytnul různé analýzy, rozbory, data, očekávané ekonomické události, 

investiční doporučení, komentáře atd. Všechny tyto informace jsou dnes volně dostupné 

na serverech zabývající se devizovým obchodováním (http://www.actionforex.com/ ; 

http://www.fxstreet.com). Nyní všechny skutečně renomované brokerské společnosti 

obchodují zásadně bez poplatků. 

 

Dnes existuje opravdu hodně brokerských společností s různými službami. Je 

tedy nutné si ověřit vámi vybranou společnost před tím, než jim svěříte své peníze. 

Nadnárodní makléřské společnosti jako Refco, CMS, MG, Oanda a v Evropě Saxobank, 

samozřejmě prověřovat nemusíme. Jejich obraty v desítkách biliónů dolarů ročně, 

tradice, image značky a desetitisíce klientů obchodující denně přes tyto velké brokerské 

společnosti jsou pro nás dostatečnou zárukou solidnosti. Navíc jejich politika a 

především vztah k zákazníkům doznal v posledních letech radikální změny. Nyní si 

platí tyto velké firmy ve své vlastní režii licencované agenty pro dané země, kteří vám 

pomohou se založením účtu, sdělí obchodní podmínky dané firmy a zajišťují další 

servis ve vašem mateřském jazyce. Účelem této firemní politiky je nabídnout pro 

klienty z celého světa úplně stejné podmínky, které nikoho nezvýhodňují ani 

nediskriminují.  
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4.2 Informa ční zdroje 

Informace o těchto a dalších společnostech získáme nejčastěji na 

specializovaných serverech, které se zabývají devizovým trhem. Nejpřehlednější 

informace získáte na http://www.fxstreet.com/brokers/forex-brokers/.  

 

Dále by nás mělo zajímat zda společnost podléhá finančnímu a bankovnímu 

dohledu, zda vůbec, a jak dlouho je společnost členem příslušné asociace, a pokud to 

jde, i údaje o kapitálu společnosti. 

 

Pokud se rozhodneme pro Brokerskou společnost se sídlem v USA, měla by být 

zaregistrována jako FCM ( Futures Commission Merchant ) s CFTC (Commodity 

Futures Trading Commission ) a měla by být členem NFA ( National Futurem 

Association ). CFTC a NFA byly vytvořeny, aby chránili veřejnost před podvodníky, 

manipulací a nezákonnými obchodními praktikami. Status FCM a členství v NFA si 

můžete ověřit na www.nfa.futures.org/basicnet/. Od neregulovaných firem se držte dál. 

 

 

 

4.3 Obchodní platforma 

 

Skoro všechny brokerské společnosti umožňují relativně snadno obchodovat 

přes internet. Páteří všech obchodních platforem je příkazový systém. Je důležité, aby 

váš broker vykonával vaše příkazy okamžitě za cenu, na kterou kliknete. Taky 

nedovolte, aby váš broker umožňoval cenový skluz -  slipage. To by znamenalo, že cenu 

za kterou jste chtěli nakoupit nebo prodat vám nemusí být zaručena. Nejdříve se 

seznamte s danou platformou prostřednictvím demo účtu. 
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Obchodní platformy jsou buď webového charakteru (java) nebo typu klient, 

který si musíte nainstalovat na váš počítač. 

 

Webová aplikace je hostovaná na brokerově serveru. V tomto případě aplikaci 

spouštíte přímo ve vašem prohlížeči, tedy není nutná instalace.  

 

Aplikace typu klient  je třeba nainstalovat. Obvykle tento typ aplikace je rychlejší a 

poskytuje lepší technické zázemí pro obchodování. 
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5 Technická analýza 

Technická analýza je systematickou metodou analyzování a vyhodnocování 

finančních nástrojů. Narozdíl od fundamentální analýzy využívá výhradně údajů 

vytvářených trhem, jako je např. cena, objem, volatilita či množství otevřených 

kontraktů. Technická analýza nezkoumá vliv makroekonomických veličin na pohyb 

kurzu, ale snaží se odvodit budoucí pohyb kurzu od jeho minulého vývoje. 

 

Nástroji technické analýzy jsou aktuální ceny a jejich odvozené hodnoty, jako 

např. klouzavé průměry, objem , cenové oscilátory, hodnoty momenta, teorie 

Fibonacciho čísel, Elliotova teorie vln či vyhodnocování cenových rámců tzv. patternů 

či formací. 

 

Technické ukazatele jsou pouhým okem snadno pozorovatelné "konstalace" 

grafů – nebo-li formace. V průběhu historie obchodování bylo dokázáno, že určité 

formace na grafu se objevují znovu a znovu, a že na základě takovýchto formací a 

ukazatelů je možné relativně spolehlivě předvídat, jakým směrem trh v příštích dnech 

půjde. Takovéto formace a ukazatele se dají v mnohých případech velmi jasně a 

racionálně vysvětlit převážně z pohledu lidské psychologie; vezmeme-li v úvahu, že 

úsečky na grafech jsou tvořeny v podstatě chováním obrovského davu lidí, lze tak 

v rámci davové psychologie odvodit mnoho "důležitých momentů" na grafu, ze kterých 

se dá další směřování davu (a tudíž trhu) předvídat. 

 

 
Cílem technické analýzy je odhadnout budoucí směr vývoje cen, předpovědět 

bod zlomu a změnu trendu. Nabízí také doporučení, které nástroje je vhodné použít pro 

které situace a finanční nástroje při stanovování budoucího vývoje cen. 
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5.1 Typy grafů 

1. Sloupcový graf ( bar chart ) 

 

Sloupcový graf (viz.příloha, graf č.1) je jeden z typů grafů pro vykreslení 

cenového pohybu finančního instrumentu za časový úsek. Skládá se z vertikálních linek, 

které reprezentují cenový rozsah za jednotku času, např. den, hodina, minuta. 

Horizontální čárky, vystupující z těla linky, reprezentují otevírací (levá strana) a 

zavírací cenu (pravá strana), viz. obrázek níže. High  a low pak představují maximální a 

minimální dosaženou cenu za časový rámec. 

 

 
 

2. Svíčkový graf ( candlestick chart ) 

 

Svíčkový graf (viz.příloha, graf č.2) byl vyvinut v 18. století v Japonsku. Pracuje 

na podobném principu jako sloupcový graf, ale na rozdíl od něj je lépe čitelný. 

Prodloužené tělo svíčky jasně naznačuje dominanci medvědů nebo býků v dané chvíli 

(viz. kapitola 5.2). Naproti tomu malé tělo svíčky nám ukazuje nerozhodnost neboli 

válku býků a medvědů s nejasným výhercem. Jednoduše řečeno nám svíčkový graf 

velice efektivně vykresluje psychologické napětí na trhu, tedy jaká převládá nálada.  
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Rozlišujeme dva typy svíček, medvědí (klesající) a býčí (rostoucí), viz. obrázek 

níže. Střední část svíčky se nazývá tělo (real body). To může být buď červené (medvědí 

svíčka), nebo modré (býčí svíčka). Tato část nám reprezentuje rozpětí mezi otevírací 

(open) a uzavírací (close) cenou. Červené tělo reprezentuje svíčku, jejíž uzavírací 

hodnota (close) byla níže, než otevírací hodnota (open). To tedy znamená, že svíčka 

s červeným tělem nám reprezentuje tak zvanou „bearish“ (medvědí) periodu. Modré 

tělo svíčky nám naopak reprezentuje situaci, kdy bylo close výše než open, tudíž se 

jedná o bullish (býčí) periodu na grafu. Periodou samozřejmě myslíme časový úsek, 

který svíčka zobrazuje. Na denních grafech je to 1 den, na 5minutových grafech 5 

minut, apod. Tenká vertikální čára nad tělem a pod tělem se nazývá horní stín a spodní 

stín (upper/lower shadow) a reprezentuje nám extrémy (maximum a minimum) cen 

dané periody.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Existuje mnoho svíčkových útvarů jako například padající hvězda, kladivo, oběšenec, temný 

mrak apod. Těmito útvary se zde zabývat nebudeme. Zájemce o hlubší prostudování Japonských svíček 

odkazuji na knihu od Steve Nison nebo www.candlestickforum.com , viz. kapitola 11.   
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5.2 Formace ( patterns ) 

Formace, neboli útvary, jsou charakteristické obrazce, které jsou tvořeny 

pohybem ceny v grafu. Identifikujeme je pomocí čar, které spojují buď maxima, 

minima nebo cenová zahuštění. Spekulanti se snaží pomocí těchto útvarů předvídat 

budoucí cenový průběh.  

 

 

1. Trendové čáry ( trend lines ) 

 

Trendové čáry (viz.příloha, graf č.3), nebo-li tak zvané trend lines patří ke zcela 

základním nástrojům technické analýzy každého obchodníka. Způsobů využití 

trendových čar je celá řada. S teorií trendových čar přišel již dávno jistý muž jménem 

Charles Dow, který ve své Dow teorii hlouběji rozvedl základní skutečnost, že trhy mají 

tendenci trendovat - neboli tvořit neustálé, různě trvající býčí a medvědí trendy. 

Trendy je pak možné určitým primitivním způsobem "měřit" a označovat s pomocí 

jednoduchých čar, kterým se říká trendové čáry. Ty se tvoří propojením několika bodů 

na grafu. V růstových (býčích) trendech se trendové čáry tvoří s pomocí propojení 

minim jednotlivých cenových čar na grafu, v případě klesajících (medvědích) trendů 

naopak s pomocí maxim jednotlivých čar na grafu. 

 

Ačkoliv způsobů používání trendových čar je bezpočet, ten nejzákladnější říká, 

že pokud trh prolomí trendovou čáru, je vytvořen nový trend. To znamená, že 

pokud trh protne trendovou čáru v rámci býčího trendu, je toto možné považovat za 

signál k prodeji. Pokud trh protne trendovou čáru v rámci medvědího trendu, je toto 

možné považovat za signál k nákupu.  
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2. Podpory a rezistence ( support and resistence ) 
 

Pokud bychom měli brát grafy trhů jako určité mapy, které mají za úkol pomoci 

nám lépe se orientovat v dané situaci a navigovat nás směrem k možným profitabilním 

obchodům, stěžejní zóny takovéto mapy by tvořily podpory a rezistence (viz.příloha, 

graf č.4). Jedná se o psychologické body, kde cena vzdorovala dalšímu růstu či poklesu. 

Čím déle cena stagnuje, tím pevnější bariéra je. 

Support a resistance by tedy mohly být definovány zhruba následovně: 

Support je cena, pod kterou nechce nikdo prodávat. Je to určitá podlaha, nebo-li spodní 

hranice, kterou je velká většina obchodníků ochotná přijmout jako minimální a pod 

kterou se takovýto obchodníci zdráhají prodávat. 

Resistance je pak určitý strop, nejvyšší cena, kterou je většina obchodníků za nákup 

daného páru ochotná zaplatit. 

Je velmi důležité dobře vysledovat a označit si všechny podpory a rezistence 

v historii grafu. Podpory a rezistence vytvořené v minulosti mohou cenu "zbrzdit" i 

v budoucnosti. Pokud trh vytvořil v minulosti nějakou pevnější podporu nebo rezistenci, 

i v budoucnu se může tato podpora nebo rezistence stát důležitým bodem, který bude 

buďto proražený, nebo se od něho cena odrazí. Je třeba ještě podotknout, že mnoho P/R 

(podpora/rezistence) bodů mívá tendenci tvořit tak zvané "falešné průlomy" či "falešná 

odražení". Jedná se o případy, kdy nám trh dá jasný signál, že se rozhodnul daný P/R 

např. odrazit, avšak v momentě, kdy do takového trhu vstoupíme, ten se otočí a P/R 

úroveň naopak prorazí. Abychom byli schopni tyto falešné signály co nejvíce 

eliminovat, je vhodné použít pro vykreslení P/R úrovní spojnicový graf (viz.příloha, 

graf č.5). Ten je specifický v tom, že zobrazuje pouze uzavírací ceny. U svíčkového 

grafu pak nebereme v potaz maxima resp. minima, ale cenová zahuštění.  
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3. Dvojitý vrchol a dvojité dno ( double bottom and double top ) 

 
 

Další z velmi účinných strategií je sice ne příliš často se vyskytující, zato ale 

velmi účinná formace s názvem dvojitý vrchol nebo dvojité dno ( double bottom / 

double top). Základem strategie je především psychologie davu obchodníků. Dvojitá 

dna a dvojité vrcholy se tvoří v trendujících trzích a základní filosofií strategie je 

skutečnost, že pokud cena vytvoří nový vrchol či nové dno, ze které vytvoří korekci a 

následně již nový vrchol či nové dno nepřekoná, je to signál k tomu, že obchodníci 

odmítají obchodovat cenu ještě výše nebo naopak ještě níže a tak můžeme s největší 

pravděpodobností očekávat obrat trendu.  

Dvojitý vrchol (viz.příloha, graf č.6) je inverzní formace, která se utváří po dlouhém 

býčím trendu a má podobu M . Dva vrcholky utvoří resistenci, která nebyla proražena. 

Po vytvoření prvního vrcholku nastane korekce, tedy stav, kdy cena mírně klesne, ale 

po sléze opět vystoupá na stejnou úroveň, aby otestovala sílu resistence. Pokud i 

v tomto případě cena bude odražena, vytvoří se dvojitý vrchol a nastane cenový pokles, 

tedy medvědí trend. Dvojité dno (viz.příloha, graf č.7) je pak přesným opakem a má 

podobu W. 

 

 
 
 

4. Trojúhelníková formace ( triangle ) 
 

Trojúhelníkové formace patří do kategorií tak zvaných „breakout“, nebo-li 

průlomových formací. Jejich podstatou je tedy vyčkávání na tak zvaný „průlom“, ze 

kterého u trojúhelníkové formace vznikne velmi často výrazný pohyb. Formace se 

zakresluje do grafu s pomocí trendových čar, přičemž cílem je najít trendové čáry, které 

se sbíhají do trojúhelníku. To, co pak v případě takového trojúhelníku obchodujeme, je 

jeho špička – z takové totiž poměrně často vznikají již zmíněné průlomy vedoucí k 

potenciálním ziskům. Trojúhelníková formace pak může mít celou řadu podob ( 

symetrický, klesající, rostoucí trojúhelník ). Formaci je možné zakreslovat jak v řádu 
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hodin, tak v řádu dnů nebo týdnů. Můžou tedy existovat „malé“ trojúhelníkové formace, 

i „velké“ trojúhelníkové formace. 

V průběhu symetrické formace (viz.příloha, graf č.8) trh vytváří stále nižší 

maxima a vyšší minima. To znamená, že ani kupující ani prodávající „netlačí“ cenu 

dostatečně silně, aby vznikl jasný trend. Pokud to převedeme do obchodního žargonu, 

tak řekneme, že je to remíza mezi býky a medvědy. Tento typ aktivity se nazývá 

konsolidace. U rostoucí a klesající formace je pak jedna ze stran trojúhelníku tvořena 

rezistencí resp. podporou. 

 

 

5.3 Statisticko – matematické indikátory 

Smyslem těchto metod je dát obchodníkovy impuls, kdy devizovou pozici 

otevřít s cílem dosáhnout spekulačního zisku z budoucího pohybu kurzu.  

 

 

1. Klouzavý průměr ( moving average ) 

 

Klouzavý průměr (MA) stanoví a hodnotí konstrukci ceny z minulosti na 

základě různých, především lineárních kombinací, přičemž využívá různé koeficienty. 

Jednodušeji řečeno, jedná se o aritmetický průměr několika posledních zavíracích cen 

(close) za určité časové období. MA jsou jednou z nejpoužívanějších a nejhodnotnějších 

metod technické analýzy na devizových trzích. MA dobře mapují prudké výkyvy cen a 

skvěle identifikují dané trendy. 

 

U českého překladu Moving Average – klouzavý průměr, bych se trochu 

zastavil. Angličtina chápe pojem Moving především ve smyslu pohyb, posun. Správněji 

bychom měli tedy nazývat Moving Average, jako pohybující se průměr, pohyblivý 

průměr či průměr pohybu nebo posunu. Pro to, co se v češtině vžilo jako překlad MA 
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(klouzavý průměr), má angličtina úplně jiný termín – Running Average. Proto se budu 

raději následně držet v textu zkratky MA, neboť vžitý český termín „klouzavý průměr“ 

není vždy adekvátní tomu, jak je chápán v anglicky hovořících zemích. 

 

Typy MA 

 

Nejpoužívanějšími typy MA jsou jednoduchý, exponenciální, vážený a 

triangulační. Liší se především v aktuálnosti hodnot. Na devizovém trhu se používá 

nejvíce tradiční jednoduchý, ale stále více obchodníků dává přednost exponenciálnímu a 

váženému typu, především pro důraz těchto průměrů na aktuální hodnoty, které jsou na 

devizovém trhu stěžejní a pro typické intradenní obchody i průkaznější. Jednoduchý 

klouzavý průměr je využíván většinou jen pro dlouhodobé periody.  

 

 

1) SMA - Simple Moving Average - jednoduchý klouzavý průměr  

 

SMA je základní verzí MA, její hodnotou je prostý aritmetický průměr hodnot 

ve sledovaném období. Jestliže např. hovoříme o 10ti denní SMA, pak jde o součet 

zavíracích hodnot za posledních 10 obchodních dnů a jejich aritmetický průměr.  

 

 

2) EMA  - Exponential Moving Average - exponenciální klouzavý průměr  

 

Nevýhodou SMA je to, že svým prostým průměrováním mohou dostávat 

značnou setrvačnost a nedostatečně pružně reagovat na změnu ceny daného titulu. Je to 

zejména v důsledku toho, že každá hodnota používaná při výpočtu SMA má stejnou 

váhu. Pro odstranění tohoto nedostatku byly zavedeny tzv. EMA - exponenciální 

klouzavé průměry, které více zohledňují aktuální chování hodnoty daného titulu při 

výpočtu hodnoty indikátoru EMA, tzn. největší váhu ve výpočtu má nejaktuálnější 

hodnota. Z tohoto důvodu je pohyb EMA více elastický a lépe sleduje pohyb hodnoty 

daného titulu. 
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3) WMA  - Weighted Moving Average – vážený klouzavý průměr 

 

Data v periodě jsou rozložena lineárně. Největší váhu mají aktuální hodnoty. 

Obvykle se postupuje tak, že nejstarší hodnotě se přidělí váha 1, druhé hodnotě váha 2 

až do současnosti. 

 

 

4) TMA  - Triangular Moving Average – triangulační klouzavý průměr 

 

Váha jednotlivých historických dat je různá. Největší váhu mají data uprostřed 

periody, směrem ke krajům TMA lineárně klesá. 

 

V příloze je graf č.9, kde jsou znázorněny všechny čtyři zmíněné typy MA. 

Zeleně EMA, červeně WMA , modře SMA a černě TMA ve stejné periodě 21 dnů na 

1H grafu. Nutno podotknout, že sledování vývoje čtyř různých typů MA o stejné 

periodě, patří k jedné, i když k méně využívané možnosti vstupu do pozice. 

 

Systém dvojitých klouzavých průměrů 

Dvojité klouzavé průměry využívají dvou rozdílných klouzavých průměrů v 

tandemu. První z těchto dvou klouzavých průměrů slouží jako rychlejší klouzavý 

průměr, neboli takový, který využívá kratší časové období (například 10denní MA). 

Druhý klouzavý průměr slouží jako pomalejší a jeho časové období je tedy logicky 

vždy větší, než v případě rychlejšího MA. Zatímco v případě jednoduchých klouzavých 

průměrů dostáváme signál ke vstupu do pozice vždy, když je jednoduchý klouzavý 

průměr protnut trhem, u signálů generovaných dvojitými klouzavými průměry je situace 

trochu jiná: abychom dostali signál ke vstupu do pozice, musí rychlejší klouzavý 

průměr překřížit pomalejší klouzavý průměr (viz.příloha, graf č.10). 
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Nastavení period a zvolení správné „minutáže“ grafu je jedna z klíčových 

záležitostí při používání MA. Obchodníci nejvíce preferují při více MA Fibonacciho 

řadu (nejčastěji periody 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 a 144). Oblíbené je i stanovení period 

podle počtu kalendářních i pracovních dnů. Týden (5, 6), dekáda (10), měsíc (20–30). 

Oblíbená pro 2 MA je např. kombinace 5–30 nebo 10–30 na 5–10min. grafech, kdy 

nižší hodnota je zadávána jako EMA a druhá vyšší jako WMA. Při intradenním 

obchodování na 5–10min. grafech jsou oblíbené periody 5–21, 8–21 nebo 13–21 

vycházející z Fibonacciho řady. Na 15–30min. grafech jsou oblíbené kombinace EMA 

18–96 a pro střednědobé obchodování EMA 34–89 a 55–89.  

 

 

  

 

2. Konvergence a divergence klouzavého průměru ( MACD ) 

 

Podstata MACD je ve dvou klouzavých průměrech, jejichž rozdíl znázorňuje. 

Přes tuto jednoduchou strukturu je MACD dnes jedním z nejčastěji používaných 

indikátorů. Princip konvergence a divergence spočívá v pozorování vzájemné polohy 

obou křivek průměrů. Konvergence znamená sbíhání obou křivek, což ukazuje na 

oslabování trendu. Když se kratší průměr přiblíží delšímu, znamená to ztrátu dynamiky 

ve vývoji ceny a zmírnění pohybu. Divergence znamená od sebe se rozbíhající obě 

křivky průměrů, což naznačuje zvýšení dynamiky a potvrzení při vývoji trendu. Trend 

se vyvíjí strměji, z čehož plyne větší odstup obou křivek. 

MACD v sobě spojuje dvě hlavní vlastnosti indikátoru. Má směr určující funkci, 

neboť sleduje cenu v jejím vývoji ve všech jejích nevyšších i nejnižších nových 

hodnotách a ukazuje tím též na sílu vývoje. MACD má ale taky vlastnosti oscilátoru, 

neboť kmitá kolem nulové hodnoty a označuje změny oproti výchozí ceně. Ve spojení 

se svojí signální linií poskytuje stejně jako jiné oscilátory přímé prodejní/nákupní 

signály. 
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MACD se dá též výborně využít pro divergentní analýzu. Pro MACD je 

charakteristické, že sleduje trend vývoje základní ceny páru a následuje ji vždy v jejích 

nejvyšších a nejnižších dosažených hodnotách. V této situaci vznikají rozdíly při 

ohodnocení dané ceny. Jako negativní (medvědí) divergence (viz.příloha, graf č.11) se 

označuje situace, kdy cena páru dosáhne při svém trendu nahoru nové vyšší ceny, ale 

MACD zůstane pod svou předchozí hodnotou. Opak tohoto je pozitivní (býčí) 

divergence (viz.příloha, graf č.12). Cena páru dosahuje ve směru dolů nového minima, 

ale indikátor zůstává nad svým předchozím minimem. Obě divergence naznačují 

oslabování stávajícího trendu. V takovém případě se naskýtá možnost kombinovat 

význam divergence s výše zmíněným signálem překřížení. 

 

Nastavení period 

Indikátor MACD  ukazuje rozdíl MA uzavíracích kurzů (close) za posledních 9, 

12 a 26 dní. Nastavení 12, 26, 9 je tradičním periodickým nastavením, někteří 

obchdoníci však preferuji klasickou Fibonacciho řadu (13, 26, 9). Signálem pro 

koupi/prodej je překřížení křivek dvou MA při sledování momentálního trendu. Další 

oblíbená nastavení jsou : 7, 28, 7 ; 3, 11, 17 ; 5, 35, 9 ; 8, 17, 9 a 15, 35, 5. 

Nejpoužívanějšími nastaveními jsou pro kratší minutové grafy 6, 13, 4 a 12, 26, 9. Pro 

střednědobé grafy 18, 39, 13 a pro nejdelší grafy 24, 52, 18, což je vlastně dvojnásobek 

klasického nastavení 12, 26, 9.  

 

Výpočet 

Výpočet MACD je velmi jednoduchý. Vypočítají se dva rozdílně dlouhé 

exponenciální klouzavé průměry. Poté se od hodnoty kratšího odečte hodnota delšího a 

výsledek je zobrazen jako křivka.  
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Hlavní vlastnosti MACD  

• sledování trendu – sledování ceny v jejich maximech a minimech 

• poloha MACD vůči středové čáře ukazuje směr vývoje 

• vzdálenost od středové čáry ukazuje na intenzitu trendu 

• MACD, která stoupá nahoru nad středovou čárou je indikátorem pro rostoucí 

vývoj ceny páru 

• MACD, která klesá dolu pod středovou čárou je indikátorem pro klesající vývoj 

ceny páru 

• MACD, která klesá nad středovou čárou je indikátorem pro ochabování růstu 

ceny páru 

• MACD, která stoupá nahoru pod středovou čárou je indikátorem pro ochabování 

klesajícího trendu ceny páru 

• Rozdíly mezi MACD a vývojem ceny pokazují na oslabování stávajícího trendu 

a naznačují blížící se otočení vývoje ceny 

• Překřížení MACD a středové čáry a nebo signální křivky, jsou, nejlépe po 

projevení předchozí divergence, signálem pro změnu vývoje a mohou složit jako 

impuls k nákupu či prodeji 

 

 

 

3. Stochastický oscilátor ( stochastic oscillator ) 

 

Stochastický oscilátor je indikátor hybnosti, který porovnává polohy zavírací 

ceny vzhledem k průměrnému cenovému rozpětí za poslední sledované období. Metoda 

je založena na předpokladu, že na rostoucích trzích budou ceny dělat vyšší maxima a 

zavírací ceny budou obvykle na horním konci daného obchodní rozpětí či minimálně 

blízko k maximu. Když hybnost slábne,  zavírací ceny již nejsou u horních hranic 

rozpětí. A to je náznak vyčerpání  růstového trendu. Stochastický indikátor ukáže, že se 

začíná měnit optimistické naladění trhu. Pro klesající trhy je to přesně naopak. 
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Existují t ři typy Stochastických Oscilátorů: rychlé, pomalé a plné. Rozdíl je v 

nastavení parametrů, které měří změnu ceny ve sledovaném období (periodě). 

Stochastic obsahuje dvě křivky, a to %K a % D. %K bude z obou křivek rychlejší při 

změně směru trendu, protože %D je klouzavý průměr křivky %K. 

Stochastic má dvě signální funkce - křížení %K se svým klouzavým průměrem a 

pohyb na stupnici mezi hodnotami 0 a 100 %. Základní výklad je takový, že hodnoty 

nad 80% signalizují blízkost překoupeného (overbought) stavu trhu a tedy možnost 

korekce. To pomůže indikovat, že se blíží konec růstového trendu. Hodnoty pod 20% 

signalizují předprodaný (oversold) trh a tedy trh je připraven pro odraz nahoru či obrat 

nahoru, tzn. že klesající trend může být u konce. 

 

Použití 

Údaje nižší než 20 jsou považovány za přeprodané a údaje nad 80 jsou 

považovány za překoupené. Nemusí to ovšem platit vždy. Cena může i nadále růst, i 

když Stochastický oscilátor překročil 80 a i nadále klesat, i když cena poklesla pod 20. 

Za nejlepší signály jsou považovány situace, kdy se oscilátor pohne z překoupeného 

teritoria zpět pod 80 a z přeprodaného teritoria zpět nad 20. 

Nákupní a prodejní signály mohou být také dány, když %K překříží nad nebo 

pod %D. Ale signály překřížením jsou docela časté a mohou vést k omylům. 

Jedním z nejspolehlivějších signálů je počkat na vytvoření divergence z 

překoupených nebo přeprodaných úrovní. Když oscilátor dosáhne překoupených úrovní, 

počkejte na vytvoření negativní divergence a pak překřížení pod 80 (viz.příloha, graf 

č.13). Obvykle to vyžaduje dvojitý pokles pod 80 s tím, že druhý pokles indikuje 

prodejní signál. Pro nákupní signál počkejte na vytvoření pozitivní divergence poté, co 

se indikátor pohne pod 20. První průlom nad 20 lze ignorovat. Až se zformuje pozitivní 

divergence, potvrdí divergenci druhý průlom nad 20 a je dán nákupní signál 

(viz.příloha, graf č.14). 
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4. Williams %R 

 

Indikátor (viz.příloha, graf č.15) pracuje na základě algoritmu, který k výpočtu 

používá hodnoty z několika posledních obchodních dnů. Standardně se indikátor 

používá s nastavením na hodnotě 14 (tj. indikátor je zobrazován na základě dat 

posledních 14 obchodních dnů). Oblíbené je i %R nastavení 10 nebo dvojnásobek, tedy 

28, pro dlouhé periody. Indikátor pracuje standardně v rozsahu 0 až –100%, kde 

hodnoty v rozmezí -80% až -100% znamenají přeprodanost trhu a signalizují prodej 

(otevření krátké – short pozice). Hodnoty v rozmezí 0 až -20% naopak znamenají 

překoupenost trhu a dávají nám signál k nákupu (otevření dlouhé – long pozice). Tyto 

signály bychom vždy měli brát jen do směru viditelného trendu. To tedy znamená, že 

vstupovat do dlouhé pozice na základě indikátoru %R bychom měli pouze v případě 

jasně viditelného býčího trendu a vstupovat do krátké pozice na základě %R indikátoru 

pouze v případě jasně viditelného medvědího trendu.  

 

 

5. Fibonacci 

Leonardo Fibonacci byl matematik, který se narodil v Itálii kolem roku 1170. Je 

považován za objevitele významných číselných vztahů – tzv. Fibonacciho čísel, která 

odhalil, když studoval Velkou pyramidu v Gize. 

Fibonacciho čísla jsou sekvencí čísel, přičemž každé následující je součtem dvou 

předcházejících: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 610, atd. 

Tato čísla vykazují velmi vysoký počet vzájemných vztahů, jako je například 

skutečnost, že jakékoli z nich je zhruba 1,618ti násobkem předcházejícího a 0,616 

násobkem následujícího čísla. 

 

Existují čtyři populární Fibonacciho studie:  

• oblouky (arcs) 

• vějíře (fans) 
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• zpětné pohyby (retracements) 

• časová pásma (time zones)     

V této práci se budu zabývat pouze systémem zpětných pohybů.  

Jistě jste si všimli, že se trhy pohybují v určitých "vlnách" - po velkém pohybu 

přichází zpětný pohyb tzv. korekce, aby se často následně zastavil a pokračoval ve 

směru původního pohybu. Retracement úrovně lze využívat nejrůznějšími způsoby. Jde 

každopádně o body, kterých by si každý obchodník měl být při "čtení" grafů vědom. 

Někteří obchodníci mohou retracement úrovně používat pro stanovení cílových bodů 

(profit targetů) svých pozičních obchodů, jiní spekulovat na "odražení" ceny od této 

úrovně atd.  

Retracement úrovně se většinou posuzují jak z hlediska historického vývoje 

celého grafu (pak se za úroveň 0 bere historické minimum a za úroveň 100 historické 

maximum), tak z pohledu výrazných trendů a pohybů - konkrétní aplikace vždy záleží 

na preferencích obchodníků. Co se konkrétních úrovní týče, tak rozhodně doporučuji 

sledovat minimálně 50% retracement úroveň, u delších pohybů i 38.2 a 61.8 % hranici.  

Fibonacci Retracement jsou postaveny na trendové linii mezi dvěma extrémními 

body, např. mezi dnem a protilehlým vrcholem. Pak se zakreslí sedm horizontálních čar, 

které vytvoří trendové linie na úrovních: 0,0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 76,4 a 100% 

(viz.příloha, graf č.16). 
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6 Fundamentální analýza 

Na měnovém trhu vychází fundamentální analýza ze sledování 

makroekonomické situace v zemi i ve světě, a dále z analýzy vlivu změn v hospodářství 

na nabídku a poptávku po dané měně, a tím i na její kurz. Proto je třeba průběžně 

sledovat politické, ekonomické a společenské události a věnovat pozornost 

makroekonomickým ukazatelům, které vypovídají o stavu hospodářství dané země. 

Jeden z faktorů ovlivňujících měnový trh, bedlivě sledovaný příznivci 

fundamentální analýzy, představuje právě zveřejňování makroekonomických údajů. 

Makroekonomické údaje se prezentují podle předem připraveného 

harmonogramu (ekonomický kalendář, viz.příloha obr.č.17), jenž informační agentury 

zveřejňují společně s prognózami makroekonomických ukazatelů. Pokud se zveřejněný 

ukazatel zásadně neodchyluje od dřívějších prognóz, na trhu se zřejmě nic zásadního 

nestane. Budou-li ovšem publikované údaje zásadně odlišné, trh pravděpodobně 

zareaguje nervózně a investoru, který správně odhadl hodnotu daného ukazatele, se tak 

naskytne možnost zisku. 

Měnový trh je specifický rychlou reakcí na zveřejněné údaje. Investor se musí 

rozhodnout, zda již trh v cenách zohlednil jím předvídané údaje, či ne. Zveřejnění 

všeobecně očekávané informace nebude mít na trh větší vliv, vzhledem k tomu, že už 

nepochybně byla v měnovém kurzu zohledněna. Informace má hodnotu pouze v 

případě, že ještě není všeobecně známá nebo očekávaná. 

Z pohledu fundamentální analýzy má velký význam také peněžní politika 

centrálních bank. Hladina úrokových sazeb stanovených těmito bankami, operace 

otevřeného trhu nebo měnové intervence ovlivňují situaci na měnovém trhu a jsou 

předmětem pozorného sledování ze strany finančních analytiků. 

Na měnový trh mají vliv rovněž tragické události jako jsou války, teroristické 

útoky a katastrofy. V případě, že dojde ke krizi, utíkají investoři k bezpečným měnám, 

na příklad k švýcarskému franku a v poslední době i k euru. 
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Velkou pozornost je třeba věnovat výrokům členů vládnoucích uskupení a 

opozice, šéfů centrálních bank, případně osob, které mají značný vliv na vedenou 

peněžní politiku.  Stabilita politické scény se totiž promítá do zvýšení atraktivity 

hospodářství daného státu pro zahraniční investory, což přitahuje kapitál a posiluje 

státní měnu. Zhoršení politické situace může vést k prudkému stažení investovaných 

prostředků a růstu cen deviz. 

 

6.1 Ekonomické ukazatele 

K nejdůležitějším makroekonomickým ukazatelům patří: 

Hrubý domácí produkt (HDP) 

Měří celkovou hodnotu statků a služeb vytvořených na území daného státu. Při 

výpočtu tohoto ukazatele se bere v úvahu veškerá hospodářská aktivita, nezávisle na 

národnosti majitele daného výrobního faktoru. Úroveň HDP se měří jak v běžných 

cenách, kdy vyjadřuje aktuální, tržní hodnotu produkce, tak v cenách stálých, kdy 

umožňuje zhodnotit dynamiku hospodářského růstu daného státu. Finanční trhy pozorně 

analyzují čtvrtletně zveřejňované změny hrubého domácího produktu za poslední rok. 

Pokud je dynamika rozvoje hospodářství daného státu vyšší, než se očekávalo, může to 

vést k posílení státní měny na mezinárodním trhu. 

 

Index cen výrobců (Production Price Index PPI) 

Měří dynamiku změn cen statků nabízených výrobci a zemědělci. Pozornost 

finančních trhů se koncentruje na měsíčně zveřejňované procentní změny cen finálních 

statků – ovšem vzhledem ke značně sezónnímu charakteru cen potravin a vysokou 

proměnlivost cen energií se tyto faktory při interpretaci často pomíjejí (tzv. jádrová 

inflace - core rate PPI). Silný růst daného ukazatele a zvýšená inflační očekávání mohou 

investoři vnímat negativně, což vyvolává oslabení státní měny. 
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Index Institutu řízení dodávek (ISM) 

Daný index bere v úvahu pět ukazatelů: nové objednávky, výrobu, dodávky, 

zásoby a zaměstnanost. Výsledek převyšující 50% ukazuje na rozvoj výroby a celého 

hospodářství. Údaje na úrovni 45%-50% vyjadřují stagnaci v oblasti průmyslové výroby 

při současném rozvoji ekonomiky. Je-li hodnota ukazatele nižší než 40%, znamená to 

jak stagnaci průmyslu, tak stagnaci celého hospodářství. Finanční trhy přikládají indexu 

ISM velkou váhu vzhledem k jeho zásadnímu vlivu na monetární politiku1 Federálního 

rezervního systému. 

 

Index prodeje nově postavených domů (New Home Sales) 

Daný ukazatel vyjadřuje počet nově postavených domů, jež byly prodány nebo 

nabídnuty k prodeji. Změny jeho úrovně odrážejí dynamiku konjunktury na americkém 

trhu s nemovitostmi. Vysoká dynamika je typická pro období hospodářského oživení, 

zatímco pokles vypovídá o nasycení poptávky a možnému nástupu hospodářské 

stagnace. 

 

Index průmyslové produkce (Industrial Production) 

Určuje tempo agregovaného růstu, fyzické úrovně hospodářské výroby. Vysoká 

dynamika výroby ukazuje na dobrou kondici hospodářství a může vést k posílení měny 

na trhy. Nízká dynamika je naopak příznakem nepříznivé ekonomické situace a vede k 

tomu, že investoři danou měnu opouštějí. 

 

1Monetární politika  je součástí a nástrojem hospodářské politiky. Je souhrnem opatření a zásad, které 
mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů. Monetární politika je nástroj v 
rukou centrální banky a jejím základním cílem je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz - 
inflace. Centrální banka se zaměřuje především na: kontrolu množství peněz v ekonomice, regulaci 
úrokových měr a stanovení podmínek úvěrování. Monetární politika může být v zásadě: expanzivní - 
zvyšování nabídky peněz v ekonomice a restriktivní - snižování nabídky peněz v ekonomice. V 
podmínkách ČR je nositelem monetární politiky Česká národní banka ČNB a jejím současným cílem je 
tzv. cílování inflace, tedy udržení čisté v mezích 3 - 5% ročně.  
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Index spotřebitelských cen (Consumer Price Index CPI) 

Vyjadřuje cenu stálého tržního koše spotřebních statků a služeb bez sezónního 

vlivu. Finanční trhy mají tendenci odvracet se od zemí s rostoucí inflací. Růst indexu 

vede k růstu úrokových sazeb, což znamená pokles cen na trhu s dluhopisy 

nominovanými v dané měně. Výprodej dluhopisů ze strany zahraničních investorů v 

obavě před vzestupem úrokových sazeb, např. v USA, může vést k růstu nabídky dolaru 

a jeho oslabení vůči jiným měnám. 

 

Index spotřebitelské důvěry (Conference Board Consumer Confidence) 

Svým významem se blíží Indexu Michiganské univerzity, ovšem průzkum 

zahrnuje větší skupiny respondentů. Nálady panující mezi spotřebiteli odrážejí stav 

hospodářské konjunktury. Při růstu panuje optimismus. Recesi pak doprovázejí 

pesimistické nálady, vyjádřené nižšími hodnotami tohoto ukazatele. Dobrá nálada 

amerických spotřebitelů znamená zvýšení poptávky, větší příjmy obchodní sféry a 

možnost posílení dolaru. Pokles indexu se pak odráží na oslabení americké měny. 

 

Index spotřebitelského sentimentu University Michigan (University of Michigan 

Consumer Sentiment Index) 

Tento index, zveřejňovaný měsíčně, představuje důležitý ukazatel nálad 

panujících mezi spotřebiteli a perspektivy dalšího hospodářského rozvoje v USA. Na 

jeho hodnotu má vliv hodnocení aktuální situace respondenty a očekávání spojená s 

budoucími hospodářskými podmínkami. Průzkum se provádí telefonicky, účastní se jej 

700 domácností. Váha Indexu Michiganské univerzity pramení ze skutečnosti, že 

výdaje spotřebitelů tvoří nejdůležitější faktor utvářející velikost hrubého domácího 

produktu. Převyšují-li údaje o hodnotě indexu očekávání trhu, mohou přispět k posílení 

dolaru, zatímco horší výsledek, než se očekával, může způsobit oslabení americké 

měny. 
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Obchodní bilance (Trade Balance) 

Představuje přehled hodnot exportních statků a služeb vyvezených za hranice 

daného státu a importních - dovezených ze zahraničí. Rozdíl mezi hodnotou vývozu a 

dovozu daného státu tvoří obchodní saldo (zůstatek na účtu). Má-li kladnou hodnotu, 

znamená to převahu exportu nad importem, a její výše určuje ekonomickou sílu země. 

Vysoká konkurenceschopnost hospodářství může zvýšit zájem investorů o danou měnu. 

 

Míra nezaměstnanosti (Unemployment Rate) 

Hladina míry nezaměstnanosti představuje jeden z nejdůležitějších ukazatelů, 

které vypovídají o kondici daného hospodářství. Zveřejněná míra nezaměstnanosti 

zahrnuje jak nezaměstnanost přirozenou, tj. dobrovolnou, tak nezaměstnanost 

skutečnou, vyplývající z nepřizpůsobení kvalifikace pracovní síly, potřebám trhu práce 

a malé poptávky, a dále ukazuje i nezaměstnanost frikční (krátkodobou). Trvalý růst 

úrovně nezaměstnanosti je projevem zhoršující se hospodářské situace státu, který 

finanční trhy vnímají negativně a stává se signálem odchodu od dané měny. 

 

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (Durable Goods Orders) 

Určuje hodnotu objednávek zboží dlouhodobé spotřeby vyjádřenou v 

amerických dolarech (amortizace více než tři roky). Objem objednávek představuje 

jeden z nejdůležitějších indexů, které popisují stav průmyslu. Hodnoty daného ukazatele 

bývají značně proměnlivé a často se ověřují, přesto jeho zveřejnění může značně 

ovlivnit finanční trhy a vést k zásadním změnám cen v případě, že se výsledky a 

očekávání rozcházejí. 
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Růst počtu zaměstnanců mimo zemědělství (Nonfarm Payrolls) 

Podobně jako míra nezaměstnanosti, odráží tento ukazatel ekonomickou kondici 

země. Trvalý růst zaměstnanosti vede ke zvýšení hospodářského klimatu, růstu příjmů 

domácností a ,v delším časovém horizontu, hodnoty podniků. Vysoké hodnoty daného 

indexu jsou pozitivním signálem a mohou se podílet na posílení měny daného státu. 

 

Zahájené stavby a vydaná stavební povolení (Housing Starts and Building 

Permits) 

Ukazatel je zveřejňován měsíčně a vyjadřuje relativní přírůstek nových 

stavebních investic a stavebních povolení na trhu s nemovitostmi v USA. Jejich úroveň 

závisí mimo jiné na výši úrokové sazby hypotéčního úvěru. Dobrá konjunktura 

(ekonomický rozvoj) na trhu s nemovitostmi odráží hospodářský rozvoj země. 
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7 Řízení rizika ( money – management ) 

Money management je ta část celkového obchodního systému, která nám říká 

„kolik“. Kolik svého spekulativního kapitálu bychom měli v daný moment riskovat? 

Kolik si můžeme dovolit riskovat? Jediné, co můžeme v trhu skutečně kontrolovat, je 

náš risk a proto je money management základním klíčem k úspěchu v obchodování. 

 

Prvním cílem money managementu je zajistit přežití. Musíte se vyhnout riziku, 

které by vás mohlo vyřadit ze hry. Druhým cílem je získat stabilní míru výnosů a třetím 

cílem je získávat vysoké výnosy, ale přežití přichází jako první. 

 

Jako zcela základní, nejjednodušší forma money-managementu existuje obecně 

známý princip vyhledávat obchody s vyšším potenciálem zisku, než je potenciál risku - 

neboli vyhledávat obchody s co největším RRR (risk reward ratio - poměru risku a 

pravděpodobného zisku) a dále neriskovat na jeden obchod více jak určité procento účtu 

(1 – 5%). 

V obecném pojetí existují pouze dva koncepty money-managementu. První se 

nazývá martingale money-management a druhý se nazývá antimartingale money-

management.  

Martingale money-management říká, že by obchodník měl během ztrátové série 

obchodů zvyšovat své pozice v daném obchodě. A to z toho důvodu, protože devizové 

spekulování má mnoho společného se statistikami a s faktem, že po řadě neúspěšných 

obchodů přicházejí úspěšné a naopak. To znamená, že pokud máme za sebou řadu 

neúspěšných obchodů, roste nám s každým dalším neúspěšným obchodem šance, že 

bude příští obchod vítězný. Proto by podle principů martingale money-managementu 

měl obchodník v takové situaci zvyšovat svůj risk, tedy navyšovat velikost 

obchodovaného lotu. Nutno říci, že model martingale money-managementu vzniknul 

původně u hazardních hráčů rulety a karetních her a v rámci spekulování jej považujte 

za velmi nebezpečný. 
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Antimartingale money-management je postavený na opačném principu než 

martingale money-management: pokud rostou vaše zisky, zvyšujte i své risky. Pokud 

však váš účet zažívá ztráty, svůj risk adekvátně snižujte.  

„Neriskujte celý balík,“  je první pravidlo obchodování. Poražení jej porušují 

velkými sázkami na jeden obchod. Pokračují v obchodování se stejnou nebo dokonce 

větší částkou v průběhu po sobě jdoucích ztrát. Čím hlouběji spadnete, tím je vaše 

finanční propast horší. Pokud ztratíte 10%, potřebujete získat 11%, abyste 

kompenzovali tuto ztrátu, ale pokud ztratíte 50%, potřebujete vydělat 100%, abyste 

kompenzovali ztrátu. Zatímco ztráty rostou přímo, zisky, které je potřeba k jejich 

kompenzaci, rostou exponenciálně. Rozsáhlé testy ukázaly, že maximální výše, kterou 

může obchodník ztratit na jednom obchodu bez újmy svých dlouhodobých vyhlídek, 

jsou 2% z jeho aktiv. Když máte účet s 20.000 dolary, neměli byste riskovat víc než 

400 dolarů na jeden obchod.  

Musíte vědět předem kolik můžete ztratit – kdy a na jaké úrovni utnete vaše 

ztráty. Profesionálové obvykle běží pryč, jakmile vycítí nějaké problémy a opět vstoupí 

do trhu, když to považují za správné. Amatéři zůstávají v pozicích a doufají. Nástrojem 

pro definování ztrát je stop – loss. Stop-loss je základní ochrana proti finančnímu 

krachu. V obchodní platformě se zadává příkazem stop. Opakem stop – loss je profit 

target, tedy naše zvolená výše profitu, ten se zadává příkazem limit.  

Příklad 

Nás obchodní systém nám dal na hodnotě 1.5340 signál k nákupu měnového 

páru EUR/USD. Denní rozmezí, ve kterém předpokládáme cenu fluktuovat je 1.5300 – 

1.5450. Hranici 1.5300 jsme určili podle podpory ( supportu ), kterou jsme vyčetli 

v grafu. Stop – loss tedy vložíme do této úrovně, tedy na hodnotu 1.5290. Riskujeme 

tedy ztrátu 50 bodů. Náš profit target by měl být nastaven na hodnotě alespoň 1.5390, 

tak získáme RRR 1:1. Pak, v závislosti na výši našeho rizikového kapitálu, tedy 5000$, 

určíme velikost nakoupeného objemu ( lot ) páru EUR/USD. Budeme se držet pravidla 

2%, to znamená, že budeme riskovat na daný obchod 100$. Můžeme tedy koupit 0,2 

lotu ( výpočet : 1bod = 1$ při 0,1 lotu).  
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7.1 Zajištění proti riziku ( hedging ) 

 

Internacionalizace hospodářské činnosti přináší podnikatelům vedle celé řady 

výhod i některá rizika plynoucí z mezinárodního obchodu. Jedním z nich je i tak zvané 

měnové riziko, jehož podstata spočívá v časovém nesouladu mezi okamžikem realizace 

obchodu a inkasa příslušné částky v cizí měně. 

 

Při pronikání na zahraniční trhy jsou domácí vývozci v důsledku silného 

konkurenčního tlaku na světových trzích často nuceni dodávat své zboží na obchodní 

úvěr, jenž vzniká, je-li zahraničnímu odběrateli zboží a služeb umožněn odklad plateb.  

 

Domácí vývozce získává pohledávku v zahraniční měně, čímž se ovšem 

vystavuje měnovému riziku. Jestliže se totiž do doby splatnosti pohledávky změní 

měnový kurs, změní se samozřejmě také korunová cena uvedené pohledávky. Pozice 

importérů je analogicky opačná. Dovozci obvykle získávají obchodní úvěry na odebrané 

zboží, čímž jim vznikají závazky v zahraniční měně.  

 

Řada podnikatelů se proto snaží proti kursovému riziku zajistit. K zajištění proti 

měnovému riziku (tzv. hedging) mají přitom k dispozici pestrou paletu rozmanitých 

instrumentů. 

 

Nejjednodušší formou zajištění je takzvaný přirozený hedging, jenž spočívá v 

tom, že exportéři mají vedle pohledávek v cizí měně také určité závazky v této měně. 

Přirozené zajištění tedy neumožňuje úplnou eliminaci měnového rizika. 

 

Poměrně vhodným zajištěním měnového rizika je nákup nebo prodej příslušné 

měny na termínovém trhu prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Jde o typický 

termínový kontrakt, jehož všechny podstatné náležitosti jsou sjednány týž den, ale 

k vypořádání dojde až v budoucnu. 
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 Z hlediska měnového rizika je důležité, že je možné na termínovém trhu 

fixovat, již k dnešnímu datu, měnový kurs, za nějž budeme v budoucnu prodávat 

(nakupovat) zahraniční měnu. Pokud tedy exportér očekává inkaso jeden milión eur za 

tři měsíce, může již dnes tyto prostředky na termínovém trhu prodat za koruny. Měnové 

riziko tak zaniká, jelikož exportér má již dnes zajištěný kurs, v němž bude za tři měsíce 

eura za koruny směňovat 
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8 Analýza vybraných měnových párů 

Zatímco objem obchodů na devizovém trhu v posledních letech nezadržitelně 

roste, struktura měn se mění jen málo. Za naprostou většinou všech obchodů můžeme 

najít pětici hlavních světových měn, a to americký dolar, euro, japonský jen, britskou 

libru a švýcarský frank. 

 

Těchto pět měn můžeme rozdělit do čtyř hlavních měnových párů (EUR/USD, 

USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF), jejichž společným jmenovatelem je dolar. Americká 

měna v minulosti byla a stále je naprosto dominantním prvkem obchodování na 

devizovém trhu, což potvrzuje i fakt, že je obsažena v 86 % všech transakcí. Dolar si 

přitom své postavení drží i navzdory výraznému propadu jeho hodnoty z posledních let. 

Podíl obchodů, ve kterých byl obsažen, výrazně stoupal především s přibližujícím se 

vznikem eura, když v roce 2001 dosahoval až 90 %. 

 

Postavení americké měny je dáno zejména dominancí USA ve světové 

ekonomice, kde jsou Spojené státy s HDP přesahujícím 13 bilionů dolarů největším 

ekonomickým subjektem. V amerických dolarech se obchodují prakticky všechny 

hlavní světové komodity a je v nich denominována více než polovina světového dluhu. 

Dolar je také dominantní rezervní měnou, když se v roce 2007 podílel na celkových 

devizových rezervách téměř ze dvou třetin. Na americkou měnu jsou pevně zavěšeny 

rovněž některé další měny a jako uchovatel hodnoty slouží dolar také v řadě 

rozvojových zemí s nestabilní ekonomikou.  

 

Mezi důležité charakteristiky dolaru patří to, že se vyvíjí inverzně vůči cenám 

komodit. Růst cen zlata a ropy dolar zpravidla oslabují, zatímco jejich pokles americké 

měně prospívá. Dolaru se zpravidla také daří v případě, kdy rostou ceny akcií a výnosy 

z dluhopisů, což je v přímé souvislosti s kondicí americké ekonomiky. Mezi 

nejdůležitější makroekonomické fundamenty, které ovlivňují kurz dolaru se řadí 

zasedání americké centrální banky (Fed), výsledky inflace (CPI), růst HDP, změna v 

počtu vytvořených pracovních míst (NFP) a ukazatele aktivity ve výrobním sektoru a 

sektoru služeb (ISM).Aktuální úroková sazba v USA je 2% 
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EUR/USD 

 

Euro je po dolaru druhá nejvíce obchodovaná měna na devizovém trhu. Přesto 

na druhém místě má poměrně výrazný odstup, když euro bylo v roce 2007 obsaženo ve 

37 % všech transakcí. Evropská měna byla zavedena v roce 1999 a její význam od té 

doby roste, což je dáno mj. i výrazným zhodnocením, které si v posledních letech 

provází, a které jí pomohlo překonat původní nedůvěru investorů. Eurozóna dosahuje 

přibližně stejně vysokého HDP jako Spojené státy a stejně jako dolar, také evropská 

měna je vysoce užívanou měnou v mezinárodním obchodě. Podíl eura na celkových 

devizových rezervách na úkor americké měny pozvolna roste a v roce 2007 dosahoval 

již 26 %, což je o 8 % více než v roce 1999. 

 

Měnový pár EUR/USD je tak logicky nejlikvidnějším párem na devizovém trhu 

a zahrnuje 27% veškerých obchodů. Euro, kterému se na tomto páru občas přezdívá 

také anti-dolar, je silně ovlivňováno situací ve Spojených státech a tak více než kondici 

eurozóny, tento pár odráží sílu americké ekonomiky. Z evropských zemí pak tento pár 

nejvíce ovlivňuje situace v Německu, které je motorem eurozóny a z tohoto pohledu je 

evropská měna velmi citlivá na některá ekonomická data, jako je např. index IFO, 

měřící německé podnikatelské klima. Z ostatních makroekonomických fundamentů euro 

nejvíce ovlivňuje zasedání Evropské centrální banky (ECB) a výsledky inflace, což je 

dáno tím, že prvořadým cílem ECB je udržení cenové stability s inflačním cílem mírně 

pod 2%. Aktuální úroková míra je 4%. 

 

 

USD/JPY 

 

Japonský jen je jedinou asijskou měnou mezi pěti nejvíce obchodovanými. 

Japonsko je třetí největší ekonomikou světa s HDP dosahujícím 4,3 biliony dolarů a 

japonská měna je obsažena v 16,5 % všech transakcí, z toho samotný pár USD/JPY ve 

13 %. Jednou z nejdůležitějších charakteristik této země je především její silná orientace 

na vývoz. Japonsko je čtvrtým největším exportérem na světě a právě nízká hodnota 

jenu je jedním z klíčových témat pro tamní měnovou politiku. Bank of Japan patří mezi 
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nejvíce aktivní centrální banky na devizovém trhu a v minulosti již několikrát masivně 

intervenovala za účelem oslabení domácí měny. 

 

Důležitým znakem pro japonskou měnu jsou již několik let velice nízké úrokové 

sazby, které jsou důsledkem splasknutí akciové a nemovitostní bubliny z roku 1990. Ty 

se v roce 2001 dostaly dokonce až na 0 % a v současnosti jsou i nadále hluboko pod 

sazbami v ostatních zemích, když dosahují pouhých 0,50 %. Právě nízké úrokové sazby 

jenu pomáhají držet si jeho nízkou hodnotu, když je obchodníky hojně využíván jako 

zdroj levných úvěrů, které jsou poté využívány k financování nákupů aktiv 

denominovaných v jiných měnách. Měnový pár USD/JPY tak výrazně ovlivňuje 

především sentiment obchodníků a vývoj na akciových trzích. Z důležitých domácích 

makroekonomických dat pak tento pár ovlivňují také čtvrtletní Tankan index, měřící 

aktivitu ve výrobním a nevýrobním sektoru a výsledky inflace.  

 

 

GBP/USD 

 

Měnový pár GBP/USD, často přezdívaný cable, patří mezi jeden z 

nejoblíbenějších párů mezi obchodníky na devizovém trhu. To je dáno faktem, že 

zatímco např. EUR/USD funguje jako ukazatel zdraví americké ekonomiky a ve velké 

míře jej ovlivňují makroekonomická data z USA, GBP/USD je výrazně ovlivňován 

nejen americkými, ale i britskými fundamenty, což jej často činí velice volatilním 

(intenzivní). Libra je na rozdíl od japonského jenu populární pro své vysoké úrokové 

sazby (5%) a proto na ni pozitivně působí světová konjunktura spojená s růstem cen 

akcií. Pozici libry upevňuje zejména dominantní postavení Británie a především 

Londýna jako světového finančního centra, kde se z celkového denního obratu na 

devizovém trhu zobchoduje více než 34 % (v USA je to pouze 16,6%). Libra je součástí 

15 % všech obchodů na forexu a samotný pár GBP/USD pak ze všech obchodů pokrývá 

12 % této aktivity.  

 

Británie je zemí s poměrně vysokou surovinovou zásobou (zemní plyn, ropa) a 

přestože libra není komoditní měnou, ceny komodit rozhodně patří mezi faktory, které ji 
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dokáží ovlivnit. Mezi makroekonomická data, která na libru působí nejvíce patří, tak 

jako u ostatních měn, rozhodnutí centrální banky (Bank of England) a výsledky inflace. 

Dále pak údaje o změně zaměstnanosti a velmi důležitým ukazatelem jsou také ceny 

domů, které jsou v Británii obzvlášť ostře sledované. Britská ekonomika je v mnohém 

velmi podobná té americké a jako velmi dobrý barometr její kondice slouží 

na devizovém trhu měnový pár EUR/GBP. 
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9 Návrh obchodního systému 

Pravidla obchodního systému mohou být založena jak na technické analýze, tak i 

na analýze fundamentální nebo psychologické. Tyto analýzy lze samozřejmě libovolně 

kombinovat. Pro dlouhodobou funkčnost systému a tedy úspěšnost na trhu je potřebné 

znát, na čem je systém založený, a tudíž jaká je logika systému. Dále pak, jak by měl 

systém pracovat, jaký je minimální i optimální potřebný kapitál k obchodování a jak 

velké je riziko obchodování dle systému. Cílem vytváření obchodního systému je v 

podstatě poskytnout obchodníkovi určitou výhodu proti ostatním obchodníkům. 

 

Vstup do trhu 

Impuls ke vstupu do trhu může být opravdu různorodý, od fundamentálních 

zpráv až po různé technické formace na grafu podle technické analýzy. Obecně nelze 

říci, které metody vstupu jsou vhodnější, a každý zkušený obchodník si bude hájit právě 

svoji metodologii. Je to jednoduše proto, že ji zná a má ji vyzkoušenou. Je proto 

potřeba, aby každý obchodník hledal ty svoje impulsy pro vstup do trhu (i výstup z 

něho), protože každému vyhovuje jiný postup z hlediska psychologie, časové náročnosti 

a tolerance rizika.  

Výstup z trhu 

Ukončování obchodů je daleko důležitější než otevírání obchodů. Důvod je 

prostý. Vstup do trhu je pouze snaha o určení pohybu trhu. Výsledek obchodu je ale dán 

vždy až po ukončení obchodu, tedy výstupu z trhu. I když se trh zpočátku vyvíjí v 

očekávaném směru, tak i přesto se dá prodělat špatným ukončením obchodu. Je potřeba 

si stanovit pravidla jak se zachovat, když pozice půjde do ztráty. Tedy okamžik, kdy 

obchodník už nebude akceptovat větší riziko ztráty a pozici ukončí tzv. stoplossem. Je 

třeba též stanovit pravidla pro případ, když pozice půjde do zisku. Jestli pozice bude 

ukončena brzy s malým ziskem anebo bude držena pokud možno co nejdéle s vidinou 

maximálního zisku (ale i většího rizika, že se pozice přehoupne opět do ztráty).  
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Je to právě výstup, co odlišuje profesionálního obchodníka od začínajícího, 

protože špatný vstup se mnohdy dá zachránit správným výstupem. Nicméně špatný 

výstup, a to zejména na základě intuice a emocí, se již zachránit nikdy nedá.  

 

Nyní vám představím dva obchodní systémy, které používám. První je založen 

čistě na technické analýze a druhy pracuje pouze na základě ekonomických výsledků. 

Obchoduji většinou USD/JPY, protože je to „klidný“ a „pomalý“ pár na rozdíl od velice 

volatilního GBP/USD.  

 

Obchodní systém I.  

Grafy:  4H, 1H, 30MIN 

Indikátory:  MACD (12,26,9), Full Stochastic (10,4,4), %R (28), Klouzavý průměr 

(12,24) 

Používám tři časové rámce. Na čtyř-hodinovém grafu (4H) je nastaven MACD a 

Stochastický oscilátor (Full). Periody MACD jsou ponechány na standardních 

hodnotách, stochastický oscilátor pracuje s periodami (10,4,4). Zde vyhledávám směr 

trendu, podpory a rezistence. Jako hlavní signál pro vstup do pozice je pro mě 

rozhodující překřížení křivek stochastického oscilátoru a MACD. MACD slouží pro 

vyhledávání divergencí a určení síly trendu. Pokud se divergence objeví a není 

v rozporu se stochastickým oscilátorem, pokračuji analýzou na hodinovém grafu. Na 

hodinovém grafu je použit cenový oscilátor %R, s nastavením 28 dnů. Zde vyčkávám 

na opuštění překoupených resp. předprodaných úrovní. Na 30 minutovém grafu je 

použit systém křížení dvou exponenciálních klouzavých průměrů nastavených na 

hodnotách 12 a 24 dní. Pokud dojde k protnutí klouzavých průměrů a stochastický 

oscilátor a MACD, na čtyř-hodinovém grafu, tuto skutečnost potvrdí, máme signál ke 

vstupu do pozice. Co se týče výstupů, tak hlavní slovo má překřížení klouzavých 

průměrů na 30MIN grafu. Na jeden obchod otevírám pozici o velikosti 3 mini lotů a 
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riskuji částku 100$, což je stop-loss o velikosti asi 34 bodů. Pokud se pozice nachází 

blízko podpory nebo rezistence, pak zadávám stop-loss 10 bodů od této úrovně.V 

momentě, kdy se dostanu do zisku alespoň 20 bodů, tak přesouvám stop-loss na BEP1 

(Break Even Point).  

Analýza vstupu do pozice (viz.příloha, graf č.18A,19A a 20A) a vývoj po 24 hodinách 

(viz.příloha, graf č.18B,19B a 20B). 

 

Obchodní systém II.  

Graf: 1MIN 

Indikátor:  Ekonomický kalendář 

Tato strategie je založena na pohybu ceny v okamžiku vyhlášení ekonomických 

dat. Obchoduji data, která mají pouze silný dopad na cenový výkyv (v ekonomickém 

kalendáři jsou označena červenou vlajkou). Cílem je zadat dva příkazy těsně před 

vyhlášením fundamentů. Příkazy zadávám do obou směrů (nahoru,dolů) 15 bodů od 

aktuální ceny. To znamená: zadat nákupní signál 15 bodů nahoru od aktuální ceny s 15 

bodovým stop-loss a prodejní signál 15 bodů dolů od aktuální ceny s 15 bodovým stop-

loss. Pokud se zveřejněná data liší od předpovědi, pak nastane výrazný pohyb, který 

protne jeden z příkazů. Může se stát, že dojde k takzvanému „vyšplouchnutí“. To 

nastane tehdy, pokud se cena výrazně pohne jedním směrem a po sléze nabere opačný 

směr. V takovém případě by byla první pozice ztrátová.  

V příloze je znázorněn obchod (grafy č.22 – 24), ve kterém jsem nakoupil 5 mini lotů za 

cenu 104,00 a prodal za 104,16. Realizovaný zisk činil 76,75$. 

 

 

BEP je bod zlomu, kde se náklady a výnosy  nulují. 
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10 Závěr 

Každý začátek je těžký a minimálně jednou na něm stál i ten nejúspěšnější 

obchodník na světě. Toto vědomí vám samo o sobě v ničem nepomůže, ale na druhou 

stranu si řekněte, když to dokázal „on“ proč ne já? O co na tom byl lépe?  

V 90% bývá výchozí pozice stejná, nebylo to o kapitálu, výši IQ, ale o vůli a 

přístupu. Není jediný důvod přistupovat k obchodování jinak než ke kterékoliv jiné 

lidské činnosti od které se očekává profit a čím větší tím je to náročnější.  

Cílem této práce nebylo poskytnout detailní návod jak obchodovat na burze, ale 

dát vám průřezový pohled na burzovní problematiku, abyste získali přehled co je z 

hlediska obchodování důležité, co méně, jak přistupovat k riziku, abyste si mohli 

promyslet jak poskládat základní stavební kameny vlastního systému.  

Spěch je v lidské povaze a pohled na křivky grafu a peníze ležící nečinně na účtu 

u brokera je pro mnoho začínajících obchodníků příliš frustrující na to, aby se v klidu 

věnovali testování strategií a tréninku nanečisto. Netrpělivost, je také jednou z příčin 

pošramocení vstupního kapitálu. Zní to zvláštně, ale i neobchodovat se musí takový 

obchodník naučit, ovládnout pocit, že teď je ta nejlepší příležitost k obchodu, která už 

se nikdy nebude opakovat. Každé obchodní rozhodnutí musí vzejít z obchodního plánu 

a ne z emocionální nedočkavosti. Buďte tedy trpěliví v čekání na obchod. Nebojte se 

ztrát, naučte se je ovládat a brát jako přirozenou součást obchodování.  
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Obrázek č.17, (zdroj: http://www.forexfactory.com/index.php?page=calendar) 
 

 
 
 
Graf č.18 A (pokud dojde k odražení od Resistence, můžeme spekulovat na pokles) 
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Graf č.20 A (situace na 30MIN grafu je nevýrazná, trh má tendenci jít do strany) 
 

 
 

 
Graf č.18 B (cena se stále nachází v překoupené oblasti, proto nám tento graf v tuto 

chvíli nijak nepomůže) 
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Graf č.19 B (došlo k proražení resistence na hodnotě 104,00. Stachastic nám dal signál 

k nákupu a na základě postavení křivek MACD jsme mohli očekávat silný růst. Cena 

opravdu šla nahoru a byla limitována novou rezistencí) 
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Graf č.20 B ( 30 MIN graf nám taktéž signalizoval otevření nákupní pozice. Následné 

proražení resistence tento fakt jen potvrdil) 

 
 
 
Graf č.21 (pokračování situace z grafu č.8) 
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Graf č.22 (zelené rámečky jsou nákupní a prodejní příkazy. Zápis 0,5B znamená Buy 

(nákup) 0,5 lot (5 mini lotů), velké S pak znamená prodej (sell).Žluté rámečky 

reprezentují stop-loss příkazy). 

 
 
Graf č.23 (cena aktivovala nákupní příkaz a po sléze bude vykonán) 

 



75 
 

 
Graf č.24 (pozice nám byla  otevřena.Když  je pozice  zisková, je označena  modrou 

barvou, červenou když ztrátová. Světle zelený rámeček představuje příkaz pro uzavření 

pozice) 

 

 
 


