
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF INFORMATICS

TECHNICKÁ ANALÝZA

TECHNICAL ANALYSIS

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. TOMÁŠ RUČKA
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Mgr. VERONIKA NOVOTNÁ, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2016



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2015/2016
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Ručka Tomáš, Bc.

Informační management (6209T015) 

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

Technická analýza

v anglickém jazyce:

Technical Analysis

Pokyny pro vypracování:

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

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

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

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

CIPRA, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL/ALFA, 1986.
ISBN 99-00-00157-X.
REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 1. vyd. Praha: Computer Press,
2001. ISBN 80-7226-571-1.
REJNUŠ, O. Finanční trhy. 3. rozš. vyd. Brno: Key Publishing, 2011. ISBN 978-80-7418-128-3.
STEIGAUF, S. Investiční matematika. 1.vyd. Praha: Grada, 1999. 335 s. ISBN 80-716-9429-0.
VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2007. ISBN
80-7357-297-4.

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2015/2016.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 30.11.2015



ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřená na podrobný popis technické analýzy a seznámení se 

s možnostmi fundamentální analýzy. V teoretické části se práce zabývá popisem 

fungování měnového trhu, popisem nejpoužívanějších technických indikátorů a 

obecným popisem prostředků, které jsou při obchodování na měnovém trhu využívány. 

Dále je popsána nejpoužívanější platforma a jsou nastíněny některé nedostatky této 

platformy. V praktické části jsou navrženy a vytvořeny nástroje, které tyto nedostatky 

eliminují. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Forex, technická analýza, fundamentální analýza, MetaTrader, technické indikátory, 

měnový trh 

 

ABSTRACT 

The master thesis is focused on detailed description of technical analysis and 

familiarization with fundamental analysis options. Theoretical part of the thesis is 

focused on describing the market behaviours, the most used technical indicators and 

tools which are used during market trading. Following part describes the most used 

trading platform and its weaknesses. Practical part designs and implements tools for 

elimination of the platform weaknesses. 
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ÚVOD 

Možnosti obchodování na měnových trzích zaznamenaly obrovský pokrok od svých 

prvopočátků až po současnost. Už dávno neplatí, že obchodovat může jen ten, kdo 

vlastní obrovský finanční majetek, nebo má potřebné "know-how". Díky moderním 

výpočetním technologiím a především internetu je dnes možné obchodovat z pohodlí 

domova, nebo kdekoliv jinde na světě. Informace potřebné pro obchodování jsou dnes 

snadno dostupné, a proto se možnost obchodování rozšířila i mezi nejmenší investory 

nebo spekulanty. Tím nejsou myšleny malé investiční společnosti, ale doslova jedinci, 

kteří chtějí zkusit své štěstí na měnovém trhu. 

Dnes může obchodovat opravdu každý. Musí proto provést pár administrativních 

kroků. Jako například podepsat smlouvu s vybraným makléřem. Díky rozšíření 

možnosti obchodování je dnes velký výběr makléřů, mezi kterými funguje velký 

konkurenční boj, v jehož výsledku svým klientům nabízí různé výhody či bonusy. Mezi 

tyto bonusy může například patřit nulový počáteční vklad na účet makléře nebo naopak 

finanční příspěvek od makléře na úvod nové budoucí spolupráce se svým klientem. 

V rozhodování zda koupit či prodat pomáhá obchodníkovi technická analýza. A s 

mimotržními jevy, které mohou trh ovlivnit, pomáhá fundamentální analýza. První 

analýze se přednostně věnuje i tato diplomová práce. Druhá analýza bude zmíněna 

pouze okrajově. 

Jako každá mince má dvě strany, tak i nástroje, které jsou obchodníkovi nabízeny, 

mají své nedostatky. Další část této práce, se bude tedy věnovat eliminací těchto 

nedostatků a samotný závěr této práce bude věnován testování, jak navržená zlepšení 

obstála při práci obchodníka na měnovém trhu. Zde konkrétně na měnovém trhu Forex.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této práce je vytvoření nástrojů, které ulehčí práci s technickou analýzou a 

fundamentální analýzou. Jsou to nástroje, které chybí v obchodních platformách. 

První část této práce obsahuje teoretické poznatky o fungování trhu. Dále pak popis 

nejpoužívanějších indikátorů užívaných v technické analýze a nástrojích, které jsou 

používány ve fundamentální analýze. 

V druhé části je popsán nejpoužívanější nástroj pro obchodování na měnovém trhu. 

Dále jsou zde popsány možné nedostatky této aplikace a návrh možných řešení na 

odstranění těchto nedostatků. 

Třetí část je věnována implementaci a zakomponování návrhu vylepšení do 

obchodní aplikace. Dále zde jsou uvedeny možné případy užití. Jako poslední jsou zde 

popsány testy, kterými tyto nástroje prošly pro ověření jejich správné funkcionality. 

Výstupem této práce jsou nástroje usnadňující analýzu tržní situace a nástroj, který 

pracuje s fundamentálními zprávami.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Forex 

Forex je mezinárodní devizový trh. Název je složen ze dvou slov, a to foreign a 

exchange. Na tomto trhu vystupují mnohé subjekty, jako jsou banky (ať už komerční 

nebo centrální), korporace, brokerské společnosti, pojišťovny, investiční fondy atd. Na 

tomto trhu také mohou vystupovat obyčejní lidé, kteří však mají přístup pouze 

prostřednictvím makléřů, tzv. brokerů [1]. 

Nejužívanějším obchodním softwarem je MetaTrader [1]. Tuto platformu 

podporují pro své klienty mnohé brokerské společnosti. K nejvytíženějším místům ve 

forexovém světě patří New York, Londýn a Tokio. A mezi nejlikvidnější měny patří 

euro, americký dolar, švýcarský frank, japonský yen, britská libra, australský dolar a 

novozélandský dolar. Nejvíce likvidní pár je euro-dolar [2]. 

Forex je relativně mladý, vznikl v průběhu 70. let, navzdory tomu jde o ze všech 

trhů (zahrnující také komoditní a akciové) nejvíce likvidní trh na světě [2]. Každý den je 

na tomto trhu „protočeno“ řádově několik bilionů dolarů. Nejvíce je obchodováno 

v pracovní dny (některé páry už v neděli večer). Nejvíce aktivity je z pohledu 

středoevropského času ve středu kolem poledne, přičemž trh je aktivní 24 hodin denně 

[4]. 

1.2 Historie Forexu 

Počátek měnového trhu forex je datován na rok 1971. Prvními účastníky trhu byly tehdy 

centrální banky a významné investiční společnosti. 

Ještě před mnoha lety bylo obchodování na forexu pro širokou veřejnost 

nedostupné. Bylo to způsobeno hlavně kvůli nárokům na minimální vstupy na trh, které 

se pohybovaly okolo 100 000$ (velikost dnešního standartního lotu). Ale události, ať už 

hospodářské nebo politické daly možnost vzniku takovým podmínkám, které umožnily 

vstupování na trh novým hráčům jako například brokerským společnostem.  
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Ty díky založení systému finanční zálohy a páky daly možnost obchodování ostatním 

drobným investorům. Největší zásluhu na tom má také rozvoj informačních technologií. 

1.3 Broker 

Je prostředník, pomocí kterého může investor vstupovat se svými obchody na trh. 

Někdy se také užívá výraz makléř. V praxi, když chce začínající investor obchodovat na 

trhu, musí nejprve podepsat smlouvu s nějakým brokerem, ke kterému má po podepsání 

smlouvy přesunuté finanční prostředky, jež využívá ke svým obchodům [12]. 

Minimální vklad je jeden z parametrů při výběru správného brokera [5]. 

Mezi další parametry patří: 

 Typ brokera (DD/STP/ECN). 

 Max. výše finanční páky. 

 Platforma (MT4, MT5, VT Trader...). 

 Výše spreadu (popřípadě, zda je spread fixní). 

1.3.1 Dealing Desk broker (DD) 

Někdy je označován jako „tvůrce trhu“. Jde o brokera, který nakupuje proti investorovi. 

To znamená, že když investor nakupuje, pak broker prodává a naopak. Broker v tomto 

případě vytváří likviditu pro své klienty. Často takový broker nabízí fixní poplatky za 

obchod (spread). Dále tento broker vydělává na tom, když jeho klient prodělává 

(protože broker obchoduje proti němu). 

1.3.2 No Dealing Desk broker (NDD) 

Jde o makléře, který neobchoduje proti svému klientovi. Likvidita zde tedy není 

zaručená. Navíc si makléř v průběhu dění na trhu mění výši poplatků za provedený 

obchod. Například před vyhlašováním zpráv poplatky až mnohonásobně zvyšuje. Tito 

brokeři se dále dělí na dvě skupiny: STP a ECN brokeři. 
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1.3.3 Straight Through Processing broker (STP) 

Jedná se o brokera, který obchodní příkazy od svého klienta rovnou přeposílá bankám. 

V tomto případě banka figuruje jako poskytovatel likvidity. Každý broker spolupracuje 

s určitým počtem bank. S větším počtem bank roste likvidita, kterou může broker 

zaručit svým klientům. Broker vždy porovnává spread každé banky a vybere tu, která 

má spread nejvýhodnější (nejmenší). K tomuto spreadu je poté přičtena přirážka 

brokera, díky které bude broker sám vydělávat a tato nabídku je naúčtována klientovi 

jako náklad za provedený obchodní příkaz. 

1.3.4 Electronic Communications Network broker (ECN) 

Je makléř, který posílá obchodní příkazy do volného trhu, ve kterém nefigurují jen 

banky, ale také ostatní obchodníci (firmy, fondy, drobní investoři, atp.). Broker zde 

vydělává na provizi, kterou si účtuje z každého podaného příkazu. Je to tedy jediný 

broker, který nevydělává na rozdílu cen. 

Nedá se tedy říci, který broker je nejlepší, každý má své výhody a nevýhody. 

Začínající investoři však dávají přednost spíše brokerům, kteří nespadají do skupiny 

DD. Dávají tedy šanci spíše více transparentním brokerům, kteří neobchodují proti 

svým klientům, a tudíž kromě rozdílů cen nevydělávají také na neúspěchu daného 

klienta. U transparentních makléřů (STP, ENC), však není zaručena taková likvidita 

jako u DD brokera. Zde se lze navíc setkat s variabilními spready, které v jistých 

okamžicích můžou vystoupat až na několikanásobek fixního spreadu, který si DD 

broker účtuje [3]. 

1.4 Měnový pár 

Je reprezentace dvou měn, kde každá měna je identifikována pomocí tří písmen. První 

dvě reprezentují zemi, ze které pochází a třetí písmeno reprezentuje měnu. Tabulka 1, 

která je uvedena níže, zobrazuje nejvíce likvidní páry na trhu, včetně popisu a 

užívaného slangu. 
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Tabulka 1: Měnové páry 

Symbol Vysvětlení Slang 

EUR/USD Euro / US Dolar Eurodolar 

GBP/USD Libra / US Dolar Dollar Yen 

USD/JPY US Dolar / Japonský Jen Cable 

USD/CHF US Dolar / Švýcarský Frank Swissy 

USD/CAD US Dolar / Kanadský Dolar Dolar Kanada 

AUD/USD Australský Dolar / US Dolar Aussie Dolar 

NZD/USD Novozélandský Dolar / US Dolar Kiwi 

 

Z měnového páru je vždy jedna měna základní a druhá kotovací. Vždy když se 

nakupuje měnový pár, tak se nakupuje měna základní a prodává měna kotovací. Když 

se prodává měnový pár, tak je situace opačná. Poměr mezi základní a kótovací měnou 

se nazývá měnový kurz. 

Konkrétní příklad 

Měnový pár EUR/USD má kurz 1,2263. To znamená, když chci nakoupit jedno 

euro, bude to stát 1,2263 amerických dolarů. Když budu chtít prodat jedno euro, pak 

dostanu 1,2263 amerických dolarů. 

Platí zde jedna zákonitost: pokud základní měna posiluje rychleji než kotovací, jde 

kurz nahoru, pokud oslabuje rychleji, jde kurz dolů. A naopak, když kotovací měna 

posiluje oproti základní měně rychleji, jde kurz dolů, a když kotovací měna oslabuje, 

jde kurz nahoru. 

Dále se v této problematice vyskytuje výraz křížová měna. Jde o měnový pár, kde 

americký dolar není zastoupen ani jako základní nebo kótovací měna. 

1.5 Korelace měnových párů 

Jde o číselné vyjádření vztahu mezi dvěma měnovými páry. Hodnoty mohou nabývat v 

intervalu od -100 do +100. Platí, že pokud korelace mezi dvěma páry nabývá hodnoty 

+100, pak je vývoj jejich kurzů totožný. Pokud bude hodnota -100, vývoj jejich kurzů 

bude inverzní. Pokud korelace nabude hodnoty 0, znamená to, že vývoj kurzu těchto 

měnových párů je zcela náhodný. Korelační údaje jsou však platné pouze pro určitý 

časový rámec. Dochází tedy i k velkým rozdílům mezi stejnými měnovými páry při 
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různých časových rámcích. 

Korelační tabulka zobrazuje míru korelace mezi jednotlivými měnovými páry. 

V tabulce (Tabulka 2) jsou pro představu uvedeny hodnoty korelace mezi páry. Čísla 

platí pro pěti-minutový časový rámec, který je  aktuální k 17.12.2014. 

1.6 Volatilita měnového páru 

Tento termín označuje kolísavost kurzu. Platí, že každý pár se vyznačuje svou vlastní 

úrovní volatility. Dále platí, že volatilita se během dne mění pro každý kurz. V tabulce 

(Tabulka 3) viz níže, jsou zobrazeny průměrné hodnoty volatility pro vybrané měnové 

páry. Data jsou aktuální k 17.12.2014. 

Tabulka 2: Korelace měnových párů 

EUR / USD GPB / USD USD / JPY USD / CHF USD / CAD AUD / USD NZD / USD

EUR / USD 100.0 96.0 -87.2 -100.0 -80.3 78.9 82.2

GPB / USD 96.0 100.0 -82.8 -91.3 -67.7 87.8 78.6

USD / JPY -87.2 -82.8 100.0 87.5 69.6 -81.0 -85.3

USD / CHF -100.0 -91.3 87.5 100.0 80.5 -78.4 -82.6

USD / CAD -80.3 -67.7 69.6 80.5 100.0 -66.2 -80.0

AUD / USD 78.9 87.8 -81.0 -78.4 -66.2 100.0 83.0

NZD / USD 82.2 78.6 -85.3 -82.6 -80.0 83.0 100.0  

Tabulka 3: Volatilita měnových párů 

EUR / USD 108.6 

GPB / USD 111.5 

USD / JPY 120.1 

USD / CHF 82.3 

USD / CAD 90.3 

AUD / USD 98.3 

NZD / USD 100.4 

 

Na internetu je mnoho organizací, které poskytují podobné nástroje. Data z tabulek 

jsou ze stránek [6]. Číslo v tabulce pro tento případ udává průměrnou hodnotu 

kolísavosti na denním grafu za posledních 10 týdnů. 



 

19 

 

1.7 Příklad obchodování 

V předešlých kapitolách byla vysvětlena problematika měnového páru a několik 

základních pojmů. V této kapitole budou na praktickém příkladu vysvětleny pojmy, 

které byly uvedeny v předchozích kapitolách.   

1.7.1 Zadání 

Příklad bude vysvětlen na obchodníkovi, který chce provést obchod na měnovém páru, 

konkrétně půjde o nákup jednoho lotu. Současný kurz EUR/USD je na úrovni 1.2263. 

Jak bylo výše popsáno, pokud obchodník nakupuje daný měnový pár, znamená to pro 

tento konkrétní příklad, že obchodník nakupuje eura (základní měna) a prodává dolary 

(kotovací měna). Je tedy dobré, aby obchodník měl dostatečné množství finančních 

prostředků v dolarech na účtu u svého brokera, přes kterého bude obchod probíhat. 

Využije přitom finanční páky 100:1. 

1.7.2 Postup 

Kurz EUR/USD = 1.2263 (ASK cena). 

Velikost pozice = 100 000 eur (1 LOT). 

Finanční páka = 100:1. 

Celkově bude obchodník nakupovat 100.000 euro (vstupuje tedy do tzv. long 

pozice), na to bude potřebovat celkem 122 630 dolarů (1.2263 x 100.000). Jelikož 

takovou hotovost na účtu nemá, využije finanční páky, a z celkové částky přispěje 

pouze setinu (100:1), tudíž 1.226,3 dolarů (což je vlastně jeho margin). 

Pokud se kurz EUR/USD zvedne na hodnotu 1.2268, potom půjde o pohyb o 5 pip 

(poslední desetinné místo se změní o hodnotu 5). Cena jednoho pipu má při tomto páru 

hodnotu 10$. Hrubý zisk z tohoto obchodu bude tedy 50$. Musí se však od něj odečíst 

náklady na obchod. Tyto náklady představuje spread, neboli rozdíl mezi ASK a BID 

cenou. BID cena byla v době realizace obchodu 1.2261. Rozdíl jsou tedy 2 pipy což 

znamená 20$. Čistý zisk z tohoto obchodu činí 30$. Zisk plus vstupní záloha se 

obchodníkovi po ukončení obchodu vrátí zpět na jeho účet. 
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Pokud by však kurz šel proti obchodníkovi, a klesl by na hodnotu 1.2259, jednalo 

by se o pohyb o velikosti 4 pip, tzn. ztrátu 40$. K tomu se však musí přičíst i náklady na 

obchod, které můžou být stejné jako v prvním případě tj. 2 pip. Z obchodníkovy zálohy, 

která byla vynaložena na provedení obchodu (1.2263$) by se tedy odečetlo celkem 60$ 

a zbytek by se mu vrátil zpět na jeho účet. 

1.8 Výhody obchodování na měnovém trhu Forex 

Tato kapitola je věnována popisu jednotlivých výhod obchodování na měnovém trhu 

Forex. Tento popis bude rozdělen do jednotlivých bodů.  

Jak bylo popsáno výše, tento měnový trh je nejvíce likvidním trhem na světě. 

V praxi to vypadá tak, že pokud obchodník nakupuje nebo prodává danou měnu, najde  

se „na druhé straně trhu“ subjekt (může jít o samostatnou osobu, banku, investiční fond, 

apod.), který od něj danou měnu nakoupí, popřípadě mu ji prodá. 

Vydělávání na vzestupu nebo pádu měnového páru. Pokud je možnost, že hodnota 

měnového páru poroste, může uživatel tento pár nakupovat a poté prodávat, až dosáhne 

podle něj maximální dočasné hodnoty. Pokud uživatel spekuluje, že měnový pár bude 

klesat, tak může základní měnu z páru prodat a po poklesu ji opět odkoupit. 

Možnost využití finanční páky. Pro umocnění zisku, lze využít tzv. finanční páku. 

To znamená, že při nákupu měnového pár o objemu jednoho lotu, nemusí být na účtu 

celá hotovost (100 000 x současný kurz páru v případě nákupu jednoho lotu), ale stačí 

pouze zlomek této částky. 

Trh je prakticky otevřen 24 hodin denně. Jde však pouze o pracovní dny. Možnost 

k obchodování začíná už v neděli v noci, kdy se otevírá měnová burza v Sydney a končí 

v pátek v noci, kdy končí burza v New Yorku. 

Nízké náklady na obchodování. Jediný náklad na obchodování na forexu je spread 

(popsaný výše). Žádné jiné poplatky spojené se samotným obchodováním již nejsou. 

Možnost obchodování malých objemů, tzv. mini nebo mikro lotů. Tím se také 

snižuje riziko velkých ztrát, ale také možnosti na velké zisky. Tuto možnost ocení 

hlavně začínající obchodníci, kteří nechtějí na počátku riskovat velkou část svého 

kapitálu. 
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Možnost obchodovat na demo účtu. Každý kdo začíná s forexem, může své 

vědomosti ověřit nezávazně v praxi na tzv. demo-účtech. Ty se zřizují na obchodní 

platformě, kde si každý obchodník nastaví počáteční stav účtu a měnu. Platforma 

zobrazuje reálný kurz a obchodník může pro nákup či prodej páru použít fiktivní peníze. 

K reálnému obchodu však nedojde [9]. 

1.9  Technická analýza 

Spočívá ve studiu historie pohybu kurzu daného měnového páru a na základě poznatků 

z tohoto studia predikovat budoucí pohyb kurzu. V grafech lze mnohdy najít různé 

grafické vzory a v případě, že jsou tyto vzory rozpoznány, lze podle nich s vyšší 

pravděpodobností určit směr kurzu v budoucnu. Mezi tyto vzory patří například hlava-

rameno, nebo tzv. S/R formace atd. Všechny základní vzory budou popsány v této 

kapitole. 

Dále se tato kapitola bude zabývat indikátory, které jsou v technické analýze hojně 

užívány. Tyto indikátory se rozdělují do tří základních skupin: trendové, oscilační a 

indikátory volatility. V poslední části této kapitoly budou uvedeny nástroje, které 

graficky znázorňují trendy nebo určují S/R formace. 

1.10 Typy grafů 

Každá platforma dává možnost na výběr z několika typů grafů a také různé časové 

rozlišení. Záleží na vkusu a stylu obchodníka jaké nastavení si pro své obchody vybere. 

Typy grafů jsou uvedeny v podkapitolách níže.   

1.10.1 Čárový graf 

Jde o nejjednodušší typ zobrazení vývoje měnového kurzu. Vývoj je vyobrazen pouze 

formou prosté čáry, která podle trendu pouze stoupá nebo klesá. Takováto čára poté 

spojuje uzavírací cenové hodnoty. Tento graf lze vidět na obrázku (Obrázek 1). 
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Obrázek 1: Čárový graf 

1.10.2 Svíčkový graf 

Tento graf je podobný čárovému grafu, ale má oproti čárovému grafu má určitá 

rozšíření. Obchodník na něm vidí všechny podstatné věci jako uzavírací/otevírací ceny, 

ale také high/low ceny. Na svíčkových grafech viz obrázek (Obrázek 2), je možno 

rozpoznat některé formace, které nejsou na první pohled vidět na čárkových grafech. 

 

Obrázek 2: Svíčkový graf 
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1.10.3 Sloupcový graf 

Tento graf je často využíván a stejně jako na svíčkovém grafu, tak i na sloupcovém 

grafu obchodník vidí všechny možné cenové údaje. Pod obrázkem (Obrázek 3) 

znázorňujícím sloupcový graf se nachází vysvětlivky, popisující co jednotlivé cenové 

údaje vyjadřují. Tyto údaje lze vidět na obrázku (Obrázek 4). 

 

Obrázek 3: Sloupcový graf 

Cenové údaje: 

HIGH – nejvyšší dosažená cena v daném časovém úseku. 

LOW – nejnižší dosažená cena v daném časovém úseku. 

OPEN – cena při vstupu do časového úseku. 

CLOSE – cena při výstupu z časového úseku. 
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Obrázek 4: Barové schémata s popisky cen 

1.11 Časový rámec 

Individuální záležitost, kterou si každý uživatel nastaví podle svých potřeb. Existují 

rámce minutové, hodinové, denní, týdenní a měsíční. Každý uživatel si svůj rámec 

vybírá podle svého stylu obchodování. 

Intradenní obchodník bude využívat minutové grafy, protože své pozice drží 

nejdéle do konce aktuálního dne. Swingový nebo krátkodobý obchodník bude používat 

rámce delší konkrétně hodinové, protože své pozice drží často i přes noc. Největší 

časové rámce (denní, týdenní, popřípadě měsíční) pak používá dlouhodobý obchodník, 

který drží své pozice i několik týdnů nebo měsíců [11]. 

1.12 Grafické formace 

V této kapitole budou popsány různé grafické formace, které se na forexovém trhu 

nejčastěji vyskytují. Jak již bylo zmíněno výše, tyto formace mohou předpovědět 

budoucí možný pohyb kurzu.  

1.12.1 Support a rezistence 

Zkráceně S/R, jde o grafické formace, kde nám support vytváří tzv. dno kurzu a 

rezistence zase strop. Jejich podoba je vidět na obrázku (Obrázek 5), kde zelená barva 

znázorňuje rezistence a červená supporty. Jedná se o jednu z nejčastějších formací.  
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Obrázek 5: Support a rezistence v měnovém grafu 

Support vzniká tehdy, kdy skupina prodávajících tlačí cenu nad určitou úroveň, kde 

je cena pro prodej příliš nízká. Pak už jde jen o dočasný boj mezi nakupujícími a 

prodávajícími, přitom platí, že čím vícekrát se kurz ceny odrazí od supportu, tím je tento 

support silnější. Jakékoliv proražení této formace pak může vyvolat silné cenové 

propady. Pokud však nakonec bude support obhájen, lze čekat silný vzrůst ceny kurzu. 

Analogicky tohle všechno platí také pro rezistenci, ale v opačném směru. 

Občas je možné také vidět, že pokud je support proražen, začne se stávat dočasnou 

rezistencí. To samé ale v opačném směru platí o rezistenci, tj. že po proražení rezistence 

se tato formace stává dočasným supportem. Situace je znázorněná modrou barvou na 

obrázku viz výše (Obrázek 5). 

S teorií supportu a rezistence se lze také setkat s pojmem obchodní kanál. Jde (už 

jak název napovídá) o situaci na trhu, kde horní a dolní hranice kurzu jsou ohraničeny 

rezistencí a supportem. Situace je na obrázku (Obrázek 5), viz výše. Pokud je velmi 

nízké rozpětí obchodního kanálu lze říct, že kurz nemá trend, jde tedy do strany. 

1.12.2 Trend 

Trend vzniká působením jedné skupiny (kupující nebo prodávající) ve stejném směru 

[7, str. 16]. Jsou dány dva různé druhy trendu. Stoupající a klesající. Kurz může navíc 

konvergovat stále kolem jedné hodnoty, pak říkáme, že kurz jde do strany [8, str. 279]. 

Všechny tři situace jsou zobrazeny na obrázcích níže. Kde obrázek (Obrázek 6) 

znázorňuje klesající trend v měnovém grafu, obrázek (Obrázek 7) představuje období 
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bez trendu a na obrázku (Obrázek 8) lze vidět stoupající trend v měnovém grafu. Mezi 

obchodníky se říká: „trend je tvůj přítel“. To znamená, že všichni obchodníci se snaží 

najít trend a pokud možno z něj vytěží co nejvíce a ve vhodnou chvíli, tedy když se 

trend začne lámat, tak z trendu vystoupí. Na trendové a netrendové období trhu se 

používají různé nástroje, které budou popsány v další kapitole. 

 

Obrázek 6: Klesající trend v měnovém grafu 

 

Obrázek 7: Období bez trendu 
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Obrázek 8: Stoupající trend v měnovém grafu 

Stejně jak S/R formace tvořily obchodní kanál, tak trendy tvoří trendový kanál, což 

je opět spojnice nejvyšších a nejnižších bodů, které postupně klesají nebo stoupají (v 

závislosti na tom zda je trend stoupající nebo klesající). 

1.12.3 Vlajka a trojúhelník 

Jde o grafickou formaci, která potvrzuje současný trend. V grafech jej lze chápat jako 

drobné zakolísání v postupu trendu. Jejich grafické podoby jsou vidět na obrázku 

(Obrázek 9). 
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Obrázek 9: Formace vlajka 

1.12.4 Formace 1-2-3, hlava a ramena, dvojitý vrchol/dno 

Jde o grafické formace, které nastávají v případě kdy předchozí trend končí a začíná 

nový v opačném směru. Opět patří mezi časté grafické formace v grafech a ve všech 

časových rámcích. 

Pokud se daná formace právě vytváří, může to být začátek dobré příležitosti k 

obchodování. Jejich grafické formace jsou vidět na obrázcích níže, přičemž obrázek 

(Obrázek 10) znázorňuje formaci 1-2-3, obrázek (Obrázek 11) ukazuje formaci dvojitý 

vrchol a na obrázku (Obrázek 12) lze vidět formaci hlava a ramena. 
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Obrázek 10: Formace 1-2-3 

 

Obrázek 11: Formace dvojitý vrchol 
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Obrázek 12: Formace hlava a ramena 

1.13 Pomocné nástroje 

Tuto kapitolu je věnována nástrojům, které pomáhají vyznačit trend, nebo určit možné 

hranice potenciální S/L úrovně. 

1.13.1 Trendové čáry 

Trendové čáry jsou používány tehdy, pokud je cílem vytyčit postup trendu. Mnoho 

obchodníků je používá právě k určení toho, kdy trend protne tuto pomocnou čáru. To 

totiž často bývá signál k zastavení trendu a nastolení trendu opačného. Trendové čáry 

však také poslouží ke zvýraznění S/L úrovní. 

1.14 Indikátory 

V této kapitole jsou popsány nejčastěji užívané indikátory. Tyto indikátory se dělí do 

třech základních skupin. První skupina se nazývá trendové indikátory. Jak už z názvu 

vyplývá, slouží k určení, zda dojde k trendu stoupajícímu nebo klesajícímu. Pokud je na 

trhu situace, kdy není trend, tudíž jde kurz do strany, tak se zde tyto indikátory nehodí, 

protože generují velké množství falešných signálů. Na netrendové období se hodí druhá 
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skupina indikátorů, a to jsou oscilátory. Tyto oscilátory oznamují, kdy je trh 

předprodaný respektive překoupený. Tudíž určují, zda se trh bude vyvíjet stoupajícím 

respektive klesajícím trendem. Třetí skupinu indikátorů tvoří indikátory volatility. Ty 

naznačují míru objemu obchodů provedených za dané období. 

Tato práce se nebude zabývat popisem jak dané indikátory číst nebo je 

vyhodnocovat jako podmínku k provedení obchodů. Samotné vyhodnocování je navíc 

individuální záležitost a každý obchodník jej analyzuje a rozpoznává podle svého 

mínění.  

Záměrně zde nebudou uvedeny výpočty hodnot jednotlivých indikátorů, které lze 

vidět v mnoha publikacích, neboť podle mého názoru nemají žádnou vypovídající 

hodnotu a samotný uživatel se s nimi v praxi nedostane do styku, protože každá 

platforma provádí výpočty indikátorů automaticky po každé změně ceny.  

1.15 Trendové indikátory 

Jak bylo popsáno výše, existují dva různé směry trendů, ve kterých lze tyto indikátory 

používat, v netrendové části trhu by nemělo smysl tyto indikátory používat. 

1.15.1 Klouzavé průměry 

Patří mezi nejčastěji užívané indikátory (13). Zobrazují průměrnou hodnotu aktiva 

vypočtenou za určité období. Velmi časté je užívání několika klouzavých průměrů, kde 

každý zobrazuje průměrnou hodnotu za různě dlouhé období. Jsou dány různé druhy 

těchto průměrů, každý se liší podle toho, jak rozlišují důležitost (váhu) údajů pro 

výpočet v daném období. Výčet typů je uveden v seznamu níže: 

- Jednoduchý – obyčejný aritmetický průměr všech hodnot za dané období 

- Vážený – váha se od nejstaršího po nejnovější údaj postupně zvyšuje o 

stejnou konstantu 

- Exponenciální – opět se váha postupně zvyšuje, ale ne lineárně, ale 

exponenciálně 

- Triangulární – váha je různá, nejvyšší je však uprostřed řady 
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V praxi se uživatel nejčastěji setká s jednoduchým a váženým průměrem s časovou 

periodou 14 baru. Důkaz, že klouzavé průměry se od sebe liší lze vidět na obrázku 

(Obrázek 13), kde je ponecháno defaultní časové období na hodnotě 14 baru, pro 

všechny typy klouzavých průměrů. 

 

Obrázek 13: Klouzavé průměry 

1.15.2 MACD 

Tento indikátor patří rovněž mezi často užívané. Zároveň využívá výše popsaný 

klouzavý průměr. Tento indikátor se skládá z vyobrazeného rozdílu mezi dvěma 

průměry (obvykle to bývají exponenciální průměry o periodách 26 a 12) a tzv. 

signalizační křivky (také exponenciální průměr o periodě 9). 

Na obrázku (Obrázek 14) je vyobrazen tento indikátor. Červená křivka je 

vyobrazený rozdíl mezi dvěma rozlišnými průměry a modrá křivka je signalizační 

křivka. 

 

Obrázek 14: MACD 
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1.15.3 ADX 

Poslední zde uvedený indikátor primárně ukazuje sílu současného trendu. Indikátor je 

opět formou pouhé křivky, která když se dostane nad hodnotu 20 (výchozí nastavení), 

tak se aktuálně tvoří silný trend. Pokud však bude hodnota pod tuto úroveň, jedná se o 

aktuálně netrendové období, jak potvrzuje obrázek níže (Obrázek 15). 

 

Obrázek 15: ADX 

1.16 Oscilační indikátory 

Jedná se o indikátory, které se nepoužívají do trendové části trhu, ale spíše tam, kde 

trend osciluje kolem jedné hodnoty. Tyto indikátory udávají, kdy je trh předprodaný 

nebo překoupený a kdy tedy dojde k počátku trendu. 

1.16.1 RSI 

Patří mezi nejčastěji užívané oscilátory. Často se používá jako kombinace s jinými 

indikátory, protože indikátor samotný generuje spoustu často falešných signálů k 

prodeji. Další užití indikátoru je v rozpoznání divergencí mezi RSI a samotným kurzem. 

Jako výchozí nastavení indikátoru je využívání 14 časových období pro svůj výpočet. 

Hranice pro posouzení pře-prodanosti a pře-koupenosti měnového páru je nastavena na 

30 a 70. Příklad takto nastaveného indikátoru je na obrázku (Obrázek 16). 
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Obrázek 16: RSI 

1.16.2 Stochastic 

Další často užívaný oscilátor. Skládá se ze dvou křivek: první se popisuje jako %K a 

druhá jako %D. Tento indikátor může napovědět, kdy je trh překoupený nebo 

přeprodaný, právě podle toho zda jsou křivky nad vyšší úrovní respektive pod nižší 

úrovní. Nastavení úrovní je opět individuální záležitostí, výchozí nastavení se však 

udává jako 20 pro nižší úroveň a 80 pro vyšší úroveň. Podobu oscilátoru lze vidět na 

obrázku (Obrázek 17). 

 

Obrázek 17: Stochastic 

1.16.3 Momentum 

Jedná se o indikátor, který se často užívá k obchodování divergencí. Je v podobě křivky, 

která vytváří lokální dna a vrcholy. Jeho podoba je znázorněná na obrázku (Obrázek 

18). 
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Obrázek 18: Momentum 

1.17 Indikátory volatility 

Tyto indikátory slouží k znázornění, jak kolísavý byl kurz v určitém období. Kolísavost 

neboli volatilita je vlastnost, která byla popsána v kapitole (1.6). Obchodníkům často 

tento indikátor slouží k určení hranic stop loss a take profit (14). Popřípadě pokud je 

volatilita hodně vysoká, není doporučováno začínat s obchody vůbec. 

1.17.1 Bollinger Bands 

Jádrem tohoto indikátoru je obyčejný klouzavý průměr a dvě odchylky, které se k 

tomuto průměru přičítají a odečítají. Odchylka je v tomto případě volatilitou kurzu. 

Podle toho se dá určit, zda nastupuje nový trend (BB indikátor zužuje) a pokud se BB 

indikátor rozšiřuje, současný trend končí. Výsledek lze vidět na obrázku (Obrázek 19). 

1.17.2 ATR 

Indikátor je zobrazován formou obyčejné křivky, která podle polohy určuje velikost 

volatility. Platí, že pokud je hodnota aktuálního bodu křivky na nízké úrovni, znamená 

to, že aktuální trend bude pokračovat a že obchodník nemusí nastavovat široké pásmo 

pro stop loss a take profit. Naopak pokud bude indikátor ukazovat vysoké hodnoty, je 

volatilita kurzu vysoká a tudíž se předpovídá změna trendu. Tento indikátor je zobrazen 

na obrázku (Obrázek 19), kde je značený modrou křivkou. 
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Obrázek 19: Bollinger bands a ATR 

1.18 Ekonomický kalendář 

Je nástroj, který vizuálně napovídá, kdy bude publikována jakákoliv ekonomická 

zpráva, na jaký měnový pár bude mít vliv, a jak silný vliv bude mít na danou měnu (10). 

Ukázka takového kalendáře je uvedena na obrázku (Obrázek 20). 

 

Obrázek 20: Kalendář ekonomických událostí 

Takovýto kalendář má formu tabulky o několika sloupcích. V prvním sloupci se 

nachází datum publikování zprávy. V dalším sloupci se nachází čas zveřejnění zprávy. 

Je důležité uvědomit si, že pokud obchodník využívá kalendáře ze zahraničních webů, 

je nutné přenastavit časové pásmo na těchto stránkách na časové pásmo obchodníka. 

Třetí sloupec znázorňuje měnu, které se zpráva týká. Další sloupec obsahuje stupeň 

důležitosti zprávy, přitom platí: čím důležitější zpráva, tím větší může mít vliv na 

kurzový vývoj s touto měnou. V pátém sloupci je slovně popsáno o jakou zprávu půjde 

včetně možnosti rozkliknutí detailu pro získání popisu dané zprávy. V posledních třech 

sloupcích jsou postupně hodnoty pro aktuální hodnotu, předpověď a předchozí hodnotu 

daného ekonomického indikátoru. 
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Často bývají hodnoty ve sloupci zobrazující aktuální hodnotu ekonomického 

indikátoru zvýrazněny buďto zelenou nebo červenou barvou. Znázorňuje to, jestli má 

daná aktuální hodnota indikátoru dobrý nebo špatný vliv na vývoj dané měny. Vliv 

zprávy vůči kurzu je uveden v kapitole (1.4).  

Ekonomický kalendář je nástroj, který je veřejně přístupný na mnoha místech na 

internetu. Záleží na vkusu každého uživatele, zda a popřípadě jaký kalendář bude 

využívat. V této práci byl popsán kalendář přístupný na stránkách ForexFactory. 

 

Obrázek 1: Reakce trhu na ekonomickou událost 

Mnohdy však nastane situace, že vyhlášení důležité zprávy nemá na daný kurz vliv, 

kurz tedy svou cenovou hladinu nezmění. To znamená, že vyhlášení zpráv ještě nemusí 

být záruka aktivnějšího dění na měnovém trhu. 

Pokud uživatel bude obchodovat pouze stylem, že bude čekat na vyhlašování zpráv 

a poté koupí, popřípadě prodá na daném páru, může se dočkat velmi zajímavých zisků. 

Pokud však situaci špatně odhadne, škody můžou být stejně veliké. Na trhu těsně před 

vyhlášením zpráv započne masivní obchodování, které zapříčiní vysokou volatilitu a ta 

často vede ke zvětšení poplatků (spreadu). Dále z důvodu vysoké poptávky dochází ke 

zpomalení provedení obchodů. Takže za dobu co byl zadán pokyn a dojde ke vstupu na 

trh, může být kurz změněn o několik jednotek až desítek bodů. Takže díky pojištění 
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proti skluzu (slippage) se žádný obchod neprovede. Vyplatí se tedy přístup, kdy je trh 

před vyhlášením nejklidnější. Proto by bylo dobré alespoň několik minut před 

vyhlášením zprávy provést obchod, kdy je volatilita ještě nízká, a tudíž jsou nízké i 

poplatky a vyřízení obchodních pokynů je rychlé. Nevýhoda spočívá v tom, že 

obchodník si musí být opravdu jist směrem vývoje kurzu po vyhlášení zprávy. 

1.19 Dopady na technickou analýzu 

Obecně platí, že každý obchodník by měl umět využívat obě analýzy. Ve stejný čas by 

nebylo vhodné obě analýzy kombinovat. Je-li v technické analýze sledován nějaký 

dočasný trend, může být tento trend narušen z důvodů zveřejňování určité zprávy.  

Záleží však také na tom, na jakém časovém rozlišení daný obchodník pracuje. Pokud 

jde například o provádění technické analýzy na minutovém grafu, je zde vysoká 

pravděpodobnost, že tato analýza bude narušena v důsledku vyhlášení důležité zprávy. 

Pokud však obchodník pracuje například s denními grafy, tak jej fundamentální zprávy 

nemůžou moc ohrozit. 

Každý obchodník tedy uplatňuje buďto jeden nebo druhý přístup. Pokud se uživatel 

soustřeďuje na technickou analýzu a prování intradenní obchodování, bylo by vhodné 

ukončit otevřené obchody v době zveřejňování zpráv.    
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V současné době existuje mnoho obchodních platforem, pomocí kterých obchodníci na 

celém světě provádějí obchodování na forex trhu. Mezi tyto platformy patří: 

 MetaTrader4, 

 TradeStation, 

 Saxo trader. 

Suverénně nejčastěji užívanou platformou minimálně na našem trhu je 

MetaTrader4[1]. V současné době existuje také verze 5 této platformy, která však ještě 

není tolik nevyužívána. V této práci bude následovat analýza možnosti právě platformy 

MetaTrader4. Tuto platformu si může každý začínající uživatel stáhnout ze stránek 

jakéhokoliv brokera, který platformu podporuje. 

Tato platforma je však rozšířená také díky možnosti programování svých vlastních 

nástrojů nebo automatických obchodních systémů. Využívá se k tomu vlastní 

programovací jazyk MQL4 a nástroje MetaEditor, který obsahuje také kompilátor. 

Platformy umožňují přijímání tzv. signálů, které oznamují na kterém měnovém 

páru provést nákup nebo prodej. Signály je možno po registraci přijímat. Některé jsou 

zdarma a některé jsou zpoplatněny.  

Platforma umožňuje založení demo účtu. Před tím, než investor začne obchodovat 

reálné peníze, které musí předem převést na účet makléře, může si "nanečisto" 

vyzkoušet svou obchodní strategii. Technicky obchodování na demo účtu znamená, že 

při podávání příkazu pro nákup či prodej se příkaz neposílá na stranu makléře, kde by 

byl následně zpracován, ale příkaz se vyplní na straně klienta. Klient si při založení 

demo účtu nastaví měnu, ve které má finance k dispozici, velikost účtu a pákový poměr. 

Jako další možnost, kterou lze u obchodních platforem využít je nástroj Tester 

strategii. Nástroj slouží k testování uživatelem vytvořených AOS, což jsou nástroje pro 

automatické obchodování. Výsledkem takového testu bývá souhrn několika údajů, jako 

jsou například ziskovost, největší propad, počet provedených obchodů, počet 

uzavřených obchodů se ziskem nebo ztrátou. 
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2.1 Popis GUI aplikace 

MetaTrader4 má klasické provedení: největší část okenní aplikace zabírá samotné okno 

s křivkou kurzu. Vrchní část je provedena stylem, který lze vidět u běžně dostupných 

programů. Obsahuje hlavní menu aplikace a ikony snadno přístupných a často 

používaných nástrojů jako jsou trendové čáry, typy grafů či časová měřítka. 

Po levé straně jsou k dispozici nabídky s měnovými páry a některými komoditami. 

Dále je po levé straně nástroj zvaný Navigátor, pomocí kterého jsou rychle nabízeny 

skripty nebo automatické obchodní systémy. 

Nejspodnější část aplikace patří terminálu, který uživateli slouží k nahlédnutí 

historie obchodů, aktuální stav účtu, dále pak různé zprávy nebo signály. Tato aplikace 

je zobrazená na obrázku (Obrázek 21). 

2.1.1 Hlavní menu 

V této kapitole jsou postupně popsány veškeré nabídky hlavního menu. Toto menu 

přehledně obsahuje veškeré možnosti platformy. 

Soubor 

Tato nabídka obsahuje standardní věci, které lze vidět v každé okenní aplikaci. 

Kromě vložení nového grafu a vytvoření uživatelského účtu nebo nastavení tisku je zde 

ještě možnost uložení historických dat. 

Pohled 

Opět se nejedná o neobvyklou položku. Zde si uživatel může nastavit, které okna 

budou v aplikaci viděna. Například pokud není potřebný tester strategií, může si jej 

uživatel zakázat.  

Vložit 

Tato nabídka umožňuje jakýkoliv běžný indikátor nebo pomocný ukazatel jako je 

například trendová linie nebo jiné grafické tvary, mezi které se řadí šipky nebo textová 

pole. 
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Grafy 

Obsahuje nastavení grafu, jenž zahrnuje grafické rozvržení, časový rámec, 

mřížkování grafu nebo typ grafu. 

Nástroje 

Zde uživatel může zadat pokyn (možno také zadat přes rychlou nabídku pod 

hlavním menu), spravovat svou historii (mazání nebo stahování nových dat) nebo 

kontrolovat globální proměnné platné pro testovací strategii nebo vlastní indikátory. 

V neposlední řadě může spouštět MetaEditor, přes který lze vyvíjet vlastní indikátory. 

Součástí nástrojů je také položka nastavení, která zahrnuje hlavně komunikaci s okolím: 

například posílání zpráv na email, komunikace s FTP serverem, spojení s komunitou 

atd. 

Okno 

Nabízí jednoduché rozvržení grafů. Pokud uživatel používá více grafů najednou, 

může si zvolit, jaké rozvržení chce pro konkrétní graf použít. 

Nápověda 

Jak už z názvu vyplývá, funkce obsahuje nápovědu k užívání aplikace, a také 

možnost přihlášení do MQL4 a také MQL5 komunity, která nabízí různé články, 

signály nebo přístup na fórum. 

 

Obrázek 21: MetaTrader4 
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2.2 Možnosti vylepšení 

MetaTrader4 tedy obsahuje to, co se od každé moderní obchodní platformy dá očekávat. 

Během analýzy a používání platformy byly nalezeny dva nedostatky. 

První nedostatek spočívá v absenci nástroje pro aktivní vyhledávání grafických 

formací, které se právě utvářejí na kterémkoliv předem vybraném měnovém páru s 

možností ohlášení nálezu. Na internetu lze sehnat mnoho indikátorů, které provedou 

analýzu historie daného kurzu a vyznačí některé grafické formace (například S/R 

formace, nebo trend). Těmto nástrojům však chybí možnost uživatelského nastavení 

různých parametrů, které s danou formací souvisí. Mezi tyto parametry může patřit 

třeba čas trvání dané formace. 

V praxi by bylo vhodné po vytvoření takovéhoto nástroje mít možnost před 

samotným spuštěním nastavit, které měnové páry se mají analyzovat a v případě, že 

uživatel bude chtít například vyhledávat S/R formace, tak mít možnost nastavit si 

minimální délku trvání této formace. 

Po samotném nalezení takové situace by bylo dobré takovou informaci sdělit 

obchodníkovi. To může být provedeno pomocí posílání emailových zpráv (což aplikace 

nabízí), nebo pomocí SMS zpráv. K samotnému obchodování docházet nebude, úkolem 

tohoto nástroje bude pouze vyhledat danou situaci na daných měnových párech a 

oznámit případný nález obchodníkovi. 

Druhý nedostatek, který byl u této aplikace nalezen, je absence aktivního uzavírání 

otevřených pozic v období před vyhlašováním fundamentálních zpráv (dále jen zpráv). 

Jak bylo popsáno v kapitole výše, technická analýza bývá často znehodnocována 

dopady vyhlašování zpráv. Proto je nutné, pokud bude obchodováno čistě na základě 

technické analýzy uzavřít všechny obchody, které jsou zrovna aktivní a u kterých hrozí 

nepříznivý dopad vyhlašování. 

Také je potřeba obchodníkovi sdělit, kdy má dojít k dalšímu vyhlašování zprávy, 

která bude mít přímý dopad na kterýkoliv měnový pár. Poté bude obchodník vědět, 

kolik času mu zbývá pro dokončení obchodu. 
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V práci byly nastíněny dva nedostatky, které budou odstraněny v praktické části 

této diplomové práce. K tomu bude využito programátorské vybavení, které nabízí sama 

platforma MetaTrader4. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Praktická část diplomové práce se skládá ze čtyř částí. Jedná se o technickou analýzu, 

fundamentální analýzu, program pro uzavírání otevřených obchodů a odesílatel 

emailových zpráv. Pro zpracování byl použit MQL4 jazyk, který je součástí 

MetaTreader balíčku a jazyk C#. Jednotlivé části budou popsány v kapitolách 

uvedených níže.  

3.1 Technická analýza 

V této části jsou implementovány všechny algoritmy pro analýzu konkrétního trhu. 

Výsledkem analýzy májí být graficky vyznačené formace, které se aktuálně v grafu 

vyskytují. Důležité je vědět, že indikátor vyznačuje postupně pouze aktuální nalezené 

formace. Program nesleduje možný výskyt formací v minulosti. Tento nástroj je 

zpracován formou indikátoru. Hlavní funkce indikátoru je v prostředí MetaTrader 

volána pokaždé, když dojde ke změně ceny na trhu. A podle nastavení při spuštění 

indikátoru je volána příslušná funkce s implementací algoritmu. V této práci je 

realizováno celkem pět algoritmů pro analýzu pěti formací. Jednotlivé algoritmy budou 

popsány níže. 

3.1.1 Algoritmus pro hledání Up/Down trendů 

Tento algoritmus slouží pro vyhledání stoupajících nebo klesajících trendů. Snaží se 

vyhledávat co nejdelší úseky. Pokud na daném úseku nenajde trend podle 

požadovaných vlastností, tak se snaží najít trend v postupně kratších úsecích. 

Mezi vlastnosti, které tato formace musí splňovat, patří minimální délka a sklon. 

Tyto vlastnosti zadává uživatel při spuštění indikátoru. 

Algoritmus vždycky vychází od aktuálního baru a k popisu práce tohoto algoritmu 

složí obrázek (Obrázek 22). Bar je časový úsek, při kterém dochází ke změně cenové 

hladiny, který je na obrázku níže zobrazen horním zeleným čtverečkem a postupuje 

postupně dále do minulých barů. V minulých barech vyhledává cenový extrém. Pokud 

jde o algoritmus pro vyhledávání up-trendů, pak je v minulosti vyhledávána minimální 
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cenová hodnota (levý zelený čtvereček na obrázku), pro vyhledávání down-trendů se 

vyhledává cena nejvyšší. Od tohoto bodu se postupně jde zpět do současnosti a 

vyhodnocuje se, jak často cenová hladina protne přímku (červená přímka na obrázku), 

která vyznačuje povinný sklon trendu (modrý čtvereček na obrázku). Pokud k protnutí 

dojde v maximálně desetině případů z celé šíře analyzovaného trendu, pak dojde k 

vyznačení aktuálně nalezené formace. Pokud však bude docházet k častějšímu přesahu 

přímky se sklonem, pak se zkrátí rozsah a znovu se bude provádět porovnání, kolikrát 

dojde k protnutí přímky. Pokud dojde k protnutí v minimech případů, pak dojde k 

vyznačení trendu. Nutné je však splnění podmínky o minimální délce nalezeného 

trendu. Práce algoritmu osvětlí obrázek vyhodnocení situace na trhu. 

 

Obrázek 22: Princip algoritmu pro stoupající trend 

3.1.2 Algoritmus pro vyhledávání Support/Resistence formací 

Princip tohoto algoritmu je uveden na obrázku (Obrázek 23). Nejdříve je vypočítaná 

průměrná velikost jednoho baru. Tato velikost bude sloužit jako šířka tolerančního 

pásma, která je na obrázku znázorněna modrou barvou. Opět se vychází z aktuálního 

baru, kde se bere jeho nejvyšší cena jako klíčová hodnota. Postupně se prochází do 

minulých barů a sleduje se, zda cena nestoupla nad cenovou úroveň z prvního baru 

(červená přímka na obrázku níže) zvýšenou o polovinu tolerančního pásma. Pokud ano 

dochází k ukončení algoritmu. Pokud však nedojde k protnutí, ale udržení cenové 

úrovně minimálně v intervalu o zadané délce, pak se daná situace vyznačí jako 

resistence. U supportu platí opačná pravidla. Tam cena nesmí v minimálním intervalu 

přetnout nejnižší cenu prvního baru mínus polovina tolerančního pásma. 



 

46 

 

 

 

Obrázek 23:Princip algoritmu pro Supporty a resistence 

3.1.3 Algoritmus pro vyhledávání formace Dvojitý vrchol 

Princip tohoto algoritmu je znázorněn na obrázku (Obrázek 24). Prvním bodem tohoto 

algoritmu je hledání lokálního maxima. Algoritmus postupně aktualizuje hodnotu 

nejvyšší nalezené ceny a zároveň index, kde byla tato cena nalezena v obrázku 

znázorněn pomocí pravého horního zeleného čtverečku. Pokud se index od aktuální 

pozice v grafu liší o číslo větší než je minimální délka formace (modrá přímka na 

obrázku), začne se hledat druhý vrchol. Vrchol je nalezen tak, že se cena musí nacházet 

na úrovni prvního vrcholu. Tento ideální případ však nastává málo kdy. Takže stačí, 

když se vrchol bude nacházet v tolerančním pásmu o šířce průměrné volatility (světle 

modrý pruh na obrázku). 

Jakmile je nalezen druhý vrchol na obrázku znázorněn jako levý horní zelený 

čtvereček, započne hledání minimální hodnoty ceny mezi těmito dvěma body. Po 

nalezení dojde k uložení minimální hodnoty, která je na obrázku uvedena jako spodní 

zelený čtvereček. Tato hodnota je poté porovnávána s hodnotami HIGH cen barů, které 

se nacházejí za druhým vrcholem. Pokud dojde k nalezení nižší hodnoty než je nejnižší 

hodnota mezi vrcholy (hodnotu na obrázku znázorňuje fialová přímka), pak bylo 

dosaženo druhého konce formace dvojitý vrchol. 
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Obrázek 24: Principy algoritmu pro dvojitý vrchol 

3.2 Fundamentální analýza 

Tento nástroj je také zpracován jako uživatelský indikátor. Tento indikátor však bude 

vypisovat informace do přídavného okna. Je to z důvodu, aby vypisované informace 

nepřekážely v oblasti okna s grafem cenových pohybů. Vypisovanými informacemi je 

zde myšlen seznam událostí, které se za daný den vykonají. Mezi tyto události může 

patřit například vydání prohlášení o stavu ekonomiky, nebo výsledky hospodaření atd. 

Dále je poté kolmicí vyznačená úroveň, kdy k dané události došlo. Tato kolmice je 

vyznačena v okně s cenovým grafem.  

Pro výpis seznamu událostí je potřebný vstup, který tyto události obsahuje. V této 

implementaci je vstupem textový soubor, který spolu s událostmi také obsahuje časové 

údaje, kdy má daná událost nastat, dále pak měnu, kterou ovlivní a číslicový údaj 

znázorňující na kolik danou měnu může daná zpráva ovlivnit. Příklad takového souboru 

pro jeden den je vidět níže. 

2015.11.24 02:00;EUR;2;German Final GDP q/q 

2015.11.24 04:00;EUR;1;German Ifo Business Climate 

2015.11.24 04:05;AUD;1;RBA Gov Stevens Speaks 

2015.11.24 05:00;GBP;1;Inflation Report Hearings 

2015.11.24 06:00;GBP;2;CBI Realized Sales 
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2015.11.24 08:30;USD;1;Prelim GDP q/q 

2015.11.24 08:30;USD;2;Goods Trade Balance 

2015.11.24 08:30;USD;1;Prelim GDP Price Index q/q 

2015.11.24 09:00;EUR;2;Belgian NBB Business Climate 

2015.11.24 09:00;USD;2;S&P/CS Composite-20 HPI y/y 

2015.11.24 09:59;USD;1;Richmond Manufacturing Index 

2015.11.24 10:00;USD;3;CB Consumer Confidence 

2015.11.24 18:50;JPY;3;Monetary Policy Meeting Minutes 

2015.11.24 18:50;JPY;3;SPPI y/y 

2015.11.24 19:30;AUD;2;Construction Work Done q/q 

Podoba takového souboru má svá přísná pravidla. Pokud nebudou dodrženy, 

indikátor nebude fungovat správně. Časový údaj musí být ve tvaru: RRRR.MM.DD 

hh:mm, číslicová úroveň dopadu události musí být v rozsahu 1 – 3. Kde nejmenší 

hodnota znamená malý dopad a největší představuje velký dopad. Jednotlivé informace 

na řádku musí být odděleny středníkem. 

Takový vstupní soubor může obsahovat data pro libovolný počet dní. V indikátoru 

v MT bude vždy zobrazen seznam událostí pouze pro aktuální den. 

Vstupní soubor je na počátku programu otevřen a postupně řádek po řádku je 

načten a hodnoty z řádku jsou ukládány do speciální proměnné zvané struktura. 

Struktura je uvedena níže. 

struct Events 

{ 

   datetime dateTime; 

   string currency; 

   int impact; 

   string message; 

} events[]; 

Součástí implementace je také uzavírání otevřených obchodů, které souvisí s 

vyhlášením dané zprávy. V prostředí MT není možné uzavírat obchody z indikátoru, ale 
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z jiného nástroje, který je popsán v další kapitole. Tento nástroj obsahuje pouze 

nastavení globální proměnné. Globální proměnná je přístupná ve všech indikátorech a 

nástrojích, které právě běží v prostředí MT. Nastavením konkrétní proměnné na 

číselnou hodnotu z nuly na jedničku je dána ostatním nástrojům informace o tom, které 

obchody se mají uzavřít. V tomto řešení je vždy jedna proměnná pro jednu měnu. Při 

zapnutí indikátoru v prostředí MT je jako první načtena informace o vyhlašování 

událostí ze souboru a je nastavena globální proměnná na hodnotu nula. 

Uživatel zadá v rámci vstupních parametrů časový interval v minutách. Tento údaj 

slouží jako doba před vyhlášením události, ve které má dojít k uzavření příslušných 

obchodů.  

3.3 Uzavírání otevřených obchodů 

Tento nástroj je zpracován jako Expert Advisor. Což je značení pro nástroj v prostředí 

MT, který může provádět příkazy spojené s obchodováním (otevírání obchodů, zavírání 

obchodů, atd.). Program testuje číslicovou hodnotu globálních proměnných a podle 

výsledku uzavírá příslušné obchody. Po uzavření obchodu nastaví proměnnou zpět na 

nulovou hodnotu. Pro uzavírání obchodů se používají funkce patřící přímo k platformě 

MT. V cyklu se projíždějí postupně všechny obchody, které jsou seřazeny v zásobníku a 

je testováno, ke kterému měnovému páru daný obchod patří. Pokud je například známo, 

že nadcházející událost ovlivní cenovou úroveň amerického dolaru, pak program uzavře 

všechny obchody, které jsou aktivní na měnových párech s americkým dolarem. 

3.4 Posílání zpráv pomocí emailu 

Tento nástroj je vytvořen pomocí programovacího jazyku C#. Prostředí MT sice 

umožňuje posílání emailových zpráv, ale neumožňuje posílání zpráv s přílohou [15]. 

V každé zprávě je příloha s vyobrazením situace na trhu. Zpráva se posílá vždy, když se 

nalezne nějaká grafická formace. Jazyk C# byl vybrán, protože prostředí .net  poskytuje 

snadné nástroje, jak implementovat tento nástroj. V programu je nejdříve nastaven 

klient, kterému se má zpráva odesílat a poté je nastavena samotná zpráva. Příloha je 

načtena z adresáře, který si uživatel nastaví při spuštění programu. Program „hlídá“ 
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obsah adresáře, zda nebyl přidán nový soubor. Pokud ano, pak soubor odešle na účet, 

který je nastaven uživatelem. 

Jak program nastavit bude popsáno v další kapitole o instalaci a nastavení celého 

prostředí. Dále se v příloze nacházejí vývojové diagramy ke každému algoritmu. 

3.5 Instalace a nastavení 

Tato kapitola popisuje postup při instalaci a nastavení nástrojů. Tento postup je rozdělen 

do několika bodů, které jsou pospány v podkapitolách níže.  

3.5.1 Nastavení nástrojů Technická analýza a Fundamentální analýza 

EX4 soubor s indikátorem je nejdříve nutné vložit do adresáře terminálu pro indikátory. 

Obvykle je to adresář: <MT4_Terminal>\MQL4\Indicators. Poté je třeba 

spustit MT4 a vyhledat nástroj v seznamu Indicators viz obrázek (Obrázek 25). 

 

Obrázek 25: Nastavení nástroje pro technickou analýzu 

Na indikátor je třeba dvakrát poklepat levým tlačítkem myši, poté se objeví okno s 

popisem nástroje. Po přepnutí do záložky Inputs a nastavení parametrů podle vlastních 

potřeb dojde k nastavení a spuštění indikátoru. Pro nástroj s fundamentální analýzou je 

postup stejný.  
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V tabulce (Tabulka 4) je seznam parametrů sloužících k technické analýze i s uvedeným 

popisem těchto parametrů, které lze pro daný nástroj nastavit. 

Tabulka 4: Parametry pro nastavení nástroje technické analýzy 

Parametr Vysvětlení 

Formace Zde se vypíše název formace, kterou má indikátor vyhledávat, může 

nabývat jednou z hodnot: 

downtrade/uptrade/support/resistance/doublehill. 

Délka Délka dané formace, kde u doublehill jde o vzdálenost mezi vrcholy. 

Sklon Sklon se vyplňuje pouze u formací downtrade/uptrade, jde o minimální 

úhel, který svírá formace s osou X. 

Barva Lze nastavit barvu zvýraznění dané formace. 

Tabulka 5: Parametry pro nastavení nástroje s fundamentálními zprávami 

Parametr Vysvětlení 

Časovač Doba před vyhlášením události, kdy je třeba uzavřít 

všechny obchody na trzích, které mohou být událostí 

ovlivněny. Pokud uživatel nastaví hodnotu nula, pak to bude 

znamenat, že se žádné aktivní uzavírání obchodů dělat 

nebude. 

Barva pozadí Barva pozadí pro seznam události pro aktuální den. 

Barva písma malý dopad Barva písma pro události, které mají na tržní pohyby malý 

vliv. 

Barva písma střední 

dopad 

Barva písma pro události, které mají na tržní pohyby střední 

vliv. 

Barva písma velký dopad Barva písma pro události, které mají na tržní pohyby velký 

vliv. 

Barva písma po Barva písma pro události, které se již staly. 

 

Soubor, který slouží jako vstup pro fundamentální analýzu, musí být pojmenován 

calendar.txt, a musí být uložen v adresáři: <MT4_Terminal>\MQL4\Files. 

Podoba vstupních dat je popsána v tabulce (Tabulka 5). 

Pokud bude potřeba analyzovat více technických formací, pak je možné indikátor 

Technická analýza spustit vícekrát nad daným cenovým grafem. 
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3.5.2 Instalace a nastavení programu pro posílání zpráv 

Program je vytvořen formou konzolové aplikace, kterou je však třeba nejdříve 

nainstalovat, protože aplikace využívá služeb balíčků, které běžný uživatel nemusí mít 

na svém počítači přístupné. 

1. Instalace je velice jednoduchá, stačí spustit soubor setup.exe a postupovat podle 

screenshotů uvedených níže, jako první se spustí okno s přípravou pro instalaci, viz 

obrázek (Obrázek 26). 

 

Obrázek 26: Příprava před instalací 

2. Druhým oknem započne samotný průvodce, tento krok je zobrazen na obrázku 

(Obrázek 27). 
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Obrázek 27: Uvítání průvodce instalací 

3. Ve třetím okně, uvedeném na obrázku (Obrázek 28) si lze vybrat místo, kam 

bude aplikace nainstalována. 

 

Obrázek 28: Specifikace cílového adresáře 

4.V dalším okně  průvodce informuje o detailech instalace, jak lze vidět na obrázku 

(Obrázek 29). 
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Obrázek 29: Shrnutí nastavení instalace 

5. Poté se spustí samotná instalace, která bude zakončená oknem se zprávou 

oznamující dokončenou instalaci, viz obrázek (Obrázek 30). 

 

Obrázek 30: Ukončení instalace 

Po instalaci je možné aplikaci spustit poklepáním na soubor s příponou .exe 

v adresáři, kam byla aplikace nainstalována nebo v nabídce Start/Všechny programy. 

Aplikace postupně vyzývá uživatele, aby zadal adresu cílového emailu, přihlašovací 
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heslo a nakonec cestu ke složce, kam se ukládají screenshoty nalezených formací. 

Pokud je vše nastaveno správně a program bude spojen s emailovou schránkou, pak 

bude výstup z aplikace vypadat podobně jako na obrázku (Obrázek 31). 

 

Obrázek 31: Spuštění programu pro posílání emailových zpráv 

3.5.3 Nastavení nástroje pro uzavírání obchodů 

Soubor EX4 je třeba zkopírovat do složky pro obchodní systémy. Složka je v adresáři: 

<MT4_Terminal>\MQL4\Experts. 

Ve spuštěném MT4 je třeba najít nástroj v seznamu Expert advisors. Po otevření se 

objeví nové okénko, ve kterém se vybere záložka Common. V této záložce se musí vše 

nastavit podle obrázku, který je uveden, viz (Obrázek 32). Po potvrzení se ještě v 

aplikaci musí povolit možnost automatického obchodování kliknutím na tlačítko 

AutoTrading. Pokud se v pravém horním rohu v okně s cenovým grafem (zvýrazněno 

zeleně na obrázku níže) ukáže „smajlík“, pak je vše správně nastaveno pro uzavírání 

obchodů. 
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Obrázek 32: Nastavení nástroje pro automatické uzavírání pozic 

3.5.4 Nastavení nástroje pro posílání zpráv a nastavení účtu 

Na následujících obrázcích níže je znázorněn postup, jak nastavit svůj emailový účet. 

Pro tyto účely byl zvolen emailový účet na Gmail. Postup: 

1. Přepnout se do okna „Můj účet“, jak je uvedeno na obrázku (Obrázek 33).  

 

Obrázek 33: Gmail - Můj účet 
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2. Přepnutí  se do okna „Přihlášení do Googlu“ jak znázorňuje obrázek (Obrázek 

34). 

 

Obrázek 34: Gmail - Účet Gmail 

3. Následuje vypnutí dvoufázového ověřování, tento bod lze vidět na obrázku 

(Obrázek 35). 

 

Obrázek 35: Gmail - dvoufázové ověření 
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4. Povolit méně bezpečné aplikace. Tento krok je znázorněn na obrázku (Obrázek 

36). 

 

Obrázek 36: Gmail - povolení přístupu méně bezpečných aplikací 

Nástroj pro posílání zpráv je třeba nejdříve nainstalovat. To je provedeno 

klasickým způsobem, poklepe se na soubor s příponou exe. Instalátor program 

nainstaluje. Po instalaci je program otevřen a jsou nastaveny všechny údaje. Jako 

adresář pro screenshoty musí být nastaven adresář, který je součástí adresářové 

struktury terminálu: <MT4_Terminal>\MQL4\Files. 

3.6 Testování 

Hlavním cílem testování bylo zjistit, jak přesně dokáže algoritmus rozpoznat 

požadovanou grafickou formaci. Bylo zjištěno, že existují situace na trhu, kdy program 

danou formaci nenalezl. 

Testování probíhalo tak, že pokaždé se spustil pouze jeden algoritmus pro 

vyhledávání a to z důvodu větší přehlednosti. Jako měnový pár, na kterém byly testy 

prováděny, byl vybrán EUR/USD a časový úsek, na kterém byly postupně spouštěny 

všechny algoritmy, bylo druhé pololetí loňského roku. Časový rámec byl nastaven na 

jednu hodinu. 
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Dále byl pro testovací účely vytvořen skript, který má za úkol volat danou funkci 

pro nalézání formace pro všechny dostupné bary v minulosti. Aby to bylo možné, bylo 

třeba také upravit programový kód všech funkcí pro vyhledávání formací. Tato úprava 

spočívala v přidání jednoho parametru do volání funkce. Tím parametrem bylo celé 

číslo posunu (shift). Jak bylo popsáno výše, program funguje tak, že analyzuje pouze 

aktuální situaci (od aktuálního baru). Aby však bylo rychleji zjištěno, jak algoritmus 

funguje, je tato funkce volána díky tomuto parametru i pro minulé bary. 

Skript je tedy ve formě cyklu, ve kterém postupně více do tržní minulosti je volána 

funkce pro vyhledávání dané formace. Dále se uživatel podívá, jak dopadlo testování 

pro algoritmy. 

3.6.1 Downtrend/Uptrend 

Algoritmus pro tyto formace dosahoval uspokojivých výsledků. Parametry nastavené 

pro testování tohoto algoritmu jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 6). Trendy aktivně 

vyhledával, ale v některých situacích, kde docházelo k čistému trendu, algoritmus 

selhal, jak je vidět na obrázku (Obrázek 37). Naproti tomu obrázky (Obrázek 38, 

Obrázek 39) znázorňují správnost fungování algoritmu.  

Tabulka 6: Testovací parametry algoritmu pro Downtrend/Uptrend 

Testovací parametr Hodnota 

Minimální délka 40 

Úhel sklonu 45° 

 



 

60 

 

 

Obrázek 37: Situace, kdy nebyl rozpoznán stoupající a klesající trend 

 

Obrázek 38: Situace, kdy byly rozpoznány stoupající a klesající trendy 
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Obrázek 39: Situace, kdy byly rozpoznány klesající trendy 

3.6.2 Support/Resistence 

Tento algoritmus byl na implementaci nejjednodušší a také vykazoval nejlepší 

výsledky. Zároveň se tato formace nejčastěji objevovala na daném měnovém páru. 

Nastavení parametrů pro ověření správné funkčnosti algoritmu je uvedeno v tabulce 

(Tabulka 7). Pokud bude v praxi zvolen menší časový rámec (1M nebo 5M) a bude 

často docházet k nalézání této formace, jak je uvedeno na obrázku (Obrázek 40), může 

docházet k častému posílání zpráv na emailový účet uživatele, což může působit rušivě. 

Proto je doporučováno používat tento algoritmus spíše na větší časové rámce, konkrétně 

od jedné hodiny déle. 

Tabulka 7: Testovací parametry algoritmu pro Support/Resistenci 

Testovací parametr Hodnota 

Minimální délka 60 
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Obrázek 40: Situace, kdy byly rozpoznány Supporty a Resistence 

3.6.3 DoubleHill 

Tento algoritmus byl ze všech nejnáročnější. Parametry pro ověření jeho funkčnosti 

jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 8). Na obrázku (Obrázek 41) se vyskytují obarvené 

písmena X. Červená je pro první vrchol zprava, modrá je pro druhý vrchol a zelené X je 

pro nalezené minimum. Jak je vidět na obrázku (Obrázek 41), tak také docházelo k 

naleznutí formace, která stěží připomíná formaci dvojitý vrchol. 

Tabulka 8: Testovací parametry algoritmu DoubleHill 

Testovací parametr Hodnota 

Minimální délka 10 
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Obrázek 41: Situace, kdy byly špatně rozeznány DoubleHill formace 

Pokud se však na trhu objevila formace, která odpovídala popisu dvojitého vrcholu, 

tak ji algoritmus spolehlivě objevil, viz obrázek (Obrázek 42). 

 

Obrázek 42: Situace, kdy byly správně rozeznány DoubleHill formace 
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3.7 Návrhy na vylepšení 

Možný návrh na vylepšení spočívá ve vytvoření nástroje, který bude schopen stáhnout z 

internetu data o ekonomických událostech. Takový nástroj by stáhnul celou webovou 

stránku ve formě html a následně by prošel celou její strukturu a uložil by užitečná data 

z kalendáře do programové struktury. Tím by se výrazně zrychlila práce s vytvářením 

vstupního souboru pro nástroj fundamentální analýzy. Velkou komplikací je fakt, že 

struktura webových stránek se často mění, a tudíž by se často musel předělávat program 

pro načítání a ukládání dat. 

Nástroj by dále mohl vyhledávat pokročilejší formace jako například hlava a 

ramena nebo vlajka či trojúhelník. Tyto formace jsou však dosti náročné na 

vyhledávání.
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit nástroje, které usnadňují práci s technickou analýzou a 

dále nástroj pro hlídání vyhlašování ekonomických zpráv. V prvních kapitolách byl 

podrobně popsán měnový trh se jménem Forex. Byly zde vysvětleny některé principy, 

které s trhem souvisí i nástroje, které běžný obchodník při své práci používá. 

 Hlavní důraz se byl však kladen na technickou analýzu, což je souhrn různých 

nástrojů a možností použití pro zlepšení výsledků obchodní činnosti. Byly zde 

vysvětleny nejpoužívanější technické indikátory a také jak se jejich výsledky 

vyhodnocují nebo interpretují. Dalším velkým celkem technické analýzy jsou samotné 

grafické formace, které trh v průběhu svého fungování vykresluje. Těchto formací 

existuje mnoho. Tato práce obsahuje popis těch nejvyhledávanějších formací, které se 

na trhu vyskytují. Nejvyhledávanější jsou proto, že se vyskytují poměrně často, jsou 

snadné k nalezení a jejich výskytem lze často predikovat, kudy se trh pohne. Pro úplnost 

je v této práci popsána fundamentální analýza. V této analýze se hlídají pouze okolní 

jevy, které mohou trh ovlivnit. Nejde tedy vůbec o analýzu tržních křivek jako 

takových, ale o okolí trhu. Prakticky to znamená analýzu dopadu vyhlášených 

ekonomických zpráv na tržní dění. 

 V poslední kapitole jsou popsány některé nedostatky, které obchodní platforma 

MetaTrader obsahuje. Jde o nástroj pro aktivní analýzu grafických formací, který 

nachází v aktuálním tržním dění grafické formace a po nálezu oznámí uživateli 

výsledek. Druhým nástrojem je hlídání ekonomických zpráv a uzavírání otevřených 

obchodů v závislosti na měně, kterou daná zpráva ovlivní. 

 V závěru bylo provedeno testování, kde byly zjištěny mírné nedostatky při 

nalézání grafických formací. Někdy byla nalezena formace, která stěží připomínala 

jakoukoliv známou formaci. Ve většině případů však nástroj fungoval správně. 

Nejlepších výsledků dosahoval algoritmus pro nalézání supportů a resistencí. Nakonec 

byly v práci nastíněná možná vylepšení. Více jak potřebný by byl nástroj, pro stahování 

potřebných dat o vyhlašovaných týdenních zpráv z internetových stránek. Tento nástroj 

by musel procházet složitou strukturu webové stránky, vytáhnout z ní užitečné 
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informace a uložit je v požadované formě do souboru na klientském počítači. 

Nevýhodou je fakt, že webová struktura se často mění, a tak by se musel i často 

upravovat nástroj, který by tuto činnost obsluhoval. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

Pojem Vysvětlení 

ASK Poptávková cena (za kterou nakupujeme základní měna v měnovém 

páru). 

Bar Jeden časový úsek v cenovém grafu. 

BID Nabídková cena (za kterou se prodává kótovaná měna z měnového 

páru), je zpravidla nižší než cena ASK. 

Broker Obyčejný člověk nemůže sám za sebe přistoupit přímo na trh, děje 

se tak pomocí prostředníka – brokera (někdy se také říká makléř). 

GAP Jsou mezery v kurzu, obvykle vznikají, když končí víkend a začíná 

pracovní týden, kurz pak začíná na jiné úrovni, než skončil před 

víkendem. 

Hedging Současné otevření více pozic pro nákup a prodej daného měnového 

páru. 

Leverage Finanční páka udává, jakou mírou se musíme podílet na zaplacení 

vstupní pozice, například: páka 100:1 značí, že musíme zaplatit 

setinu pozice. 

Long/Short Jde o vyjádření, které se užívá v různých případech, konkrétně když 

otevírám LONG pozici, tak předpokládám, že kurz bude stoupat u 

SHORT je to naopak - kurz bude klesat, někdy se používá zvířecí 

analogie: býčí trend – long trend, nebo medvědí trend – short trend. 

LOT Základní velikost pozice, kterou daný obchodník otevírá, jedná se o 

100.000 jednotek základní měny, existují i menší velikosti pozic: 

miniLOT (hodnota je 10.000) a mikroLot (hodnota je 1000). 

Margin Záloha, kterou musí obchodník vyplatit, aby mohl být uskutečněn 

obchod, závisí na velikosti pozice a také finanční páky. 

Margin call Pokud nemáme při obchodování nastaven stop-loss a dochází ke 

ztrátám na aktuálním obchodě, které se pomalu rovnají naši vložené 

záloze, pak je broker nucen uzavřít naší pozici. 

MetaTrader Obchodní platforma. 

MM Money management soubor pravidel, které nám pomáhají řídit svůj 

finanční účet. 
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PIP Měnový kurz je reprezentován číslem, se čtyřmi desetinnými místy 

(platformy zobrazují i pět desetinných míst), pokud se kurz 

pohybuje z hodnoty například: 1,2454 na hodnotu 1,2455, pak se 

jedná o pohyb o jeden PIP; Ještě se setkáváme s pojmem PIP 

VALUE – jde o peněžitou hodnotu jednoho pipu, tato hodnota se 

liší podle měnového páru. 

RRR Risk reward ratio poměr risku ke ztrátám, využíváme jej při 

zadávání hodnot take profit a stop loss. 

Slippage Skluz, udává, že došlo ke změně hodnoty měnového kurzu od 

podání naší žádosti po provedení dané finanční operace 

(nákup/prodej). 

Spread Je poplatek, který se vyplácí brokerovi za uskutečnění obchodu 

jeho prostřednictvím, vypočítává se jako rozdíl mezi ASK a BID. 

Swap Úroky, které platíme, popřípadě jsou nám vypláceny za držení 

pozice pres noc. 

Stop loss Cenová úroveň pro zastavení ztrát. 

Take profit Cenová úroveň pro zisk. 

 


