
 



 



 



Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá obchodním systémem Triple Screen v teoretické i 

praktické rovině. V rámci práce je navržen poloautomatický obchodní systémm, který se 

zaměřuje na obchodování s kukuřicí. Předtím jsou rozebrány teoretické předpoklady, nutné 

k úspěšné implementaci obchodního systému a je vysvětlen a popsán i samotný obchod 

s kukuřicí a jeho zákonitosti a možnosti v dnešní době. Praktická část zahrnuje vytvoření 

vlastní aplikace ve vývojovém prostředí Matlab a stejnojmenném skriptovacím jazyce. 

Pomocí ní je simulován obchod s kukuřicí za pomocí vybraných trendových indikátorů a 

oscilátorů. Na historických datech je nalezena nejlepší kombinace indikátorů a ta je 

následně aplikována na data následující. 

Abstract 

This diploma thesis deals with the Triple Screen trading system in the theoretical and 

practical level. As part of the work semiautomatic trading system, which focuses on 

trading with corn is designed. Previously, there are discussed theoretical assumptions 

necessary for the successful implementation of the trading system. There is explained and 

described deal with corn and principles and possibilities nowadays. The practical part 

includes the creation of custom application in Matlab development environment and 

scripting language. Using this application is simulated trading corn with selected trend 

indicators and oscillators. Using historical data there is found the best combination of 

indicators and it is subsequently applied on the following dates. 
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Úvod 

Každý člověk se setkal s obchochodováním v různých podobách a pravděpodobně se 

automaticky, aniž by k tomu musel být vybízen, snažil co nejlevněji nakoupit a nejdráže 

prodat. V ideálním případě generovat co nejvyšší zisk. Tato práce si za svůj cíl neklade 

nic menšího, než uspět mezi spekulanty na burzovním trhu. Na místě, kde se jeho vývoj 

jen těžko předpovídá či odhaduje, kde mnoho lidí přišlo o všechny peníze, a kde jen ti 

nejlepší generují zisky.  

Hlavním záměrem práce bude vygenerovat dlouhodobý zisk na burze s komoditami. 

Kontrétně se bude soustředit na obchod s kukuřicí, jakožto stabilní polodinou, která má 

předpoklady, aby na ní fungovaly technické indikátory, kterých bude v hojné míře 

využíváno. Prostředníkem, který by měl zpracovat data, provést jejich analýzu a vrátit 

uživateli po jisté interakci relevantní výsledky, bude vlastnoručně implementovaná 

aplikace, která by se stejně jako celá strategie měla vyznačovat robustností, přesností a 

v neposlední řadě i dostatečnou mírou jednoduchosti, aby mohla být v budoucnu 

využívána a případně i rozvíjena nejen tvůrcem této práce. 

Teoretický předpoklad pro strategii obchodování poskytne Dr. Alexander Elder a jeho 

obchodní systém Triple Screen kombinující trendové indikátory a oscilátory, a také 

sledující několik grafů, neboli časových rámců, což i bez hlubších znalostí zní poměrně 

zajímavě. Práce by měla naznačit, zda je tato strategie z 90. let 20. století použitelná i 

v dnešní době. 

Cílem je dlouhodobý pohyb v kladných číslech a také maximální pochopení 

problematiky obchodování s komoditami a obchodního systému Triple Screen, proto se 

v práci nelze obejít bez neustálé vizuální kontroly probíhajících obchodů a jejich 

výstupů. Obchodník by měl v každé chvíli vědět, co se právě děje, a dokázat si sám 

spočítat to, co může v souladu s rozvojem informačních technologií udělat rychleji 

počítač. Nikdy by nemělo dojít k tomu, že bude připravovaný systém používaný jako 

černá skříňka. Bez uváženého a soustředěného jednání založeného na vlastním 

předpokladu dalšího vývoje trhu, pro který je aplikace pouze prostředníkem, nelze 

dosáhnout úspěchu.  
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1 Cíle práce, metody a postupy 

Obecným cílem této práce je navržení investičního modelu dle uvedených východisek a 

principů, jeho testování na historických datech a optimalizace vybraných parametrů s 

cílem maximalizace zisku a stability. Zmíněná východiska a principy vycházejí 

z obchodního systému Triple Screen, jehož tvůrcem je Dr. Alexander Elder, který ho 

veřejnosti poprvé představil v roce 1986 prostřednictvím článku v časopise Futures. (1) 

1.1 Hlavní cíl  

Hlavním cílem práce je pokusit se zodpovědět otázku, zda je tento obchodní systém 

z druhé poloviny 90. let 20. století použitelný i dnes, na velmi rychle se měnících trzích, 

kdy je preferováno obchodování pomocí kratších časových rámců. Druhým cílem, který 

bude časově předcházet cíli prvnímu, je návrh a optimalizace modelu ve vhodném 

vývojovém prostředí tak, aby při použití Out-of-sample analýzy vykazoval za 

dostatečně dlouhé časové období kladné výsledky. Třetím cílem pak bude 

zkonstruování systému v podobě maximálně se přibližující originálu, vycházíme-li 

z dostupné literatury, tedy s použitím stejných indikátorů jaké použil jeho zakladatel a 

následné porovnání s případy, kdy budou zvoleny indikátory jiné, případně jejich 

kombinace za účelem získání ještě robustnější a úspěšnější obchodní strategie. 

1.2 Vedlejší cíle 

Za vedlejší cíle jsou v práci považovány veškeré úspěšně dokončené dílčí operace, které 

povedou ke splnění cílů hlavních. Především pak: 

 definování cílů práce a postupů, které povedou k jejich naplnění, 

 výběr vhodného vývojového prostředí pro vytvoření modelu originálu, 

 výběr vhodných parametrů k optimalizaci s cílem zvýšení robusnosti systému a 

celkového zisku, 

 zvolení vhodné kombinace indikátorů a tím vlastní pozměnění originálu, 

 simulace a provádění experimentů 

 a shrnutí výsledků do srozumitelné formy 

1.3 Zvolené metody, postupy a nástroje 

Při své práci využiji procesů modelování a simulace. Simulace je výzkumná metoda, 

jejíž podstatou je náhrada zkoumaného dynamického systému, neboli originálu, jeho 

simulátorem, s nímž se experimentuje s cílem získat informace o původním zkoumaném 

dynamickém systému. Nutno zdůraznit, že aby šlo o simulaci, musí být cílem 

experimentů se simulátorem získání informací o simulovaném systému. Podstatou 
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modelování ve smyslu výzkumné metody je náhrada zkoumaného systému, neboli 

originálu, jeho modelujícím systémem, nazývaným model. Cílem je pomocí pokusů, 

neboli experimentů, s modelem získat informaci o originálu. Simulační model je pak 

struktura, která váže dva systémy, jejich prvky a jejich atributy, a v případě simulačních 

modelů i existence obou systémů. Originál i jeho modelující systém jsou dynamické 

systémy. Pokud nějaký stav nastane v originálním systému, tak nastane i v 

modelovaném systému. [15] 

Vzhledem ke zvolenému vývojovému prostředí Matlab bude v programové části 

využito principů strukturovaného programování. Dále bude při tvorbě grafického 

rozhraní využito povědomí o grafických objektech a jejich hierarchii v systému Handle 

Graphic a celé GUI bude navrženo pomocí GUIDE nástroje pro interaktivní tvorbu 

grafického rozhraní, který vývojové prostředí Matlab nabízí. V neposlední řadě bude 

pak kladen důraz na dodržení základních principů psaní dokumentace v kódu. 
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2 Teoretická východiska práce  

2.1 Základní pojmy 

Likvidita je ukazatel vypovídající o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové 

peníze. Čím vyšší je likvidita určitého produktu, tím rychleji lze investici zpeněžit. 

V této souvislosti se tedy hovoří o produktech s vysokou a nízkou likviditou. Čím 

rychleji lze peníze získat zpět z investice, tím nižší výnosy z investice můžete očekávat. 

[9] 

Volatilita udává, jak živý a rychlý daný trh je. [8] 

Volume je ukazatelem objemu obchodů. Jedná se tedy o indikátor vyjadřující celkové 

množství kontraktů obchodovaných za určitý časový úsek [8] 

Support je cena, pod kterou už není nikdo ochoten prodávat, protože se mu to zpravidla 

nevyplatí. [8] 

Resistance je naopak jakýmsi stropem, nejvyšší cenou, kterou je většina obchodníků 

ochotná zaplatit za nákup. [8] 

Slippage neboli skluz je rozdíl mezi požadavkem při zadání příkazu a jeho skutečném 

vykonání. Záleží na rychlosti brokera, který požadavek vykonává. Zpravidla je třeba 

s ním počítat i při obchodování online, i když bývá menší. [6] 

Out-of-sample a In-sample analýza jsou zpravidla spojené nádoby. Celý proces rozdělí 

data do dvou skupin v poměru nejčastěji 70 % - 30 % nebo 80 % - 20 %. Na datech 

z první časově výrazněji delší skupiny je prováděna optimalizace modelu a jeho 

indikátorů. Tato část se nazývá In-sample analýza. Zbylá data se nazývají Out-of-

sample data a jsou následně využita k ozkoušení optimalizovaného modelu před jeho 

reálným nasazením, což je označováno jako Out-of-sample analýza nebo také Out-of-

sample testování. Výsledky se porovnají. Měly by být přibližně shodné, jinak došlo 

k nekorektní optimalizaci modelu a takový model se doporučuje nenasazovat. [13] 

 

Obrázek 1 – In-sample a Out-of-sample analýza (zdroj: [13]) 
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2.2 Komodity 

Obchodování s komoditami (anglicky trading commodities či futures trading) nazývané 

také termínované obchodování je obchodováním se surovinami. Suroviny jsou 

kupovány s určitým termínem dodání, se kterým je třeba počítat, a obchod je uzavřen 

smlouvou neboli futures kontraktem. Tento způsob obchodování se zrodil v dávné 

historii kolem 17. století, kdy mezi sebou dodavatelé a odběratelé rýže v Japonsku 

začali uzavírat smlouvy neboli kontrakty dříve, než rýži skutečně vypěstovali, aby mohl 

pěstitel na základě kontraktu dostat v bance půjčku na vše potřebné k vypěstování. Brzy 

se ukázalo, že samotné kontrakty jsou velmi dobrý prostředek ke spekulování, a to je 

podstatou dnešního obchodování na trhu komodit. Obchodníci mezi sebou kupují a 

prodávají kontrakty na suroviny a spekulují o vývoji jejich cen. Komodita je tedy pouze 

nástrojem k obchodování. Od hlubších znalostí o tom, s čím je obchodováno, je 

v analýze pomocí technických indikátorů do jisté míry abstrahováno a podstata obchodů 

je ze znalosti surovin přenesena na znalost a analýzu grafů. Příkladem komodit jsou 

například na amerických burzách pšenice, kukuřice, oves, železo, ropa, stavební dřevo, 

drahé kovy a další. [8] 

2.3 Futures kontrakty 

Nejlépe obchodovatelné jsou vždy kontrakty, které vyprší co možná nejdříve, proto je 

vhodné vybrat si surovinu, se kterou chceme obchodovat, a zaměřit se na její nejbližší 

kontraktní měsíc. Zároveň je ale třeba dodržet základní zásady pro obchod 

s komoditními kontrakty. Každý kontrakt má dva důležité údaje. Prvním je FND 

(anglicky first notice day), což je den, kdy je obchodník upozorněn, že vlastní kontrakt 

na nákup komodity, a pokud ho včas neprodá, bude muset závazek naplnit a tím fyzicky 

převzít. Druhým důležitým údajem je LTD (anglicky last trading day), který vyjadřuje 

den, kdy úplně poslední den, kdy je ještě možné kontrakt prodat, aby ho nemusel 

prodávající fyzicky převzít, a řešit s tím spojené náklady na uskladnění a podobně. Platí 

tedy zásadní pravidlo, nikdy nedržet kontrakt na komoditu déle, než do dne LTD. 

Zajímavostí komoditního trhu je, že lze kontrakt nejprve prodat a pak teprve koupit, a 

tím uzavřít svoji pozici neboli obchod. Můžeme tedy prodávat dříve, než vlastníme, jen 

je vždy potřeba po prodeji nakoupit do FND, abychom následně nemuseli někomu 

fyzicky dodávat něco, co nemáme. [8] [17] 

2.4 Obchodování s futures kontrakty  

Na trhu s komoditními kontrakty platí takzvaný pákový efekt, kdy ke koupi velkého 

množství suroviny stačí složit pouze zálohu neboli margin a obchodník nemusí mít 

v daný časový okamžik k dispozici plnou cenu za objem suroviny. To umožňuje 

spekulovat o ceně mnohem většího množství komodit, než na jaké máme ve skutečnosti 

peníze, což je zajímavé, ale samozřejmě také nebezpečné, protože pokud vlastníme něco 

na dluh, je zde vždy riziko, že za to budeme muset zaplatit. Například pokud by se 
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surovina zkazila či nevratně poškodila, její cena by se výrazně snížila. S kontrakty je 

možno obchodovat pomocí burz a brokerů a v neposlední řadě také online. [8] [17] 

2.5 Obchodování prostřednictvím burz a brokerů 

První burzy vznikaly v Americe již v polovině 19. století. Burza je místo, kde je fyzicky 

kupováno a prodáváno určité množství komodit. Obchodování je možné vždy pouze 

prostřednictvím brokera, kterému zadá obchodník svůj požadavek, a on ho předá na 

burzu. Účtuje si za to poplatek neboli brokerskou komisi (anglicky broker fee). Na 

burzách probíhá kontrola, že jsou obchody vedeny podle pravidel, což je zárukou far 

play pro všechny obchodníky. V USA je kontrolním orgánem CFTC - Commodity 

Futures Trading Commission. [8] 

2.6 Obchodování s kukuřicí 

Kukuřice je jednou z nejvšestrannějších a nejkomplexnějších plodin světa a její využití 

je proto velmi široké. Největším pěstitelem kukuřice jsou Spojené státy americké, 

následovány Čínou. Je nepostradatelnou složkou potravinářského průmyslu, především 

jako krmná plodina, a je také součástí jídelníčku značné části populace. Kukuřice je 

komodita a jako s takovou lze obchodovat pomocí kontraktů. [16] 

 

Obrázek 2 – Označení kontraktu kukuřice (zdroj: [16]) 

Písmeno C je poznávacím symbolem (anglicky ticker symbol) kontraktu kukuřice. Číslo 

8 je hodnota roku, odpovídající 2008 a X značí desátý kalendářní měsíc, tedy listopad. 

Následuje cena za 100 bušlů 601.50$, které tedy odpovídá cena za jeden bušl, která je 

6.0150$ dolarů.  
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Obrázek 3 – Příklad kontraktu kukuřice (zdroj: [16]) 

Kukuřice je obchodována buď v otevřeném formátu, také nazývaném Open Outcry, kdy 

je třeba fyzické přítomnosti v místě určeném pro zobchodování nebo a to již v této době 

převážně elektronicky prostřednictvím burz: Chicago Mercantile Exchange (CME) 

Group (CME, e-CBOT), Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BM&F), Mercado 

a Termino de Buenos Aires (MATba), Dalian Commodity Exchange (DCE), Kansai 

Commodities Exchange (KANEX), National Commodity and Derivatives Exchange 

(NCDEX) a Tokyo Grain Exchange (TGE). [16][18] 

CME Group je burzovní skupina, která vznikla sloučením burzy Chicago Mercantile 

Exchange (CME) a Chicago Board Of Trade (CBOT) v roce 2006. Již roku 1994 bylo 

v rámci CBOT poskytovýno elektronické obchodování. V současné době tato skupina 

nabízí k elektronickému obchodování platformy GLOBEX a e-CBOT. CBOT je 

elektronická obchodní platforma umožňující obchodovat future kontrakty uvedené na 
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burze CBOT. Globex je také elektronická platforma umožňjící obchodovat deriváty a 

future komoditní kontrakty z burzy CME. [19] 

 

Obrázek 4 – Obchodní platforma Globex (zdroj: [19]) 

Kukuřice je obchodována v bušlech (anglicky bushl), což je angloamerická objemová a 

hmotnostní míra. Jeden bušl se rovná 35,23907017 litrů. Pro kukuřici tento objem 

odpovídá hmotnosti cca 25,4016 kg. [18] 

Jakožto komodita je kukuřice obchodována za přítomnosti pákového efektu, kdy lze 

koupit mnohem větší množství komodity, než na které má obchodník finance. Platí se 

pouze záloha neboli marže. Výhody a nevýhody tohoto způsobu obchodování byly 

popsány výše. Například v případě burzy CBOT musí obchodník zaplatit pouze marži 

ve 4.5 % nominální ceny. 

V USA se cena udává v centech za bušl, přičemž velikost jednoho kontraktu je 5000 

bušlů. Při obchodování na burze Chicago Board of Trade (CBOT) je každý 1 cent ve 

změně ceny kontraktu roven hodnotě 50$. Znamená to, že při výpočtu zisku či ztráty 

z obchodu je třeba vynásobit rozdíl mezi vstupní a výstupní cenou hodnotou 50, a 

výsledek je poté v dolarech. 

http://www.investopedia.com/terms/c/cbot.asp
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2.7 Aplikace pákového efektu na rozdíl cen kukuřice 

Výpočet skutečného zisku nebo ztráty na trhu s kukuřicí není úplně triviální. Na trhu se 

projevuje pákový efekt, kdy je možné po zaplacení marže obchodovat s daleko větším 

objemem kukuřice, než jaká je vstupní cena. Ta je pouhou zálohou neboli právě marží. 

Vše znázorňuje následující příklad. 

Vertikální osa grafu s cenami kukuřice obsahuje cenu v centech za 1 bušl. Uvažujme 

příklad, kdy ceny klesly z 601,6 na 550,6 centů za bušl a vypočítejme skutečný rozdíl 

aktiva obchodníka, který by byl v té době v obchodu. Postup: 

1. Převod jednotek z cent/bušl na dolar/bušl. 

Převedeme 601,6 centů/bušl na 6,016$/bušl a 550,6 centů/bušl na 

5,506$/bušl 

2. Výpočet ceny kontraktu. 

Dále je třeba vynásobit vstupní cenu v jednotkách dolar/bušl počtem 

bušlů v kontraktu. Kontrakt čítá 5000 ks. Získáme výsledek 30 080$ za 

kontrakt. Poté aplikujeme stejný výpočet na výstupní cenu a získáme 

hodnotu 27530$. Rodíl skutečných cen tedy činí 2550$ za kontrakt, 

čemuž odpovídá posun cen z grafu o 51 centů. [17] 

3. Rozdíl skutečných cen tedy činí 2550$, což odpovídá posunu 51 bodů 

na vertikální ose, která obsahuje cenu 1 bušlu kukuřice v centech, tudíž 

posun o 51 bodů znamená posun o 51 centů. Vydělením skutečného 

rozdílu cen počtem podů ověříme předpoklad, že pro výpočet 

skutečného posunu cen je třeba posun každého bodu v rámci vertikální 

osy grafu zavíracích cen vynásobit 50$. Závěr bude aplikován v rámci 

návrhu vlastního obchodního systému.  

4. Z bodu 2 také vyplynulo, že bez využití principu marže neboli 

pákového efektu by obchodník pro zakoupení kontraktu potřeboval 

nemalé finanční jmění, ale při aplikaci mu naopak stačí fyzicky vlastnit 

hodnotu odpovídající marži, která je v případě CME burzy 4,5% 

skutečné ceny kontraktu. 
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2.8 Analýza grafů 

Grafy zobrazují pro každý den otevírací cenu jako horizontální lomítko doleva a 

zavírací cenou jako vodorovné lomítko na pravé straně panelu. Vrchní bod baru odráží 

nejvyšší cenu dosaženou v rámci populace nebo komodity v průběhu dne, zatímco 

nejspodnější bod sloupce představuje právě naopak nejnižší cenu, za kterou byla 

komodita obchodovaná v daný den. [6] 

 

Obrázek 5 – Detail čárového grafu (zdroj: [6]) 

OPEN – cenu, na které trh otevřel v daném časovém intervalu 

HIGH – nejvyšší cena, která byla v daném časovém intervalu dosažena 

LOW – nejnižší cena, která byla v daném časovém intervalu dosažena 

CLOSE – cena, za kterou trh v daném časovém intervalu uzavřel [8] 

 

2.9 Analýza vybraných trendových indikátorů 

2.9.1 Jednoduchý klouzavý průměr 

Klouzavý průměr, anglicky Moving average, označovaný zkratkou MA, zobrazuje 

průměrnou hodnotu údajů v rámci šíře časového rámce. Záleží tedy na tom, pro kolik 

naměřených hodnot je počítán. Například 10 denní MA zobrazuje průměrnou hodnotu 

pro posledních 10 naměřených hodnot v závislosti na zvoleném grafu. Vypočítat lze 

podle následujícího vzorce 

Rovnice 1 – Jednoduchý klouzavý průměr [1] 

 

𝐽𝑒𝑑𝑛𝑜𝑑𝑢𝑐ℎý 𝑀𝐴 =
𝑃1 + 𝑃2 + ⋯ 𝑃𝑁

N
 

 



18 

 

kde P označuje zavírací ceny, z nichž počítáme průměr a N je počet použitých 

zavíracích cen. Nejčastěji se jako časová jednotka používá den, kdy N značí počet dní, 

ve kterých byla cena zaznamenána.  

Velikost MA je určena jednak hodnotami, ze kterých je počítán, a jednak množstvím 

použitých hodnot, jinak řečeno rozsahem časového rámce. Jednoduchý MA má jeden 

závažný nedostatek, kvůli kterému není tolik používán. V zásadě se mění při posunu po 

časové řadě dvakrát. Pokud máme např. 5-ti denní MA a zahrneme do něj novou 

hodnotu, tak tím nejstarší hodnota vypadne z použitých hodnot. MA nemění jen 

zahrnutí nové hodnoty do výpočtu, ale také vyřazení nejstarší hodnoty z výpočtu. Pokud 

byla tato hodnota extrémně vysoká nebo nízká, je následný výpočet silně zkreslen. 

Když zmizí vysoká cena, MA poklesne, a když nízká, MA naopak vzroste, to však 

neodpovídá realitě trhu. Může být nesprávně určen trend, a proto se jednoduchý MA 

příliš nepoužívá a vyzrálí obchodníci používají jeho složitější variantu – exponenciální 

MA. [1] [8] 

2.9.2 Exponenciální klouzavý průměr 

Exponenciální klouzavý průměr, anglicky Exponencial moving average, označovaný 

zkratkou EMA využívá jednoduchý klouzavý průměr jako součást svého výpočtu, ale 

celkově je složitější a vrací přesnější výsledky. Přikládá větší váhu aktuálním datům, 

protože v každém výpočtu je pro něj hodnota zavírací ceny z minulého dne důležitější 

než starší údaje. Také citlivěji vypouští staré hodnoty, přičemž nedochází ke 

zkreslenému odhadu trendu jako u jednoduchého MA. Vypočítat lze podle následujícího 

vzorce 

Rovnice 2 – Exponenciální klouzavý průměr [1] 

EMA = 𝑃𝑡𝑜𝑑 . 𝐾 + 𝐸𝑀𝐴𝑦𝑒𝑠𝑡 . (1 − 𝐾) 

 

kde N označuje počet použitých zavíracích cen, pro které je EMA počítán pod dnešní 

cenu a EMAyest včerejší hodnotu EMA. 

Nejprve je potřeba zvolit délku EMA, neboli zvolit N. Poté vypočítat koeficient K podle 

vzorce 

Rovnice 3 – Koeficient K klouzavého průměru [1] 

𝐾 =
2

𝑁 + 1
 

 

Dalším krokem je výpočet jednoduchého klouzavého průměru MA pro zvolené N (viz 

kapitola 2.1). Součtem dvou dílčích výsledků z výpočtů a vypočteného je získán 
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výsledek. Nový výpočet se vždy počítá obdobným způsobem, jen už se nepočítá znovu 

MA, ale je tato hodnota nahrazena včerejším EMA.  

Zásadním parametrem z hlediska citlivosti EMA je zvolení parametru N, pro kolik 

hodnot se má EMA počítat, protože obecně platí, že menší N znamená větší citlivost na 

cenové změny, a tedy i možnost dřívějšího zachycení nového trendu. Ovšem příliš malé 

N vede k signalizaci trendů, které jsou ve skutečnosti jen chvěním trhu. Tento parametr 

je proto zajímavé optimalizovat. Pokud na trhu rozpoznáme cyklus, je jedna z cest určit 

N jako polovinu cyklu. Většinou ale optimalizace tohoto parametru vyžaduje nutnou 

dávku zkušenosti a hlavně se odvíjí od toho, zda se obchodník zaměřuje na rozpoznání 

dlouhodobého trendu, a potřebuje tedy vyšší parametr N nebo naopak. Zajímavým 

poznatkem může být i to, že Dr. Alexander Elder používal ve svém zkoumání 13-ti 

denní EMA a nejčastější nastavené tohoto parametru určil v rozmezí 10 až 20, nikdy ne 

však méně než 8.  

Exponenciální klouzavý průměr pomáhá obchodníkům už dlouhá desetiletí obchodovat 

ve směru trendu. Ve složitějších systémech je pak hojně využíván tam, kde je potřeba 

odhalit směr trendu. Když EMA roste, je to signál ke vstupu do dlouhých pozic, který 

naznačuje obchodníkovi, aby nakupoval. Pokud naopak klesá, je to signál k prodeji. [1] 

[7] 

2.9.3 MACD 

Anglicky Moving Average Convergence-Drivergence, je pokročilejší identifikátor, 

který je dílem Gerarda Appela, analytika a manažera z New Yorku. V českém překladu 

by toto slovní spojení znamenalo sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů. Jedná se 

o systém skládající se ze tří klouzavých průměrů a na grafech je tvořen dvěma liniemi, 

které v místě vzájemného protnutí se dávají obchodníkovi určitý obchodní signál. První 

z těchto linií je nazývaná MACD křivka a je tvořena zakresleným rozdílem 26-ti 

denního EMA a 12-ti denního EMA. Tato linie reaguje poměrně rychle na změnu 

zavíracích cen, proto je také někdy nazývána rychlá křivka. Odráží tedy shodu na trhu v 

krátkém období. Druhá linie je 9 denní EMA rychlé křivky MACD zakreslený do grafu 

a ta na změny zavíracích cen reaguje o něco pomaleji. Také je nazývána pomalou nebo 

signální křivkou a odráží shodu na trhu v dlouhém období.  

Obchodní příležitost je signalizována, pokud rychlá křivka MACD překříží shora nebo 

zdola pomalou signální křivku. Obchodovat ve směru překřížení z pohledu rychlé 

MACD křivky je žádoucí, znamená to jít s proudem trhu. Pokud tedy rychlá křivka 

překříží pomalou signální křivku zdola nahoru, je to signál pro vstup do dlouhých pozic, 

tedy nakupovat. Je doporučováno vstoupit do dlouhé pozice a umístit stop loss pod 

poslední nižší low. Při opačném protnutí je na místě naopak prodávat a umístit ochranný 

stop loss nad poslední vyšší high. Navíc se nabízí možnost vytvořit si vlastní MACD 

indikátor použitím jiných EMA než je 26, 12 a 9-ti denní, vyžaduje to však opět hlubší 

analýzu na konkrétním trhu. [1] [7] 
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2.9.4 MACD-Histogram 

MACD-Histogram je považován za jeden z nejužitečnějších nástrojů obchodníků, proto je 

také využíván Dr. Alexanderem Elderem v originální verzi Triple Screen systému. 

Poskytuje detailnější pohled na rozložení sil na trhu, především pak na rozdíl od klasického 

MACD zobrazuje, zda nakupující či prodávající sílí nebo slábnou, a kdo má momentálně 

převahu. Tento nástroj měří rozdíl mezi křivkami MACD identifikátoru, takže je k jeho 

výpočtu třeba vypočítat si klasický MACD (viz kapitola 2.3) a následně od sebe odečíst 

rychlou MACD a pomalou signální křivku. 

Rovnice 4 – MACD Histogram [1] 

𝑀𝐴𝐶𝐷 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 = 𝑀𝐴𝐶𝐷 𝑘ř𝑖𝑣𝑘𝑎 − 𝑆𝑖𝑔𝑛á𝑙𝑛í 𝑘ř𝑖𝑣𝑘𝑎 

 

Vypočtené rozdíly jsou potom zakresleny ve formě sloupcového histogramu. Pokud je 

rychlá křivka v pozici nad pomalou, tak jsou hodnoty histogramu kladné, v opačném 

případě vychází záporně. V místech dotyku či protnutí obou křivek je hodnota MACD 

histogramu rovna nule. Pokud hodnoty histogramu rostou, značí to, že posilují kupující, 

a to je signálem dobré příležitosti pro nákup. Pokud naopak klesají, tak získávají na síle 

prodávající a je vhodné prodávat. Nejlepší situace pro prodej je, když je histogram 

kladný, ale nabírá klesající sklon, a naopak nakupovat se vyplatí nejvíce, pokud je 

histogram záporný, ale sklon se otáčí v rostoucí. Pokud sestavíme histogram pro denní 

graf, zjistíme, že se jeho sklon mění velmi často, proto je efektivnější využívat ho pro 

delší časové rámce, například na týdenním grafu k odhalení dlouhodobějšího trendu. 

Pravdivost odhalení trendu je možné si ověřit a snížit tak riziko chyby. Pokud je sklon 

histogramu v souladu s vývojem cen, jedná se zpravidla o bezpečné odhalení. Pokud se 

vyskytne situace, kdy se ceny pohybují opačným směrem než hodnoty histogramu, je to 

znamení slabého trendu. [1] [7] 

2.9.5 Directional Systém 

V českém překladu směrový systém byl vytvořen Wellsem Wilderem, Jr. již v polovině 

70. let. Jelikož se ukázal jako prospěšný, tak byl hojně používaný k odhalení trendu na 

trhu a následně i několikrát modifikován. Směrový systém identifikuje trendy a zároveň 

se zabývá rychlostí jejich vývoje. Udává obchodníkům informaci, kdy se trend vyvíjí 

dostatečně rychle na to, aby se vyplatilo ho následovat.  

Jedná se o výpočtově složitější systém, proto je v tomto případě efektivní využití 

počítače pro potřebné výpočty a zrychlení analýzy. Systém se zabývá cenovými 

rozpětími dnešního a včerejšího dne. Pojem cenové rozpětí označuje vzdálenost mezi 

high a low na svíčce. Sleduje tu část rozpětí aktuálního dne, která leží mimo rozpětí dne 

předchozího, a zabývá se tím, jestli se tato část nachází nad nebo pod ní, a počítá z nich 

průměr. 
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2.9.5.1 Zkonstruování směrového systému 

Směrový systém využívá 5 základních komponent, které dohromady tvoří účinný 

nástroj pro identifikaci trendu a obchodních příležitostí.  

První částí je Directional Movement, neboli směrový posun, označovaný zkratkou 

DM. Označuje nejdelší část aktuálního rozpětí, která leží mimo rozpětí předchozího 

dne. Výsledkem je kladná hodnota, ale pro označení toho, že DM je část ležící nad 

rozpětím předchozího dne, se používá znaménko plus, výsledné značení je tedy +DM. 

Jedná se o vzdálenost mezi dnešní zavírací cenou (anglicky close) a včerejším high. 

Analogicky pro DM ležící pod rozpětím předchozího dne se používá označení –DM a je 

jím popisována vzdálenost mezi dnešní zavírací cenou a včerejší low. Pokud nastane 

situace, že svíčka aktuálního dne leží uvnitř té včerejší, nebo se rozkládá kolem té 

včerejší stejným dílem nad a pod, pak nelze identifikovat žádný směrový pohyb a pro 

tento případ se používá označení DM = 0. Takto je tedy určen směr a délka posunu.  

Druhou částí je True Range, volně přeložený do češtiny jako platný rozsah, 

označovaný TR. Je získán porovnáním tří kladných čísel a vybráním maxima. Těmito 

čísly jsou vzdálenost aktuálních high a low, vzdálenost aktuálního high a včerejšího 

close a zatřetí vzdálenost aktuálního low a včerejšího close.  

Třetí částí konstrukce je výpočet směrových indikátorů, anglicky Directional 

Indicators, označovaných jako +DI a –DI. Jsou to nástroje k porovnání různých trhů 

tím, že vyjadřují DM jako procenta skutečného rozpětí. Opět se jedná o pohyb vzhůru či 

dolů a o žádný pohyb, pokud se rovnají nule. Vypočítáme je podle vzorců 

Rovnice 5 – Směrové indikátory Directional System [1] 

+𝐷𝑀 =
+DM

TR
 

−𝐷𝑀 =
−DM

TR
 

[1] 

a nabývají kladných hodnot. 

Předposledním bodem je potřeba zkonstruovat vyhlazené směrové křivky, anglicky 

Directional Lines. V této části je výhodné použít speciální software. Křivky se 

konstruují jako EMA indikátorů +DI a -DI různých časových délek dle uvážení 

obchodníka (viz kapitola 2.2). Výsledkem jsou dvě linie na grafu, pozitivní sestrojená 

pomocí +DI a negativní pomocí -DI. Jejich vztah identifikuje trend a to tak, že pokud je 

kladná linka nad zápornou, jde o rostoucí trend a naopak. Vzájemné překřížení pak 

vysílá signál k nákupu či prodeji. Pokud se tedy kladná linka odspodu překříží zápornou 

a prodere se nad ní, je toto křížení signál ke vstupu do dlouhých pozic a analogicky toto 

platí i obráceně pro signál k prodeji. V tomto bodě se tedy jednalo o rozpoznání trendu.  
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Posledním bodem konstrukce je vypočítat Average Directional Indicator, volně 

přeloženo průměrný směrový indikátor, označovaný zkratkou ADX, který měří rozpětí 

mezi liniemi vypočítanými v bodě 4. Pokud ADX roste, značí to, že trend zdravě 

pokračuje. Pokles ADX je naopak signálem nezdravého klesajícího trendu nebo 

signalizuje, že se trh uklidňuje v netrendový. Nejprve je třeba vypočítat denní směrový 

indikátor DX pomocí vzorce 

Rovnice 6 – Denní směrový indikátor [1] 

𝐷𝑋 =
+DI − −DI

+DI + −DI
. 100 

 

a následně je možné vypočítat průměrný ADX vyhlazením pomocí exponenciálního 

klouzavého průměru EMA.  

Poté, co se pomocí pozice směrových linií podařilo v bodě 4 odhalit směr trendu, 

pomáhá ADX obchodníkovi odhalit zdravý vývoj trendu. Rostoucí ADX je signálem 

pro obchody ve směru horní směrové linie. Pokud ADX klesá, je to signál toho, že trend 

ztrácí svoji sílu, trh je nestabilní a doporučuje se nepoužívat trendové indikátory. 

Jakmile ADX poklesne až pod obě směrové linie, znamená to plochý, klidný trh bez 

trendu. V takové situaci je dobře počkat si na to, až začne ADX výrazně stoupat, a 

zachytit tento signál vzniku nového silného trendu. O jaký trend se jedná, nám udává 

vzájemná pozice směrových linií a obchodník získá všechny potřebné informace pro své 

rozhodnutí, zda nakoupit či prodat. [1] 

2.10 Analýza vybraných oscilátorů 

2.10.1 Williams %R 

Také označovaný zkráceně Wm%R je oscilátor poprvé popsaný v roce 1973 Larrym 

Williamsem. Jeho hlavním úkolem je měření poměru sil mezi nakupujícími a 

prodávajícími při uzavírání denních cen u okraje současného rozpětí. Slouží také pro 

potvrzení trendu a k varování před přicházejícími zvraty.  

U každé svíčky jsou pozorovány parametry high a low, které udávají maximální sílu 

kupujících, respektive prodávajících, v konkrétní časový okamžik (minuta, hodina, den 

atp.). Nejsledovanějším parametrem každé svíčky je close neboli zavírací cena, která 

značí shodu všech účastníků trhu a zajišťuje vyrovnání obchodních účtů. Wm%R 

srovnává každou zavírací cenu a aktuální rozpětí, což je vzdálenost low a high. 

Obchodník zvolí časový rámec a jeho délku, například 10 dní a Wm%R vyjadřuje 

vzdálenost nejvýše postaveného high a nejníže posazeného low pro těchto 10 dní jako 

100%. Vzdálenost poslední zavírací ceny a vrcholu tohoto časového období je pak 

vyjádřena jako procento z celkového rozpětí. Proto se Wm%R pohybuje v hodnotách od 

0 do 100 %. Nula procent značí, že kupující díky své síle uzavřeli ceny na vrcholu 
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svíčky high, a naopak 100 % znamená, že své síly využili prodávající a zavřeli ceny na 

dně poslední svíčky low. Wm%R používá takzvané horizontální referenční přímky na 

hladinách 10% a 90% a ty signalizují překoupenost nebo naopak přeprodání trhu, což 

často značí, že trend se bude otáčet. Pro výpočet je používán vztah 

Rovnice 7 – Williams %R [1] 

Wm%𝑅 = 100.
𝐻𝑟 − 𝐶

𝐻𝑟 − 𝐿𝑟
 

 

kde r je časový rámec zvolený obchodníkem, takže třeba 10 dní, Hr je nejvyšší high 

tohoto zvoleného období, Lr nejnižší low tohoto období a C je poslední zavírací cena. 

2.10.1.1 Obchodní příležitosti 

Wm%R vysílá obchodníkům 3 druhy signálů o obchodních příležitostech. Prvním 

signálem je divergence mezi cenami. Neobjevuje se často, ale zato identifikuje nejlepší 

obchodní příležitosti. Jedná se o situaci, kdy Wm%R překročí svoji horní referenční 

přímku, následně spadne pod ní a při dalším nárůstu ji už nedokáže překročit. 

Takovému stavu se říká medvědí divergence a poukazuje na to, že kupující ztrácejí svou 

sílu, a trh pravděpodobně začne klesat. Takže je výhodné vstoupit do krátkých pozic 

neboli prodávat. Pokud naopak Wm%R spadne pod svou dolní referenční přímku, 

objevuje se zřejmě býčí divergence, což znamená, že trh by měl v nejbližší době začít 

růst, a vyplatí se vstoupit do dlouhých pozic neboli nakupovat.  

Druhým signálem jsou takzvané falešné swingy. Jde o situaci, kdy se Wm%R ubírá 

určitým směrem, ale nedokáže překonat svoji referenční přímku a směr se otočí. To 

značí, že jsou nakupující slabí, v případě horní přímky, nebo že nemají dost síly 

prodávající, v případě dolní referenční přímky. Jakmile projeví nakupující svoji slabost, 

je to signál k prodeji. Naopak projev slabosti u prodávajících značí příležitost k nákupu.  

Třetím rozpoznatelným signálem je překoupení či přeprodání trhu. Je nutné sledovat 

vývoj cen a Wm%R zároveň. Pokud je zavírací cena poblíž okraje rozpětí svíčky a 

Wm%R dosáhne vrcholu nebo naopak dna, signalizuje to překoupený či přeprodaný trh 

a obchodník může očekávat, že se směr vývoje cen otočí. Tyto signály dobře fungují na 

netrendových trzích, ale stávají se nebezpečnými, pokud se objeví silný trend, protože 

pak může Wm%R držet pozici u svého vrcholu po delší dobu. Proto je ideální 

kombinovat Wm%R spolu s pohledem na dlouhodobý trend a obchodovat pouze v jeho 

směru. Tento fakt je dalším potvrzením o nutnosti hledat fungující systémy spojením 

pohledů na krátkodobý a dlouhodobý trend. [1] 

2.10.2 Stochastic 

Největším propagátorem tohoto oscilátoru je Georg Lanen. Je však zahrnut ve většině 

dostupné literatury a mnoha počítačových programech. Principem je sledování vztahu 
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každé zavírací ceny k aktuálnímu rozpětí high-low. Stochastic je považován za 

komplexnější nástroj než výše zmíněný Williams %R. Je konstruován tak, aby se 

pohyboval od 0 do 100 procent. Součástí jsou referenční linky na úrovni 20 a 80 

procent, které označují překoupení, respektive přeprodání trhu. Stochastic měří sílu 

kupujících a prodávajících uzavřít v jejich sporu ceny poblíž horního či spodního okraje 

rozpětí. Pokud se uzavření poblíž okraje nepodaří, Stochastic se obrátí a ukáže slabost 

toho, u jehož kraje se křivka pohybuje.  

Rozlišujeme dva typy oscilátoru Stochastic, konkrétně je to rychlý a pomalý. Rychlý 

tvoří dvě křivky, první rychlá křivka %K a druhá pomalá %D, které jsou zakresleny do 

jednoho grafu. Pomalá křivka je získána pomocí vyhlazením rychlé křivky nejčastěji 

v třídenní periodě. Tato varianta je velice citlivá na jakékoliv tržní zvraty, proto je dobré 

si signál vždy potvrdit ještě dalším indikátorem a používat ji ve snaze, aby 

obchodníkovi žádný signál neunikl. Samostatně se její využití nevyplatí, protože 

signalizuje až příliš lichých signálů. Druhou variantou je pomalý Stochastic, který je 

sestrojen tak, že se pomalá křivka rychlého Stochasticu %D stává rychlou křivkou %K 

pomalého Stochasticu a pomalá křivka pomalého Stochasticu je vytvořena jejím 

vyhlazením, obvykle ve třídenní periodě. Pomalý Stochastic zpravidla lépe odfiltruje 

falešné signály známé jako tržní šum. Oblíbenou variantou je 5-ti denní varianta.   

Sestrojení tohoto oscilátoru má tedy dva kroky. Prvním je rychlé křivky K% pomocí 

vzorce 

Rovnice 8 – Rychlá křivka Stochastic [1] 

%𝐾 =
𝐶𝑡𝑜𝑑 − 𝐿𝑛

𝐻𝑛 − 𝐿𝑛
. 100 

 

Kde 𝐶𝑡𝑜𝑑 je dnešní zavírací cena, 𝐿𝑛 je nejnižší bod za vybraný počet dnů, 𝐻𝑛 je 

nejvyšší bod za vybraný počet dnů a n je tedy počet dní určený obchodníkem.  

Druhým krokem je konstrukce pomalejší křivky rychlého Stochasticu, která je zároveň 

rychlou křivkou pomalého Stochasticu a opětovnou aplikací tohoto kroku je možné 

získat pomalou křivku pomalého Stochasticu. Jedná se o vyhlazení rychlé křivky %K 

nejčastěji v třídenní periodě. 

Rovnice 9 – Pomalá křivka Stochastic [1] 

%D =
3 − denní suma(𝐶𝑡𝑜𝑑 − 𝐿𝑛)

3 − denní suma(𝐻𝑛 − 𝐿𝑛)
. 100 
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2.10.3 Force Index 

Do češtiny překládaný jako index síly. Jedná se o oscilátor vytvořený Dr. Alexanderem 

Elderem měřící sílu nakupujících na základě každého růstu grafu a sílu prodávajících na 

základě každého poklesu, který byl jeho tvůrcem aplikován na denní graf. Přitom v sobě 

kombinuje tři základní tržní informace, zaprvé směr odchylek cen, zadruhé rozpětí cen a 

zatřetí sleduje objemy obchodů. Doporučuje se vyhladit index síly pomocí klouzavého 

průměru (MA). Pokud je pro vyhlazení použit krátký klouzavý průměr, tak získáme 

informace potřebné k lokalizaci vhodných vstupních a výstupních bodů do obchodu. 

Naopak vyhlazení dlouhým MA odhaluje jen výrazné odchylky, které se ve vztahu 

nakupujících a prodávajících objevily.  

Index síly každého pohybu cen je určen směrem tohoto pohybu, délkou neboli 

vzdáleností pohybu a objemy. Výsledná síla je buď pozitivní, kdy ceny uzavřou výše, 

než tomu bylo u předchozí svíčky, nebo negativní, pokud je tomu naopak. Čím větší 

jsou cenové změny a objemy, tím větší má index sílu. Vypočítat lze vzorcem 

Rovnice 10 – Index síly [1] 

Index síly = 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑑𝑛𝑒𝑠. (Zavírací cena dnes − Zavírací cena včera) 

a pro získání vyhlazeného krátkodobého indexu je používán dvoudenní EMA, pro 

střednědobý je to pak zpravidla třináctidenní EMA.  

Základní index síly bývá vykreslen pomocí histogramu s horizontální osou v bodě nula. 

Obsahuje pozitivní i negativní hodnoty vypočtené výsledné síly. Pokud by byla dnešní 

zavírací cena stejná jako ta včerejší, byla by hodnota indexu tedy nula. Sám o sobě je na 

první pohled značně nepravidelný, proto se vyhlazuje pomocí EMA. Dvoudenní EMA 

je citlivý krátkodobý indikátor odhalující nákupní příležitosti v rostoucích trendech a 

prodejní příležitosti při klesajících trendech. Doporučuje se nakupovat, když je 

dvoudenní EMA negativní a naopak prodávat, když je pozitivní, a jak již bylo zmíněno, 

umísťovat příkazy ve směru třináctidenního EMA cenového grafu. Když třináctidenní 

EMA identifikuje rostoucí trend a index síly klesne pod nulu, obchodník dostane signál 

k nákupu. Je-li identifikovaný trend klesající a index síly vzroste nad nulu, dostane 

signál k prodeji. [1] 

2.11 Stop loss 

Stop loss je předem definovaná hranice, která nás zachrání, pokud se trh otočí jiným 

směrem, než očekáváme. Díky ní raději akceptujeme malou finanční ztrátu, abychom 

nespadli do mnohem větší ztráty. Obchodovat bez předem definovaného stop lossu je 

sebevražda. Jedná se o základní ochranu před neomezeně velkou finanční ztrátou. 

Literatura uvádí příklad jednoho z nejznámějších obchodníků na akciových trzích, který 

se proslavil obrovskými výdělky a ještě většími ztrátami, a nakonec zemřel v chudobě. 

Je jím Jesse Livermore, který ve svém obchodování nikdy nepoužil stop loss, a stal se 
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tak odstrašujícím případem pro všechny zájemce o trading, komoditní trh nevyjímaje. 

[8] 
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3 Analýza problému  

3.1 Nebezpečí na trhu 

Trh je naprosto nepředvídatelné místo. Ve skutečnosti obchodník nikdy neví, kdy se 

zachová tak, jak předpokládá, že se zachová. Často se situace jeví nepříznivě, objevují 

se pochybnosti, zda se trh opravdu obrátí směrem, který je očekáván, až je víra v tento 

obrat zapuzena, ale ve skutečnosti se jedná jen o zpoždění. Úkolem je takové situace 

rozeznat a jako důležitou sebereflexi nastavit funkční money management. [6]  

Trh s komoditami je v současné době poměrně dostupnou variantou obchodování. 

K jeho ozkoušení stačí zpravidla několik desítek tisíc korun. Z minulosti známe úspěšné 

případy, které působí jako motivace. Například Richard Denis přeměnil během zhruba 

10 let 1600 dolarů na 200 milionů dolarů. Zároveň ale také platí, že s možným velkým 

ziskem roste i riziko ztráty a to více, než kde jinde. Až 80 % lidí na tomto trhu ztrácí své 

úspory ve prospěch zbylých 20 %, což dokazuje, že uspět je více než nelehké. [8] 

3.2 Obchodní systém Triple Screen 

3.2.1 Obecná charakteristika 

Tento obchodní systém byl poprvé představen Dr. Alexanderem Elderem v roce 1986 v 

článku, který vyšel v časopise Futures. Je založen na aplikování tří nezávislých filtrů na 

každý potencionální obchod a pouze pokud všemi třemi filtry obchod projde, tak je 

realizován. V opačném případě, pokud je z pohledu nějakého z filtrů obchod 

nevyhovující, je od něj okamžitě a úplně upuštěno. V zásadě se jedná o kombinaci 

trendových a netrendových technik za účelem výběru pouze ziskových a bezpečných 

obchodů. Tento pohled je velice důležitý, protože různé indikátory mohou vysílat v 

jeden konkrétní okamžik protichůdné signály. V zásadě platí, že trendové indikátory 

rostou, pokud se na trhu objeví rostoucí trend a dávají signál k nákupu, stejně jako v 

opačném případě dávají signál k prodeji. Tyto indikátory se využívají, pokud je trh 

v pohybu, neboli kolísá, a objevují se na něm trendy, ale pokud je trh klidný, je jejich 

použití nevhodné, protože udávají nespolehlivé výsledky. V takovém případě je vhodné 

využít k analýze oscilátory a podle nich se řídit na klidném netrendovém trhu, ale jejich 

účinnost je potlačena, pokud se na trhu objeví trend. Z předešlého logicky vyúsťuje 

potřeba kombinace trendových a netrendových indikátorů pro rozhodování o nákupu či 

prodeji. Triple Screen je systémem, který právě takovou kombinaci pro své rozhodování 

využívá. Dále nám tento systém zprostředkovává pohled na daný obchod 

prostřednictvím různých časových rámců, kdy je kombinován dlouhodobý trend s 

trendem krátkodobým, a jejich vzájemný vztah je stěžejní pro rozhodnutí, zda bude 

obchod realizován. Bez nadsázky se dá tento systém považovat za styl obchodování. 

3.2.2 Výběr časových řad 

V rámci využití principů Triple Screen modelu je nutné zvolit si z různých časových 

grafů ty, které budou předmětem našeho zkoumání. Nezřídka se stává, že se na různých 
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grafech objeví opačný trend, a poté je nutné odpovědět si na otázku, jaký graf pro nás 

bude směrodatný. Například pokud by hodinový graf zachycoval rostoucí trend trhu, ale 

denní zaznamenal mírný pokles a z pohledu týdenního byl trh klidný, jak se poté 

rozhodnout? Dr. Alexander Elder píše ve své knize Tradingem k bohatství o takzvaných 

konfliktních signálech, které musí obchodník zachytit napříč různými časovými rámci. 

Při tom vychází zaprvé z teorie Charlese Dowa, který ve své teorii na přelomu 19. a 20. 

století rozdělil akciový trh na vliv tří základních trendů. Jedná se o trend dlouhodobý, 

který trvá několik let, trend střednědobý trvající několik měsíců a vše kratší je 

považováno za vedlejší trend. Dále vychází zadruhé z názorů Roberta Rhae, který ve 

svém pohledu přirovnal tyto tři trendy k proudu, vlně a zčeření, přičemž radil 

obchodníkům využívat zachycení vln k vytvoření zisku a naopak se vyhnout 

ukvapenému jednání v případě pouhého zčeření.  

Triple Screen systém vybízí obchodníka k tomu, aby si vybral časový rámec, na kterém 

chce své obchody realizovat, ten je pak nazýván střednědobý rámec, a zároveň 

zohledňuje časový rámec o jeden řád delší neboli dlouhodobý a o jeden řád kratší neboli 

krátkodobý a jejich vliv zakomponuje do procesu rozhodování, zda uskutečnit obchod, 

či nikoliv. Systém je navržen tak, že se v prvním kroku vyhodnotí graf dlouhodobý a 

umožní obchodníkovi obchodovat pouze ve směru dlouhodobého trendu. Pokud je 

dlouhodobý graf netrendový, nedovolí vstup do dalších fází vyhodnocení a obchod 

nebude realizován, dokud se trend neobjeví. Pokud je zachycen dlouhodobý trend, pak 

je dle této teorie nejlepším místem k obchodování výskyt vlny, která jde proti proudu, 

neboli proti tomuto trendu. Tedy na střednědobém grafu hledáme stav, kdy se objeví 

trend opačný, než jaký je rozpoznatelný na grafu dlouhodobém. Příkladem je možnost 

obchodovat při příležitosti vytvořené denním poklesem, pokud týdenní trend je rostoucí 

a analogicky naopak. 

3.2.3 Popis filtrů systému Triple Screen 

Obchodní systém Triple Screen je založen na tom, že každý potencionální obchod musí 

projít třemi filtry. Platí, že pokud má být takový obchod realizován, musí projít všemi 

třemi filtry, protože každý filtr může odsoudit obchod k neprovedení se, pokud neprojde 

jeho kritérii. 

3.2.3.1 Filtr první – identifikace dlouhodobého tržního proudu 

V dnešní době se většina obchodníků zaměřuje na denní a kratší časové rámce a na 

takových grafech realizují své obchody, ale Triple Screen systém vidí každou transakci 

v kontextu s dlouhodobým vývojem trhu a právě k jeho odhalení slouží první filtr. Jedná 

se tedy o analýzu dlouhodobého grafu, neboli o řád delšího, než jaký byl vybrán k 

obchodování (viz kapitola 1.2). K tomu, aby byl obchod z pohledu prvního filtru 

realizovatelný, je nutný výskyt trendu na dlouhodobém grafu. Využívají se tedy 

indikátory, které dokáží identifikovat dlouhodobý trend. Originální obchodní systém, 

tak jak ho popsal Dr. Alexander Elder, používá jako svůj dlouhodobý rámec týdenní 

graf a výskyt trendu na něm odhaluje pomocí MACD-Histogramu (viz kapitola 2.4). 
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Zajímavé je, že se v této fázi analýzy mohou použít i jiné nástroje, jako například 

Directional System, což popsal ve svém článku pro časopis Futures Steve Notis, nebo 

jakýkoliv jiný indikátor identifikující trend. Princip zůstává stejný, použít identifikátor 

odhalující přítomnost trendu na graf, který byl obchodníkem zvolen jako dlouhodobý 

rámec a pokud je trend přítomen, možný obchod prochází prvním filtrem do druhého 

filtru, pokud není trend přítomen a trh je klidný, obchod je zamítnut hned v prvním 

filtru a dále se o něm neuvažuje. Pokud tedy obchod prošel, budou na střednědobém 

grafu hledány obchodní příležitosti, ale budeme se pohybovat ve směru dlouhodobého 

zjištěného trendu. Výstupem prvního filtru je výběr jednoho ze tří možných rozhodnutí, 

zda má obchodník nakoupit, prodat, nebo zůstat mimo hru a čekat. Není však možné, 

aby se obchodník vydal proti proudu, to mu první filtr nedovolí. 

3.2.3.2 Filtr druhý – identifikace obchodní příležitosti v podobě tržní vlny 

Ve druhém filtru je cílem identifikovat situaci, kdy se objeví na střednědobém grafu 

opačný trend, než na dlouhodobém. Nazýváme ji vlna a vzniká, když je dlouhodobý 

trend rostoucí, pak jsou poklesy na střednědobém grafu příležitostmi k nákupu, nebo 

když je naopak dlouhodobý trend klesající, pak jsou vzrůsty na střednědobém grafu 

příležitostmi k prodeji. Na odhalení zmíněného zvlnění, jinak řečeno odchylek od 

dlouhodobého trendu, se používají netrendové indikátory, často nazývané oscilátory. 

Oscilátory dávají signály k nákupu, když trhy klesají a naopak k prodeji, když rostou. 

Druhý filtr slouží k tomu, aby dovolil obchodníkovi vybrat pouze ty příležitosti k 

obchodu, které jsou v souladu s dlouhodobým trendem. To znamená, že mohou nastat 

dvě možnosti. Zaprvé pokud je dlouhodobý trend rostoucí, tak Triple Screen systém 

bere v potaz pouze signály denních oscilátorů k nákupu a zcela ignoruje signály k 

prodeji. Zadruhé analogicky toto platí i obráceně. Mezi nejčastěji používané oscilátory 

pro druhý filtr patří například Force Index, Elder-ray, Stochastic nebo Williams %R (viz 

kapitola 3). 

3.2.3.3 Filtr třetí – identifikace intradenního breakoutu 

Třetí filtr se také nazývá trailing buy-stop technique, neboli technika pohyblivého 

prodeje ve vzrůstajících dlouhodobých trendech a trailing sell-stop technique v 

klesajících dlouhodobých trendech. Na rozdíl od dvou předešlých filtrů nepoužívá 

žádný graf ani indikátor. Slouží jako vyhodnocovací konečná fáze, kdy se rozhoduje o 

vstupu na trh poté, co první a druhý filtr vykazují signály pro nákup nebo prodej. 

Principem je snaha o zachycení proražení (anglicky breakout). V případě, kdy je 

dlouhodobý trend rostoucí a střednědobý klesající, trailing buy-stop zachytí breakout 

vzhůru a doporučí obchodníkovi nakupovat, neboli systém předpokládá, že se 

střednědobý trend otočí ve směru dlouhodobého trendu. Když je naopak dlouhodobý 

trend klesající a střednědobý rostoucí, tak za stejného předpokladu trailing sell-stop 

zachytí breakout směrem dolů. 
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Tabulka 1 – Vyhodnocení filtrů systému Triple Screen (zdroj: [1]) 

Týdenní trend Denní trend Akce Příkaz 

Rostoucí Rostoucí Neobchodujte Žádný 

Rostoucí Klesající Nakupujte Trailing buy-stop 

Klesající Klesající Neobchodujte Žádný 

Klesající Rostoucí Prodávejte Trailing sell-stop 

Žádný Rostoucí/Klesající/Žádný Neobchodujte Žádný 

 

Triple Screen a stop loss 

Stop loss je základem Money managementu zodpovědného obchodníka. Jeho úkolem je 

detekovat situaci na trhu, kdy se okolnosti vyvíjí jiným směrem, než obchodník řídící se 

svojí strategií nebo čistou náhodou předpokládal. Doporučuje se nastavení velmi 

těsných stop lossů, pro co nejrychlejší odhalení problému. Je lepší utéct z obchodu 

v situaci, která se nakonec neukáže jako úplně bezvýchodná, než zůstat a naivně čekat 

na obrat trhu vysvěným směrem a přijít o vše.  

Trailing buy-stop 

Jedná se o techniku vstupu a výstupu z dlouhé pozice. Pokud obchodník rozezná 

roztoucí dlouhodobý trend a oscilátor na střednědobém grafu naopak klesá a dává tím 

pokyn k nákupu, který je vzrůstajícím dlouhodobým trendem potvrzen, pak se jedná o 

situaci, kdy je vhodné vtoupit do dlouhé pozice. Existuje více možností, jak o vstupu 

rozhodnout, Dr. Alexander Elder v originále svého systému aktivuje tuto techniku 

následujícím způsobem. Za předpokladu výše popsané situace proveďte kroky: 

 umístěte příkaz buy jeden tick nad high a při očekávaném vzestupu cen nad 

úroveň příkazu buy dojde k vtažení do obchodu, v opačném případě zůstane 

příkaz nevykonán, 

 pokud příkaz buy nebyl vykonán, snižte jej na jeden bod nad nový high a 

s každým novým high snižujte na jeden bod nad něj, dokud nedojde ke vstupu 

do obchodu, nebo zaniknou podmínky pro jeho vykonání,  

 pokud byl příkaz buy vykonán a došlo ke vstupu do obchodu, je třeba umístit 

stop loss jeden bod pod menší z hodnot aktuálního a o jeden krok předchozího 

low a s každým novým low posouvat stop loss na jeho úroveň a to po celou dobu 

obchodu. [1] [20] 

Trailing sell-stop 

Analogicky k předchozímu vysvětlení situace vhodné pro vstup do dlouhé pozice 

funguje tato technika i pro krátké, neboli prodejní obchodní pozice. Pokud tedy 

obchodík rozezná klesající trend na dlouhodobém grafu a oscilátor na grafu 
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střednědobém stoupá a tím vysílá signál k prodeji, který je dlouhodobým klesajícím 

trendem potvrzen, pak se jedná o příležitost pro vstup do krátké pozice. Pro následování 

techniky z originálního systému proveďte následující kroky: 

 umístěte příkaz sell jeden tick pod low a při očekávaném poklesu cen pod 

úroveň příkazu sell dojde k vtažení do obchodu, v opačném případě zůstane 

příkaz nevykonán, 

 pokud příkaz sell nebyl vykonán, zvyšte jej na jeden bod pod nový low a 

s každým novým low snižujte na jeden bod pod něj, dokud nedojde ke vstupu do 

obchodu, nebo zaniknou podmínky pro jeho vykonání,  

 pokud byl příkaz sell vykonán a došlo ke vstupu do obchodu, je třeba umístit 

stop loss jeden bod nad větší z hodnot aktuálního a o jeden krok předchozího 

high a s každým novým high posouvat stop loss na jeho úroveň a to po celou 

dobu obchodu. [1] [20] 

3.2.4 Shrnutí fungování systému Triple Screen 

Obchodník si sám musí určit, na kterém časovém rámci chce provádět své obchody, 

takový časový rámec a k němu příslušný graf nazýváme jako střednědobý. O řadu delší 

graf je označován jako dlouhodobý a o řadu kratší jako krátkodobý.  

Pokud je na dlouhodobém grafu pomocí trendových identifikátorů rozpoznán rostoucí 

trend a oscilátory ukazují pokles na střednědobém grafu, používá systém techniku 

trailing buy-stop, tedy doporučení nakupovat. Doporučuje se umístit příkaz k nákupu 

jeden tick nad high předchozího dne. Pokud následně ceny vzrostou, automaticky 

vstoupí obchodník do dlouhé pozice, jakmile nárůst přesáhne včerejší high. Pokud 

budou ceny dál klesat, příkaz zůstane nedotčen a obchodník zůstane mimo. V takovém 

případě je doporučeno snížit další den příkaz na pozici jeden bod nad poslední svíčku a 

každý další den takto snižovat, dokud se neobjeví breakout a neaktivuje se nákup, nebo 

dokud nepřestane dlouhodobý indikátor vysílat příkaz k nákupu.  

Pokud je na dlouhodobém grafu naopak rozpoznán klesající trend a oscilátory ukazují 

růst na střednědobém grafu, aktivuje se dle systému technika trailing sell-stop. 

Doporučuje se umístit příkaz k prodeji jeden tick pod low předchozí svíčky. Pokud ceny 

klesnou, bude obchodník vtáhnut do krátké pozice. V případě, že by ceny nadále rostly, 

doporučuje se posunovat příkaz k prodeji každý den vzhůru, zase dokud nedojde k 

proražení směrem dolů, tedy ve směru dlouhodobého klesajícího trendu, nebo dokud 

nepřestane dlouhodobý indikátor vysílat příkaz k prodeji. Zkušení obchodníci poukazují 

na to, že ještě důležitější, než vstupní strategie, je strategie pro opuštění trhu, která co 

nejdříve identifikuje nepříznivou situaci a umožní minimalizovat ztráty. Protože včasná 

ztráta je dobrá ztráta, ale zanedbání výstupní strategie je častým důvodem těžko 

napravitelných škod a bankrotů. [1] 
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3.3 Money management 

Mezi největší hrozby, které mohou obchodníka přivést až k samotnmu bankrotu se 

zajisté řadí emoce v jakékoliv podobě, ať už kladné nebo záporné. Člověk není zvyklý 

jednat racionálně, pokud se mění stav jeho účtu. Každá ztráta bolí a s bolestí přichází 

víra v lepší budoucnost, v lepší obchody a v otočení trendu směrem, který obchodník 

chce. Čím větší je ztráta, tím těžší je smíření se s ní a vystoupení ze ztrátové pozice, 

přičemž setrvání a doufání ve změnu pouze prohlubuje zisky. Pokud emoce člověku 

zastírají racionální myšlení, objektivní úsudek a zdrvavý rozum, zpravidla není možné 

uspět.  

Univerzální recept na to, jak se stát úspěšným obchodníkem neexituje, ale napříč 

literaturou lze opakovaně pozorovat základy, na kterých se autoři shodují. Především je 

to jednání bez emocí. Systematické a klidné pozorování trhu a dobrá vstupní strategie 

jsou základ. Obchodování by mělo být podpořeno fungujícím a dostatečně 

jednoduchým systémem složeným z několika málo indikátorů, kterým by měl člověk 

rozumnět a nepracovat s nimi jako s černou skříňkou. Pokud nějaký systém funguje, je 

třeba potlačit touhu po jeho dalším vylepšování a raději si může obchodním zkusit 

navrhnout nový systém a po nějakou dobu pozorovat signály a jejich dopady u obou 

zároveň. A k fungujícímu systému bezesporu patří i dobrý Money management, který 

dokáže minimalizovat nutné ztráty a navýšit případné zisky. 

Cíle money managementu jsou: 

 zajistit přežití a tedy se vyhnout smrtícímu riziku, 

 získat stabilní míru výnosů 

 a získat vysoké výnosy. 

Výše uvedené cíle jsou seřazeny dle důležitosti a v tomto pořadí je také třeba o nich 

přemýšlet. Proto je třeba vyvarovat se obchodům s velkou investicí, která může 

znamenat i velké ztráty a je třeba kapitál rozmělnit. Zároveň je třeba zamyslet se 

dopředu nad tím, kdy trh opustit. Obecně vzato se dá říct, že zkušení obchodníci utíkají 

hned, jak vycítí, nebo jim jejich strategie naznačí, že něco není v pořádku. Vždy je lepší 

vystoupit z obchodu, zastavit se, opakovaně prozkoumat situaci na trhu a poté 

s rozmyslem vyčkat na další příležitost k obchodování, než čekat v nejisté pozici a 

doufat, že se trh vydá vysněným směrem. Amatéři se rozhodují unáhleně, setrvávají 

v nejistých pozicích, nechtějí zavčasu přijmout porážku a doplácejí na to. [1]  

Cílem obchodníka by měly být stabilní, byť zpočátku často nevelké zisky. Sázení všeho 

na jednu kartu je opět chováním amatérů. Cestou k úspěchu je robusnost strategie a 

pravidelné výdělky převyšující poplatky. Profesionál si nemůže dovolit ztratit najednou 

více, než velmi malou část svého jmění. Podle Alexandra Eldera může obchodník ztratit 

na jednom obchodu maximálně 2%, aniž by tato ztráta ovlivnila jeho dlouhodobé plány. 

A nutno dodat, že tento limit již zahrnuje slippage a poplatky. Čím větší je účet se 
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kterým se obchodník rozhodne pracovat, tím je tedy větší i částka, kterou lze vymezit 

pro jeden obchod. Tento fakt lze zahrnout i přímo do obchodní strategie a v důsledku 

jsou pak ignorovány všechny obchody, u nichž by nastavení stop lossu umožňovalo 

ztrátu vyšší, než jsou zmíněná 2% z celkového jmění.  

Částka, která je to jednotlivých obchodů vložena může být konstantní po celou dobu 

obchodování, nebo se může v jednotlivých obchodech lišit. Příkladem proměnlivé 

vstupní částky je např. systém Martingale, kdy po každém prohraném obchodu je 

následná vstupní částka vyšší, než předchozí a tím se obchodník snaží získat ztracené 

peníze zpět. Často ale vede tento způsob k větším a větším prohrám.  

Důležitou roli při sebereflexi hrají indikátory. Stejně jako pomohou s odhalením vhodné 

chvíle pro vstup na trh, tak je třeba jim naslouchat při jeho opouštění. Pro nezkušeného 

obchodníka je předržování obchodů, navzdory obdrženým signálům pro jeho opuštění, 

velmi riskantní. Indikátory nepodléhají emocím ani přáním a proto se vyplatí jim 

naslouchat. 
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4 Vlastní návrhy řešení  

Za účelem analýzy trhu byla vytvořena aplikace ve vývojovém prostředí Matlab. Využit 

byl stejnojmenný skriptovací jazyk. V aplikaci jsou implementovány principy 

obchodního systému Triple Screen a jejím úkolem je poskytnout uživateli užitečné 

informaci o vývoji vybraných identifikátorů, včetně grafického zobrazení, a nabídnout 

doporučení, zda je v danou chvíli vhodné obchodovat, nebo by se měl potencionální 

obchodník držet raději stranou. Tento nástroj však sám o sobě obchod neprovádí, je 

pouze rádcem, jehož závěry je možné při svém rozhodování zohlednit. Nabízí však také 

možnost simulace obchodů na historických datech. 

4.1 Aplikace pro technickou analýzu trhu 

Pro implementaci principů obchodního systému Tricple Screen byla za účelem lepší a 

snadnějšího a snadnějšího využití vytvořena aplikace ve vývojovém prostředí Matlab, 

verze 8.1.0.604 (R2013a). Pro lepší ovladatelnost bylo nad aplikací vystavěno 

uživatelsky přívětivé grafické rozhraní. Využit k tomu byl Guide, interní nástroj, který 

nabízí standardní komponenty okenních aplikací a umožňuje jejich propojení se skripty 

aplikace. Vznikl tak celistvý produkt, lehce ovladatelný i uživatelem bez většího 

technického vzdělání. Vzhled odpovídá okenní aplikaci spouštěné na operačním 

systému Windows. [11] 

 

Obrázek 6 – Návrh grafického rozhranní v nástroji Guide (zdroj: vlastní) 
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4.1.1 Zdroje dat pro technickou analýzu 

Uživateli je pomocí výběrového menu umožněno vybrat si jeden ze dvou serverů 

obsahujících historická data. Tato data je možné si načíst, zobrazit pomocí přehledné 

tabulky, následně zobrazit i pomocí grafů. Primárně je aplikace schopna poskytnout 

data ohledně vývoje cen na burze s komoditami, protože tímto směrem systém Triple 

Screen využíval i jeho tvůrce Dr. Alexander Elder. Využit byl server Quandl, který 

poskytuje vysoce kvalitní finanční a hospodářská data dostupná v různých formátech a 

jedním z nich je i formát pro Matlab. [10] 

 

Obrázek 7 – Princip fungování serveru Quandl (zdroj: [10]) 

 

Druhou možností je analyzovat finanční data poskytovaná serverem Yahoo, kde se 

vyskytují například data vývoje akcií a na rozdíl od serveru Quandl, kde jsou některá 

data zdarma a některá zpoplatněna, tak na Yahoo jsou veškerá data veřejně a zdarma 

zpřístupněna pro kohokoliv. Bohužel tento server neumožňuje stáhnutí historických dat 

komodit. [12] 



36 

 

 

Obrázek 8 – Příklad dat z vývoje akcií na serveru Yahoo (zdroj: [12]) 

4.1.2 Uživatelský vstup a aplikační výstup 

Od uživatele je očekáváno, že si zvolí časové vymezení dat, která chce k analýze 

zpřístupnit a také je zde možnost výběru frekvence denních nebo týdenních dat. Po 

nahrání dat je vhodné zvolit kombinaci vybraných indikátorů a jejich průběh nad daným 

časovým oknem si vykreslit.  

 

Obrázek 9 – Ovládání aplikace pro technickou nalýzu dat (zdroj: vlastní) 
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Aplikace umožňuje zvolit si z následujících trendových technických indikátorů: 

 Exponenciální klouzavý průměr, 

 Directional Systém, 

 a MACD histogram. 

a následujících oscilátorů: 

 Rychlý Stochastic, 

 Williams %R, 

 a Force index. 

 

Obrázek 10 – Graf vývoje cen (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 11 – Graf oscilátoru Williams %R (zdroj: vlastní) 

Kromě vykreslení grafů jednotlivých indikátorů nad načtenými daty se uloží 

vyhodnocení do souboru s příponou .xlsx, který lze následně otevřít primárně v aplikaci 

Microsoft Excel. Výstupem každého ze zvolených indikátorů je takový soubor 

s vývojem hodnot indikátoru a doporučením, zda bylo vhodné být aktivní a kdy bylo 

naopak lepší držet se stranou. U všech oscilátorů (pouze u nich) je dalším automaticky 

vytvořeným souborem taktéž .xlsx soubor obsahující údaje z autmaticky simulovaného 

obchodování. Porovnání s trendem je však nucen obchodník udělat manuálně, protože 

v danou chvíli zpracování signálů oscilátoru jsou v aplikaci načtena data ze 

střednědobého časového rámce a nad nimi nelze korektně určit dlouhodobý trend, 

k tomu je zapotřebí analýza dlouhodobého časového rámce a proto má každá analýza 

vždy dva kroky. Nejprve si obchodník načte data odpovídající jeho dlouhodobému 

rámci, přičemž v současné době umožňuje aplikace za tímto účelem načtení pouze 

týdenních dat. Nad nimi je třeba aplikovat trendové indikátory za účelem zjištění 

dlouhodobého trendu, přičemž výsledky se uloží do souborů a jsou i později přístupné. 

Druhým krokem je načtení dat střednědobého časového rámce pro stejné časové období. 

V současné době umožňuje aplikace za tímto účelem pouze načtení denních dat. Na 

nich je následně třeba vykonat analýzu dle uživatelem zvolených oscilátorů a výsledky 

porovnat předchozím vyjádřením trendu. Tento způsob obchodování je v souladu 

s principy systému Triple Screen a aplikace byla navržena jako prostředník pro jeho 

aplikování. 
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Obrázek 12 – Výstup simulovaného obchodu na načtených datech (zdroj: vlastní) 

4.2 Ověření výstupu indikátorů z obchodní aplikace 

 Jelikož není k dosažení výsledků použita žádná existující obchodní platforma, která by 

byla využívána a testována masou uživatelů, ale naopak vlastní aplikace, je třeba 

otestovat výstup jednotlivých indikátorů a potvrdit správnost jejich výstupu. Jedná se o 

nezbytný předpoklad pro dosažení korektního výstupu z vlastní simulace obchodování. 

Pro ověření budou využita data z dostupné litratury. Nutnou podmínkou pro každý 

indikátor bude dosažení obdobného výstupu, jaký je v dostupné literatuře či 

internetovém zdroji. 

4.3 Ověření výstupu trendových indikátorů 

Exponenciální klouzavý průměr 

Pro ověření výstupních dat z trendového indikátoru EMA byla využita vstupní a 

výstupní data z dostupné literatury a výsledek byl porovnán. 

 

Tabulka 2 – Data pro ověření indikátoru EMA (zdroj: [1]) 

Day Close 10-EMA 

1 447.3  

2 456.8  

3 451.0  

4 452.5  

5 453.4  

6 455.5  

7 456.0  

8 454.7  

9 453.5  

10 456.5 453.7 

11 459.5 454.8 

12 465.2 456.6 

13 460.8 457.4 

14 460.8 458.0 
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Tabulka 3 – Vlastní data pro ověření indikátoru EMA (zdroj: vlastní) 

Day Close 10-EMA 

1 447.3  

2 456.8  

3 451.0  

4 452.5  

5 453.4  

6 455.5  

7 456.0  

8 454.7  

9 453.5  

10 456.5 454.226 

11 459.5 455.185 

12 465.2 457.006 

13 460.8 457.695 

14 460.8 458.230 

 

MACD histogram 

Pro ověření výstupu indikátoru MACD histogram byla využita data z dostupného 

internetového zdroje a následně byly porovnány zobrazené grafy. 

 

Obrázek 13 – Graf pro ověření infikátoru MACD histogram (zdroj: [21]) 
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Obrázek 14 – Vlastní graf pro ověření indikátoru MACD histogram (zdroj: vlastní) 
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Directional Systém 

Pro ověření výstupních dat z trendového indikátoru Directional system byla využita 

vstupní a výstupní data z dostupného internetového zdroje a výsledek byl porovnán. 

 

Obrázek 15 – Data pro ověření indikátoru Directional systém (zdroj: [1]) 
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Tabulka 4 – Vlastní data pro ověření indikátoru Directional systém (zdroj: vlastní) 

Day High Low Close +DI14 -DI14 ADX 

1 44.5300 43.9800 44.5200 NaN NaN NaN 

2 44.9300 44.3600 44.6500 NaN NaN NaN 

3 45.3900 44.7000 45.2200 NaN NaN NaN 

4 45.7000 45.1300 45.4500 NaN NaN NaN 

5 45.6300 44.8900 45.4900 NaN NaN NaN 

6 45.5200 44.2000 44.2400 NaN NaN NaN 

7 44.7100 44.0000 44.6200 NaN NaN NaN 

8 45.1500 43.7600 45.1500 NaN NaN NaN 

9 45.6500 44.4600 44.5400 NaN NaN NaN 

10 45.8700 45.1300 45.6600 NaN NaN NaN 

11 45.9900 45.2700 45.9500 NaN NaN NaN 

12 46.3500 45.8000 46.3300 NaN NaN NaN 

13 46.6100 46.1000 46.3100 NaN NaN NaN 

14 46.4700 45.7700 45.9400 NaN NaN NaN 

15 46.3000 45.1400 45.6000 25.1639 17.1311 NaN 

16 45.9800 44.9700 45.7000 23.1041 17.1066 NaN 

17 46.6800 46.1000 46.5600 26.9118 15.7587 NaN 

18 46.5900 46.1400 46.3600 25.9026 15.1677 NaN 

19 46.8800 46.3900 46.8300 27.2343 14.4914 NaN 

20 46.8100 46.4100 46.7200 26.2175 13.9503 NaN 

21 46.7400 45.9400 46.6500 24.3523 17.1374 NaN 

22 47.0800 46.6800 46.9700 26.5164 16.4596 NaN 

23 46.8400 46.1700 46.5600 24.5695 19.9319 NaN 

24 45.8100 45.1000 45.2900 21.4710 26.6605 NaN 

25 45.1300 44.3500 44.9400 19.7446 30.9324 NaN 

26 44.9600 44.6100 44.6200 19.1279 29.9662 NaN 

27 45.0100 44.2000 44.7000 17.7464 31.4577 NaN 

28 45.6700 44.9300 45.2700 22.0319 28.7773 22.6578 

29 45.7100 45.0100 45.4400 21.0184 26.9900 21.9279 

30 45.3500 44.4600 44.7600 19.2188 29.4843 21.8672 

 

U všech trendových indikátorů, které byly podrobeny zkoumání a jejichž výstupy byly 

porovnány s daty z dostupných zdrojů, bylo shledáno, že výstupy odpovídají odrazu ve 

věryhodných zdrojích, a proto mohou být tyto indikátory použitelné k určení 

dlouhodobého trendu v systému odpovídajícímu principům Triple Screen. 
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4.4 Ověření výstupu oscilátorů 

Force Index  

Pro ověření výstupních dat z indikátoru Force Index byla využita vstupní a výstupní 

data z dostupné literatury a výsledek byl porovnán. 

Tabulka 5 – Data pro ověření indikátoru Force Index (zdroj:  [1]) 

Close Volume Force Index 

(EMA 2) [1] 

25329 3834 NaN 

25242 4495 NaN 

25194 1372 -130807 

24295 2547 -1570105 

24195 2891 -716102 

24385 1448 -55287 

23966 2796 -799445 

23500 3675 -1408182 

22970 3167 -1588400 

22932 2880 -602426 

23974 2484 1524743 

23937 1827 463181 

23487 2212 -509206 

23172 2741 -745345 

23519 1931 198256 

23205 1405 -228027 

22816 2259 -661843 

23400 2163 621514 

 

Tabulka 6 – Vlastní data pro ověření výstupu indikátoru Force Index (zdroj: vlastní) 

Close Volume Force Index 

(EMA 2) 

25329 3834 NaN 

25242 4495 NaN 

25194 1372 -120057.500 

24295 2547 -1566521.167 

24195 2891 -714907.056 

24385 1448 -54889.019 

23966 2796 -799312.340 

23500 3675 -1408137.447 

22970 3167 -1588385.816 

22932 2880 -602421.939 

23974 2484 1524744.687 

23937 1827 463182.229 
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23487 2212 -509205.924 

23172 2741 -745345.308 

23519 1931 198256.231 

23205 1405 -228027.923 

22816 2259 -661843.308 

23400 2163 621513.564 

 

Williams %R 

Pro ověření výstupních dat z indikátoru Force Index byla využita vstupní data 

z dostupné literatury a výsledek byl porovnán. 

Tabulka 7 – Data pro ověření indikátoru Williams %R (zdroj: [1]) 

High Low Close Williams %R 

362.2 358.2 361.2  

363.5 360.2 360.4  

361.6 360.3 361.3  

366.5 360.4 362  

362 355.3 359.3  

360.4 358.2 360.1  

359.9 357.4 357.5 80.36 

357.2 355.3 356.7 87.50 

358.6 357.1 358.5 71.43 

358.8 356.9 357.8 77.68 

359.5 356.1 357.3 70.15 

356.4 353.7 354.1 94.03 

351.5 348.5 351.4 74.56 

352 349.4 351.6 71.82 

352.3 351.6 351.8 70.00 

350.7 349.8 350.3 83.64 

352.5 349.8 352.3 65.45 

355.9 353.4 354.3 26.58 

 

Tabulka 8 – Vlastní data pro ověření indikátoru Williams %R (zdroj: vlastní) 

High Low Close Williams %R 

vlastní aplikace 

362.2 358.2 361.2 47.321 

363.5 360.2 360.4 54.464 

361.6 360.3 361.3 46.429 

366.5 360.4 362 40.179 

362 355.3 359.3 64.286 

360.4 358.2 360.1 57.143 

359.9 357.4 357.5 80.357 
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357.2 355.3 356.7 87.500 

358.6 357.1 358.5 71.429 

358.8 356.9 357.8 77.679 

359.5 356.1 357.3 70.149 

356.4 353.7 354.1 94.030 

351.5 348.5 351.4 74.561 

352 349.4 351.6 71.818 

352.3 351.6 351.8 70.000 

350.7 349.8 350.3 83.636 

352.5 349.8 352.3 65.455 

355.9 353.4 354.3 26.582 

 

Ověření výstupu Stochastic 

Pro ověření výstupních dat z indikátoru Force Index byla využita vstupní data 

z dostupné literatury a výsledek byl porovnán. 

Tabulka 9 – Data pro ověření indikátoru Stochastic (zdroj: [1]) 

High Low Close %K:5 %D:5  

68.07 67.24 67.83   

68.22 67.79 67.97   

67.61 66.81 67.36   

67.52 67.02 67.25   

67.57 66.87 67.50 48.94  

68.21 67.89 68.04 87.23  

68.53 67.48 67.64 48.26 60.57 

67.87 67.57 67.71 50.60 60.54 

67.97 67.48 67.58 42.77 47.22 

68.3 67.37 68.23 74.14 53.79 

68.49 68.25 68.37 86.21 64.57 

Tabulka 10 – Vlastní data pro ověření indikátoru Stochastic (zdroj: vlastní) 

High Low Close %K:5 %D:5  

68.07 67.24 67.83 72.340 NaN 

68.22 67.79 67.97 82.270 NaN 

67.61 66.81 67.36 39.007 NaN 

67.52 67.02 67.25 31.206 NaN 

67.57 66.87 67.50 48.936 NaN 

68.21 67.89 68.04 87.234 NaN 

68.53 67.48 67.64 48.256 60.2396 

67.87 67.57 67.71 50.602 60.9210 

67.97 67.48 67.58 42.771 47.3460 

68.3 67.37 68.23 74.137 53.2420 

68.49 68.25 68.37 86.207 64.7244 
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U všech oscilátorů, které byly podrobeny zkoumání a jejichž výstupy byly porovnány 

s předlohou z věrohodných zdrojů, byla zjištěno, že výstupy odpovídají vzoru a mohou 

být použity k odhalení obchodních přležitostí v rámci střednědobého časového 

rámce systému odpovídajícímu principům Triple Screen. 

4.5 Technická analýza za pomocí vlastní aplikace 

Cílem analýzy v této práci je porovnat různé kombinace indikátorů, zjistit zda je možné, 

aby byly ziskové a vybrat nejlepší kombinaci. Zvoleným nástrojem je In-sample a Out-

of-Sample analýza. Jako vstup byla zvolena data od 1. 1. 2014 až do současnosti (1. 

května 2016). Jedná se tedy o období dlouhé 28 měsíců, které rozdělíme dle obvyklého 

poměru 70% - 30% a zaokrouhlíme na celé měsíce. Výsledkem je rozdělení na data 

z období prvních 20 měsíců, určená pro analýzu a optimalizaci modelu (tj. In-sample) a 

data z posledních 8 měsíců pro následnou aplikaci výsledné strategie a zjištění její 

účinnosti (tj. Out-of-sample). To vše za předpokladu kladného výsledku In-sample 

analýzy. 

4.5.1 Obecný popis strategie 

Obchodní strategie využívá data z burzy Chicago Mercantile Exchange (CME), která 

byla stažena ze serveru Quandl. Vlastní aplikace v matlabu je určena k simulování 

obchodování na historických datech a k získání relevantních výsledků. Při simulaci 

reálného obchodování nelze vynechat zahrnutí poplatků, které zobrazuje tabulka níže. 

Z ní se našeho případu týká oblast Agricultural a v ní poplatek za příkazu pro vstup do 

trhu přes platformu Globex, se kterým je třeba dopředu počíatat a do simulace ho 

zahrnout. V každém obchodu tedy bude stržena částka 0,2$ z testovacího účtu.  

 

Obrázek 16 – Poplatky CME (zdroj: [19]) 

Kukuřice je obchodována v bušlech (anglicky bushl). Jeden kontrakt futures na kukuřici 

je na 5000 bušlů, což odpovídá zhruba 127 tunám kukuřice. Peněžní jednotkou je počet 

centů za 1 bušl zobrazený na grafu v podobě vertikální osy y. Pokud toto číslo 

převedeme na dolary a vynásobíme 5000 bušlů, získáme cenu kontraktu. Pro 

obchodování však stačí zaplatit marži. 
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V teoretické části bylo ověřeno, že pro zjištění skutečného rozdílu aktiva obchodníka je 

třeba aplikovat následující kroky: 

1. Odečíst od sebe vstupní a výstupní cenu 

2. Rozdíl vynásobit hodnotou 50 dolarů 

3. Výsledek promítnout do stávající hodnoty testovacího účtu 

V důsledku snahy držet se rad zkušenějších autorů a pokusit se vytvořit dostatečně 

účinný, robustní a zároveň jednoduchý obchodní systém bylo rozhodnuto, že bude vždy 

pouze jeden obchod aktivní, aby ho mohl mít obchodník plně pod kontrolou i vizuálně a 

nejednalo se ani v náznaku o černou skříňku bez interakce s lidským faktorem. Bude se 

tedy vždy nakupovat nebo prodávat právě jeden kontrakt. 

Výše testovacího účtu byla stanovena na 100 000$ v souladu s tím, že jeden obchod by 

dle zásad Money managementu neměl umožnit ztrátu vyšší, než jsou 2% kapitálu. K 

tomu by měla dopomoci i efektivní strategie pro vstup do obchodu a velmi přesná a 

zřejmě ještě důležitější strategie pro výstup z obchodu. Mělo by se jednat o strategii 

využívající těsný stop loss, kterou Trailing sell-stop, případně Trailing buy-stop 

bezesporu je. 

 

Postup aplikování obchodní strategie: 

1. Aplikace In-Sample analýzy 

1.1. Načíst týdenní data ze zvoleného časového okna a aplikovat na ně vybranné 

trendové indikátory 

1.2. Načíst denní data ze zvoleného časového okna a aplikovat na ně vybranné 

oscilátory, v souladu s principy systému Triple Screen však vždy povolit pouze 

obchody v souladu s trendem z kroku 1.1. 

1.3. Porovnat výsledky jednotlivých kombinací trendových indikátorů a oscilátorů a 

zvolit nejvhodnější z nich 

2. Aplikace Out-of sample analýzy 

2.1. Načíst týdennní data z časového okna pro tento druh analýzy, tedy data 

následující po kroku a aplikovat na ně trendový indikátor z úspěšné kombinace 

nalezené v kroku 1.3. 

2.2. Načíst denní data z časového okna pro tento druh analýzy, tedy data následující 

po kroku a aplikovat na ně oscilátor z úspěšné kombinace nalezené v kroku 1.3. 

2.3. Vyhodnotit úspěšnost vybranné strategie v rámci Out-of-sample analýzy.   
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4.5.2 Aplikování různých indikátorů 

Existují strohé informace o tom, jak se různí obchodníci pokoušeli používat systém 

Triple Screen s různě zvolenými indikátory. Od jeho vzniku až do současnosti je zde 

hned několik příkladů. Nelze začít jinak, než popisem originálního nastavení indikátorů 

přímo od tvůrce systému. Dr. Alexander Elder pracuje v prvním filtru s MACD 

histogramem. Naproti tomu dle literárních pramenů například Steve Notis použil jako 

první filtr, který určuje trend trhu, Directional System. Stejně variabilně se dá volit i 

oscilátor pro druhý filtr. Jelikož vytvořená aplikace nabízí možnost výběru ze tří 

trendových indikátorů a čtyř oscilátorů, jedná se o celkem 12 kombinací. Výsledky 

procentuálního vyjádření zisku, nebo ztráty budou zobrazeny do přehledné tabulky. [1] 

Tabulka 11 – Tabulka pro vyhodnocení kombinací indikátorů (zdroj: vlastní) 

Kombinace 

indikátorů 

Rychlý 

Stochastic 

Pomalý 

Stochastic 

Williams 

%R 

 Force 

index 

Klouzavý 

průměr 

     

Directional 

Systém 

     

MACD 

histogram 

     

 

4.6 In-sample analýza období 1.1.2014 – 31.8.2015 

Pro In sample analýzu bylo zvoleno období 20 měsíců, které by mělo být dostatečně 

dlouhé pro co nejlepší nastavení obchodního mechanismu obchodování. 

 

 

Obrázek 17 – Vstupní data In sample analýzy ze serveru Quandl (zdroj: [10]) 
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Obrázek 18 – Vstupní data In sample analýzy v obchodní aplikaci (zdroj: vlastní) 

 

4.6.1 Exponenciální klouzavý průměr 

Obchodní příležitosti se objevují při obchodování ve směru trendu. Trend je třeba 

vyhodnotit pomocí trendových indikátorů. Prvním z těch, které aplikace používá je 

exponenciální klouzavý průměr. Jeho použití je vhodnější, než pokud byl zvolen 

obyčejný klouzavý průměr. Na rozdíl od něj dokáže exponenciální průměr rozmělnit 

hodnotu, která nám vypadne na konci intervalu, a proto nedochází k dvojímu ovlivnění 

výsledku, pokud je vypadnuvší hodnota extrémně vysoká nebo nízká. Lépe tak odráží, 

co se na trhu skutečně děje. Trend je vyhodnocen jednoduše pomocí dvou po sobě 

jdoucích ticků, které jsou buď rostoucí a klesající. 
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Obrázek 19 – EMA13 pro období In-sample analýzy (zdroj: vlastní) 

 

Tabulka 12 – Vyhodnocení EMA13 pro období In-sample analýzy (zdroj: vlastní) 

Datum od Datum do Trend 

01-Jan-2014 01-Mar-2014 decreasing 

02-Mar-2014 17-May-2014 increasing 

18-May-2014 25-Oct-2014 decreasing 

26-Oct-2014 03-Jan-2015 increasing 

04-Jan-2015 10-Jan-2015 decreasing 

11-Jan-2015 17-Jan-2015 increasing 

18-Jan-2015 07-Feb-2015 decreasing 

08-Feb-2015 21-Feb-2015 increasing 

22-Feb-2015 28-Feb-2015 decreasing 

01-Mar-2015 07-Mar-2015 increasing 

08-Mar-2015 28-Mar-2015 decreasing 

29-Mar-2015 04-Apr-2015 increasing 

05-Apr-2015 27-Jun-2015 decreasing 

28-Jun-2015 25-Jul-2015 increasing 

26-Jul-2015 31-Aug-2015 decreasing 
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4.6.2 MACD histogram 

Pro určení trendu je možné použít sklon posledních barů MACD histogramu v rámci 

dlouhodobého časového rámce. 

V rámci tohoto indikátoru je možné provést nastavení na úrovni programování. Mezi 

možné varianty patří: 

 Dva stejným směrem po sobě jdoucí bary 

 Dva stejným směrem po sobě jdoucí bary a shodný směr se zavírací cenou 

 Tři stejným směrem po sobě jdoucí bary 

 Tři stejným směrem po sobě jdoucí bary a shodný směr se zavírací cenou 

Byla vybrána základní varianta se dvěma po sobě jdoucími bary. Dále je možné odlišit 

případ, kdy se objeví pokles MACD nad nulovou linií, nebo naopak nárůst MACD pod 

nulovou linií. Takové signály jsou v literatuře zdůrazněny jako silnější a měly by být ve 

výsledku zvýrazněny. V následující analýze budou odlišeny pomocí vykřičníků. 

 

Obrázek 20 – MACD pro období In-sample analýzy (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 13 – Vyhodnocení MACD pro období In-sample analýzy (zdroj: vlastní) 

Datum od Datum do Trend 

01-Jan-2014 11-Jan-2014 decreasing 

12-Jan-2014 18-Jan-2014 !!! increasing !!! 

19-Jan-2014 01-Feb-2014 decreasing 

02-Feb-2014 19-Apr-2014 !!! increasing !!! 

20-Apr-2014 17-May-2014 increasing  

18-May-2014 31-May-2014 !!! decreasing !!! 

01-Jun-2014 11-Oct-2014 decreasing 

12-Oct-2014 17-Jan-2015 !!! increasing !!! 

18-Jan-2015 07-Feb-2015 decreasing  

08-Feb-2015 07-Mar-2015 !!! increasing !!! 

08-Mar-2015 28-Mar-2015 decreasing 

29-Mar-2015 04-Apr-2015 !!! increasing !!! 

05-Apr-2015 27-Jun-2015 decreasing 

28-Jun-2015 18-Jul-2015 !!! increasing !!! 

19-Jul-2015 25-Jul-2015 increasing 

26-Jul-2015 01-Aug-2015 !!! decreasing !!! 

02-Aug-2015 31-Aug-2015 decreasing trend 

 

4.6.3 Directional systém 

Pro určení trendu je možné použít vztah posledních hodnot –DI a +DI směrového 

systému. 

V rámci tohoto indikátoru je možné provést nastavení na úrovni programování. Mezi 

možné varianty patří: 

 Vztah dvou po sobě jdoucích hodnot obou směrových křivek 

 Vztah dvou po sobě jdoucích hodnot obou směrových křivek spolu se dvěma po 

sobě jdoucíma hodnotama ADX 

 Vztah tří po sobě jdoucích hodnot obou směrových křivek 

 Vztah tří po sobě jdoucích hodnot obou směrových křivek spolu se třemi po 

sobě jdoucími hodnotami ADX 

Byla vybrána varianta, kdy je trend určen vztahem posledních dvou po sobě jdoucích 

hodnot obou směrových křivek. 
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Obrázek 21 – Directional system pro období In-sample analýzy (zdroj: vlastní) 

. 

Tabulka 14 – Vyhodnocení Directional system pro období In-sample analýzy (zdroj: vlastní) 

Datum od Datum do Trend 

01-Jan-2014 05-Apr-2014 decreasing 

06-Apr-2014 12-Apr-2014 no trend 

13-Apr-2014 17-May-2014 increasing 

18-May-2014 24-May-2014 no trend 

25-May-2014 15-Nov-2014 decreasing 

16-Nov-2014 22-Nov-2014 no trend 

23-Nov-2014 29-Nov-2014 increasing 

30-Nov-2014 13-Dec-2015 no trend 

14-Dec-2014 03-Jan -2015 increasing  

04-Jan-2015 10-Jan-2015 no trend 

11-Jan-2015 27-Jun-2015 decreasing 

28-Jun-2015 04-Jul-2015 no trend 

05-Jul-2015 01-Aug-2015 increasing 

02-Aug -2015 08-Aug-2015 no trend 

09-Aug-2015 31-Aug -2015 decreasing 

 

4.6.4 Force Index 

U oscilátoru index síly je stěžejním signálem, zda se jeho dvoudenní EMA vyskytuje 

nad, nebo pod centrální linií. Pokud je zaznamenán pokles pod centrální linii, jedná se o 

signál pro vstup do dlouhé pozice a je vhodné aplikovat Trailing buy-stop postup pro 

vstup do obchodu. Analogicky, pokud je zaznamenáno překročení centrální linie 

směrem vzhůru, jedná se o signál pro vstup do krátké pozice a pak je vhodné aplikovat 

Trailing sell-stop postup pro zachycení příležitosti pro prodej. Druhým, velmi silným 
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signálem je býčí, respektive medvědí divergence. Medvědí divergence nastává, pokud 

ceny vzrostou na nové maximum, ale Force Index ukazuje slábnutí býků, protože klesá 

a vytváří nižší vrchol. Naopak býčí divergence vzniká, pokud ceny klesnou na nové 

minimum, ale Force Index vzroste. Medvědí divergence dává silné prodejní signály, 

býčí divergence pak naopak silné nákupní signály.  

 

Obrázek 22 – Grafický výstup oscilátoru Force Index v In-sample analýze (zdroj: vlastní) 

Tabulka 15 – Vyhodnocení Force Index oscilátoru (zdroj: vlastní) 

Force Index Počet obchodů Zisk/ztráta Zisk/ztráta 

v % 

Pořadí 

EMA13 28 3469,4$ +3,469% 1 

MACD 28 831,9$ +0,8319% 3 

Directional 

System 

29 2281.7$ +2,281% 2 

 

Jako nejlepší možná kombinace trendového indikátoru a oscilátoru indexu síly se jeví 

13-ti týdenní exponenciální klouzavý průměr. 
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Obrázek 23 – Equity křivka EMA13 a Force Index (zdroj: vlastní) 

4.6.5 Williams %R 

U oscilátoru Williams %R je nejčastějším signálem stav, kdy jeho křivka vzroste nad 

svoji horní hraniční linii nebo naopak klesne pod svoji spodní hraniční linii. První 

případ značí, že je trh překoupený a signalizuje vhodnou chvíli pro vstup do krátké 

pozice. Druhý zmíněný případ poukazuje naopak na přeprodání trhu a radí 

obchodníkovi využít Trailing buy-stop a pomocí něj si pohlídat vstup do obchodu.  

Druhým, méně častým signálem, který je brán v potaz je býčí nebo medvědí dirgence. 

Pokud křivka Williams %R překročí horní hranici, následně pod ní spadne a následně 

už nad ní nedokáže vylézt, značí to, že býci ztrácejí sílu a jedná se o medvědí 

divergenci, cože je velmi silný, ale málo častý signál k prodeji. Naopak pokud křivka 

klesne pod svoji spodní linii, ale v následujícím kroku se nad ni vrátí a už se poté 

nedokáže dostat pod hraniční úroveň, jedná se o býčí divergenci, což je opět velmi 

silný, ale málo se objevující signál k nákupu, v našem případě použití Trailing buy-stop. 
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Obrázek 24 – Grafický výstup oscilátoru Williams %R v In-sample analýze (zdroj: vlastní) 

Tabulka 16 – Vyhodnocení Williams %R oscilátoru (zdroj: vlastní) 

Williams %R Počet obchodů Zisk/ztráta Zisk/ztráta 

v % 

Pořadí 

EMA13 31 4931,1$ + 4,931,1% 1 

MACD 15 1468,8$ +1,468,8% 3 

Directional 

System 

25 1645,0$ + 1,645,0% 2 

 

 

Obrázek 25 – Equity křivka EMA13 a Williams %R (zdroj: vlastní) 

Jako nejlepší možná kombinace trendového indikátoru a oscilátoru Williams %R se jeví 

13-ti týdenní exponenciální klouzavý průměr. 
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4.6.6 Rychlý Stochastic 

Stochastic je oscilátor, jehož nejčastějším signálem je situce, kdy jeho křivky stoupnou 

nad horní referenční linii, pak je to známka toho, že trh je překoupený a je vhodné 

použít Trailing sell-stop a vyčkat na vstup do krátké pozice. Naopak, pokud křivky 

Stochasticu klesnou pod spodní referenční linii, je to příznakem toho, že trh je 

překoupený a obchodník by měl využít příkaz Trailing buy-stop a vyčkat na vtažení do 

dlouhé pozice. Méně časté, avšak velmi silné signály jsou medvědí a býčí divergence. 

Býčí divergence se objeví, pokud ceny klesnou k novému low, ale stochastic vzroste, 

čímž poukazuje na to, že medvědi ztrácejí sílu a to je signál k nákupu. Analogicky 

medvědí divergence vzniká, pokud ceny dorostou k novému high, ale stochastic klesá, 

čímž signalizuje oslabení býků, coby nakupujících, což je silný signál pro připravení se 

na vstup do krátké pozice. Rychlý stochastic se do určité míry podobá indikátoru 

Williamson %R a pro využití v rámci obchodního systému vycházejícího z principů 

Triple Screen je vhodnější, než jeho pomalá forma, protože reaguje na signály na trhu 

rychleji 

 

Obrázek 26 – Grafický výstup oscilátoru Stochastic v In-sample analýze. (zdroj: vlastní) 

Tabulka 17 – Vyhodnocení Stochastic oscilátoru (zdroj: vlastní) 

Stochastic Počet obchodů Zisk/ztráta Zisk/ztráta 

v % 

Pořadí 

EMA13 12 -489,89 -0.48989% 2 

MACD 16 -1478,19 -1.47819% 3 

Directional 

System 

18 -16,10 -0.01610% 1 
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Rychlý stochastic se pro obchodování kontraktů kukuřice v kombinaci s trendovými 

indikátory dle principů obchodního systému Triple Screen neosvědčil. Kombinace 

vykazuje malé množství obchodů a konečná obchodní bilance je záporná. V tuto chvíli 

by bylo možné pokusit se optimalizací zvrátit výsledek, ale v použitých zdrojích bylo 

několikrát uvedeno, že obchodník by se měl držet fungující strategie a případně si 

paralelně s ní vyzkoušet i její optimalizované podoby, než aby trávil čas vylepšením 

strategie, která od samého začátku nedostahuje uspokojivých výsledků.   

 

4.7 Out-of-sample analýza období 1.9.2015 – 1.5.2016 

V návaznosti na předchozí In-sample analýzu bylo pro Out-of-sample analýzu vybráno 

následujících 8 měsíců, ve kterých bude aplikováná nejlepší kombinace indikátorů 

z předešlé analýzy a bude tak ověřěn předpoklad stabilní ziskové strategie. 

Jako nejlepší kombinace z In-sample analýzy vzešly aplikování Williamsu %R na denní 

graf ve spojení s 13-ti týdenním exponenciálním průměrem aplikovaným pro určení 

dlouhodobého trendu na týdenním grafu. 

 

Obrázek 27 – Vstupní data Out of sample analýzy ve vlastní aplikaci (zdroj: vlastní) 

4.7.1 Exponenciální klouzavý průměr 

Prvním krokem je stejně jako v případě In-sample analýzy určení dlouhodobého trendu 

z týdenního grafu, na který byl aplikován zjištěný nejúspěšnější trendový indikátor, 

kterým je 13-ti týdenní exponenciální klouzavý průměr.  
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Tabulka 18 – Vyhodnocení EMA13 pro Out-of-sample analýzu (zdroj: vlastní) 

Datum od Datum do Trend 

30-Aug-2015 12-Sep-2015 decreasing 

13-Sep-2015 19-Sep-2015 increasing 

20-Sep-2015 26-Sep-2015 decreasing 

27-Sep-2015 17-Oct-2015 increasing 

18-Oct-2015 31-Oct-2015 decreasing 

01-Nov-2015 07-Nov-2015 increasing 

08-Nov-2015 05-Dec-2015 decreasing 

06-Dec-2015 12-Dec-2015 increasing 

13-Dec-2015 30-Jan-2015 decreasing 

31-Jan-2016 06-Feb-2016 increasing 

07-Feb-2016 26-Mar-2016 decreasing 

27-Mar-2016 02-Apr-2016 increasing 

03-Apr-2015 16-Apr-2016 decreasing 

17-Apr-2016 23-Apr-2016 increasing 

24-Apr-2016 30-Apr-2015 decreasing 

 

 

Obrázek 28 – EMA13 pro období Out-of-sample analýzy (zdroj: vlastní) 

4.7.2 Williams %R 

Na denní data z časového okna vymezeného pro Out-of-sample analýzu od 1.9.2015 do 

1.5.2016 byl aplikován oscilátorWilliams %R. Byly povoleny obchody pouze v souladu 

s dlouhodobým trendem, který byl zjištěn v předešlém kroku pomocí trendového 

indikátoru EMA13. 
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Obrázek 29 – Grafický výstup oscilátoru Williams %R v Out-of-sample analýze (zdroj: vlastní) 

Tabulka 19 – Vyhodnocení Williams %R oscilátoru v rámci Out-of-sample analýzy (zdroj: vlastní) 

Williams %R Počet obchodů Zisk/ztráta Zisk/ztráta 

v % 

EMA13 9 835,7$ +0, 8357 % 
 

Aplikováním obchodní strategie implementované v rámci In-sample analýzy na budoucí 

data byla v rámci Out-of-sample analýzy ověřena robusnost obchodního systému 

založeného na principech systému Triple Screen, který využívá nejlepší kombinaci 

indikátorů zjištěnou dříve vykonanými a popsanými backtesty. 

 

Obrázek 30 – Equity křivka EMA13 a Williamson %R Out-of-sample analýza (zdroj: vlastní) 
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Závěr 

V teoretické části práce byly popsány principy obchodování s komoditami a zejména 

pak bylo rozpracováno obchodování s kukuřicí, které bylo zvolena jako střed zájmu této 

práce. Poté byl do značné hloubky vysvětlen princip obchodního systému Triplne 

Screen, jehož způsob obchodování měla tato práce popsat, otestovat a zjistit, zda je 

v dnešní době možné ho úspěšně použít s dlouhodobým generováním zisku. 

Jako prostředek k dosažení hlavního cíle, kterým bylo zodpovědět otázku, zda je systém 

Triple Screen použitelný i v dnešní době, byla vytvořena aplikace ve vývojovém 

prostředí Matlab. V rámci ní byly pod grafickým rozhraním pro uživatele 

implementovány trendové indikátory exponenciální klouzavý průměr, Directional 

Systém, MACD histogram a oscilátory rychlý stochastic, Williams %R a Force index. 

Výsledky těchto indikátorů byly úspěšně ověřeny, stejně jako načtená vstupní data ze 

serveru Quandl a jejich následná shoda při vykreslení aplikací.  

V rámci In-sample analýzy, která proběhla nad časovým oknem dlouhém 20 měsíců, 

byly na trh s kukuřicí aplikovány 3 trendové indikátory a 3 oscilátory. Po otestování 

všech možných kombinací skončila tato část analýzy závěrem, že pro daný trh je 

z dlouhodobého hlediska nejlepší kombinací 13-ti týdenní exponenciální klouzavý 

průměr pro zjištění dlouhodobého trendu na týdenním grafu a oscilátor Williams %R 

k nalezení vhodných obchodních příležitostí na denním grafu. Bylo dosaženo zisku 

4931,1$ při výnosnosti 4,931% a tato kombinace byla pro ověření funkčnosti 

aplikována na 8 měsíční časové okno v rámci Out-of-sample analýzy, kde kladný 

výsledek potvrdil robusnost a stabilitu použité strategie reprezentované právě touto 

kombinací indikátorů. V tomto kratším období bylo dosaženo zisku 835,7$ při 

výnosnosti 0,836%. 

Práce nabízí možnost dalšího rozvoje. Zaměříme-li se na technickou stránku věci, tak 

zde je zejména nepříjemné ruční porovnávání dlouhodobého trendu a obchodních 

příležitostí na střednědobém grafu. I přesto, že tento preces udržuje interakci 

s uživatelem, který je nucen manuálně zpracovat trend a je tím pádem součástí obchodů, 

jak bylo v úvodu označeno za silně žádoucí, bylo by dobré zvážit automatizaci i tohoto 

kroku. Dále by bylo možné aplikaci rozšířit tak, aby mohla v jeden časový okamžik 

simulovat více otevřených obchodů, ale stalo by se tak na úkor přehlednosti, proto bylo 

od tohoto záměru v práci upuštěno.   
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Příloha A – Zdrojový kód souboru pro výpočet automatického 

obchodování pomocí osciltoru Williams %R v kombinaci s EMA13 

for i = 4:length(data)     
    last_value = data(i-1) 
    pre_last_value = data(i - 2) 
    pre_pre_last_value = data(i - 3) 

    
    today = dates{i} 

     
% EMA13 - Out of sample 1.9.2015 - 1.5.2016 
      if(datenum(today) < datenum('13-Sep-2015')) 
          trend = 'decreasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('20-Sep-2015')) 
          trend = 'increasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('27-Sep-2015')) 
          trend = 'decreasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('18-Oct-2015')) 
          trend = 'increasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('01-Nov-2015')) 
          trend = 'decreasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('08-Nov-2015')) 
          trend = 'increasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('06-Dec-2015')) 
          trend = 'decreasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('13-Dec-2015')) 
          trend = 'increasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('31-Jan-2016')) 
          trend = 'decreasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('07-Feb-2016')) 
          trend = 'increasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('27-Mar-2016')) 
          trend = 'decreasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('03-Apr-2016')) 
          trend = 'increasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('17-Apr-2016')) 
          trend = 'decreasing'; 
      elseif(datenum(today) < datenum('24-Apr-2016')) 
          trend = 'increasing'; 
      else 
          trend = 'decreasing'; 
      end 

  

     
%Will. prekroci horni hranici, nasledne pod ni spadne a nasledne uz 

nad ni nedokaze vylezt - Medvedi divergence, velmi silny signal k 

prodeji 
    if (pre_pre_last_value > high_limit && pre_last_value < high_limit 

&& last_value <= high_limit) 
        flag{i-1} = '!!! Bear divergence - sell !!!'      
%Will. spadne pod dolni hranici, nasledne nad ni vyleze a nasledne uz 

%pod ni nespadne -  divergence, velmi silny signal k prodeji 
    elseif(pre_pre_last_value < low_limit && pre_last_value > 

low_limit && last_value >= low_limit) 
            flag{i-1} = '!!! Bull divergence - buy !!!' 
%prekoupeni - Will je nad horni hranici - prodavat 
    elseif(last_value > high_limit)  
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        flag{i-1} = 'Overbought - sell' 
%preprodani - Will je pod spodni hranici - nakupovat 
    elseif(last_value < low_limit) 
            flag{i-1} = 'Oversold - buy' 
    else flag{i-1} = 'calm' 
    end 

  
 A = {'day', today, 'pre_pre_last_value', pre_pre_last_value, 

'pre_last_value' , pre_last_value, 'last_value', last_value, 'flag', 

flag{i-1}} 
 sheet = 1; 
 xlswrite(filename,A,sheet,strcat('A',num2str(i))); 

  
 % simulace obchodovani 
 % hist_date, hist_open, hist_close, hist_low, hist_high, hist_vol 
 %pokud indikator radi nakupovat, nastavim nakupni prikaz 
 % na high + 1 
 if((strcmp(flag{i-1}, '!!! Bull divergence - buy !!!') == 1) || 

(strcmp(flag{i-1}, 'Oversold - buy') == 1)) && (inTrade == 0) 
     buy = high(i-1) + 1 
     sell = 0 
     typeOfTrade = 'BUY' 
     stop = 1000000 
 elseif((strcmp(flag{i-1}, '!!! Bear divergence - sell !!!') == 1) || 

(strcmp(flag{i-1}, 'Overbought - sell') == 1)) && (inTrade == 0) 
 % pokud indikator radi prodavat, nastavim prodejni prikaz 
 % na low - 1 
     sell = low(i-1) - 1 
     buy = 1000000 
     typeOfTrade = 'SELL' 
     stop = 0 
 end 

  
 % dlouha pozice - nakup 
 %vystup z dlouhe pozice - pokud dnes ceny uzavrou pod urovni stop 

loss, tak se obchod automaticky uzavre   
 if(inTradeBuy == 1) && ((close(i) <= stop) || (open(i) <= stop) || i 

== length(data)) 
     inTradeOld = inTrade 
     inTradeBuy = 0 
     inTrade = 0 
     typeOfTrade = 'calm' 
     dayClose = today 
     budget = budget + ((stop - buy) * 50); 
     sell = 0 
     buy = 10000000 
% vstup do dlouhe pozice - kdyz behem dne ceny protnou prikaz buy 

(vzrostou na hodnotu buy), tak automaticky vstoupim do obchodu    
 elseif((low(i) >= buy) || (high(i) > buy)) && (inTrade == 0) && 

(strcmp(trend, 'increasing') == 1) && (strcmp(typeOfTrade, 'BUY') == 

1); 
    inTradeOld = inTrade 
    inTrade = 1; 
    inTradeBuy = 1; 
    dayOpen = today; 
    budget = budget - fee 
    stop = (min(low(i), low(i-1))) -1 
    oldBuy = buy     
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 %setrvani v dlouhe pozici a posunuti stop lossu     
 elseif(inTradeBuy == 1) 
    stop = low(i-1); 
    oldBuy = buy 
    inTradeOld = inTrade 
 else 
 % cekani na vstup do dlouhe pozice     
    oldBuy = buy  
    buy = high(i) + 1; 
 end 

  
 % kratka pozice (prodej) 
 %vystup z kratke pozice - pokud dnes ceny uzavrou nad urovni stop 

loss, tak se obchod automaticky uzavre 
 if(inTradeSell == 1) && ((close(i) >= stop) || (open(i) >= stop) || i 

== length(data)) 
     inTradeOld = inTrade 
     inTradeSell = 0; 
     inTrade = 0; 
     typeOfTrade = 'calm'; 
     dayClose = today; 
     budget = budget + ((sell - stop) * 50); 
     sell = 0; 
     buy = 10000000;  
 % vstup do kratke pozice - kdyz behem dne ceny protnou prikaz sell 

(klesnou na hodnotu sell), tak automaticky vstoupim do obchodu 
  elseif((low(i) <= sell) || (high(i) < sell)) && (inTrade == 0) && 

(strcmp(trend, 'decreasing') == 1) && (strcmp(typeOfTrade, 'SELL') == 

1); 
     inTradeOld = inTrade 
     inTrade = 1; 
     inTradeSell = 1; 
     dayOpen = today; 
     budget = budget - fee 
     stop = (max(high(i), high(i-1))) + 1; 
     oldSell = sell 
 % setrvani v kratke pozici     
 elseif(inTradeSell == 1) 
     stop = high(i-1) 
     oldSell = sell 
     inTradeOld = inTrade 
 % cekani na vstup do kratke pozice     
 else 
     oldSell = sell 
     sell = low(i) - 1; 
 end 

  
 if(inTradeOld == 1) && (inTrade == 0) 
    nbytes = fprintf(fileID,'day - %s, typeOfTrade - %s, budget - 

%f\n', today, typeOfTrade, budget); 
    inTradeOld = inTrade; 
 end     

  
 M = {'today', today, 'trend', trend, 'yesterdayFlag', flag{i-1}, 

'dayOpen', dayOpen, 'dayClose', dayClose, 'inTradeOld', inTradeOld, 

'inTrade', inTrade, 'typeOfTrade', typeOfTrade, 'inTradeSell', 

inTradeSell, 'inTradeBuy', inTradeBuy, 'budget', budget, 'budgetDiff', 

budget - startBudget, 'hist_low', hist_low(i), 'hist_high', 
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hist_high(i), 'oldBuy', oldBuy, 'buy', buy, 'oldSell', oldSell, 

'sell', sell, 'stop', stop, 'hist_open', hist_open(i), 'hist_close', 

hist_close(i)}; 
     sheet = 1; 
     xlswrite(filenameSim,M,sheet,strcat('A',num2str(i))); 
end 

  
fclose(fileID); 
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Příloha B – Zdrojový kód souboru pro načtení dat ze serveru Quandl 

elstartday1 = get(findobj('Tag','elstartday'),'string') 
    elstartmonth1 = get(findobj('Tag','elstartmonth'),'string') 
    elstartyear1 = get(findobj('Tag','elstartyear'),'string') 
    elendday1 = get(findobj('Tag','elendday'),'string') 
    elendmonth1 = get(findobj('Tag','elendmonth'),'string') 
    elendyear1 = get(findobj('Tag','elendyear'),'string') 

     

    
    if((get(findobj('Tag','rbtnWeek'),'Value') == 1)) 
        mydata = Quandl.get('CME/CZ2016', 'start_date', 

strcat(elstartyear1, {'-'}, elstartmonth1, {'-'}, 

elstartday1),'end_date',strcat(elendyear1, {'-'}, elendmonth1, {'-'}, 

elendday1),'collapse','weekly') 
     else 
        mydata = Quandl.get('CME/CZ2016', 

'start_date',strcat(elstartyear1, {'-'}, elstartmonth1, {'-'}, 

elstartday1),'end_date',strcat(elendyear1, {'-'}, elendmonth1, {'-'}, 

elendday1),'collapse','daily')  
     end   

     
     mydata.TimeInfo.Format = 'dd-mm-yyyy'; 

        
     hist_date = getabstime(mydata) 
     hist_date = datestr(hist_date) 
     hist_date = strcat({''} ,hist_date, {''} ) 
     hist_high = mydata.High.Data 
     hist_low = mydata.Low.Data 
     hist_open = mydata.Open.Data 
     hist_close = mydata.Settle.Data 
     hist_vol = mydata.Volume.Data 
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Příloha C – Soubor s výsledky oscilátoru Williams %R a EMA13 
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Příloha D – Soubor s daty pro vykreslení equity křivky 

 


