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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatického obchodního systému pro 

obchodování na měnovém trhu. Na základě technických indikátorů je v jazyce MQL4 

vytvořen obchodní systém pro platformu MetaTrader 4. Součástí práce je optimalizace 

navrženého systému a testování na historických datech za účelem zvýšení stability a 

maximalizace zisku.  
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Abstract 

This diploma thesis deals with the design of automated trading system for trading the 

currency market. On the basis of technical indicators is created a trading system in 

MQL4 for the MetaTrader4 platform. Part of the thesis is optimization of the proposed 

system and testing on historical data in order to increase stability and maximize profit. 
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Úvod 

V současné době existuje celá řada možností, jak investovat ušetřené finanční 

prostředky tak, aby byly zhodnoceny a neztratily svou reálnou hodnotu vlivem inflace. 

Každé řešení má svá rizika a přináší v různém časovém horizontu odlišné výdělky. 

Jednou z těchto možností je investovat peníze na měnovém trhu. 

 

Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu automatického obchodního systému 

pro obchodování na forexovém trhu. 

 

Nejprve jsou představena teoretická východiska, potřebná k pochopení pojmů a 

souvislostí z oblasti investování na finančních trzích. Dále se práce specializuje na 

forexový trh s cizími měnami a jsou popsány jeho specifika, principy a nástroje sloužící 

k obchodování.  

 

V další kapitole je posouzena aktuální situace na měnovém trhu a jsou definovány 

kroky a možnosti, které musí obchodník zvážit před samotnou tvorbou automatického 

systému, založeném na vlastní obchodní strategii. Je zde zhodnocen vývoj hlavních 

měnových párů, definována kritéria pro výběr brokera a vhodného SW a následně je 

představena zvolená platforma MetaTrader4. 

 

V jazyce MQL4 je vytvořen návrh automatického obchodního systému, vycházející 

z obchodní strategie, založené na kombinaci klouzavých průměrů a oscilátorů RSI a 

Stochastic. Následně jsou parametry navrženého systému optimalizovány za účelem 

dosažení zisku a stability systému a na historických datech je otestována robustnost 

systému pomocí Walk-Forward analýzy. 
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Cíle práce, metody a postupy 

Cílem diplomové práce je v prostředí MetaTrader navrhnout automatický obchodní 

systém pro obchodování na měnovém trhu a provést jeho testování na historických 

datech. Dále bude provedena optimalizace s cílem maximalizace zisku a zvýšení 

stability systému. 

 

Záměrem je zdokonalit jednoduchou obchodní strategii založenou na křížení 

klouzavých průměrů. Výsledná obchodní strategie vychází z kombinace technických 

indikátorů. Exponenciální klouzavý průměr identifikuje stávající trend, zatímco 

oscilátory RSI a Stochastic slouží ke zjištění síly trhu. 

 

V jazyce MQL4 pro platformu MetaTrader 4 je vytvořen systém se vstupními 

parametry a podmínkami pro vstup a výstup z obchodní pozice. Dalším krokem je 

testování vytvořeného systému na historických datech, optimalizace parametrů              

a zhodnocení dosažených výsledků. 
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1 Teoretická východiska práce 

V této kapitole je uveden teoretický základ, z něhož práce vychází. Jsou zde vysvětleny 

základní pojmy a principy související s obchodováním na forexovém trhu. Dále jsou 

popsány způsoby a nástroje sloužící k tvorbě obchodních strategií a vývoji 

automatických obchodních systémů. 

 

1.1 Finanční trh 

Posláním finančních trhů je přemísťování peněz od přebytkových subjektů k subjektům 

deficitním, a to především k těm, jež pro ně mají nejefektivnější využití. Finanční trh lze 

členit dle různých hledisek. Nejčastěji se vychází z vlastností finančních investičních 

instrumentů, které se na jeho dílčích segmentech obchodují. Jak vyplývá z následujícího 

obrázku, v rámci finančního trhu funguje celá řada jeho dílčích segmentů, a to 

především trh peněžní, trh kapitálový a také poněkud specifické trhy s cizími měnami   

a trhy drahých kovů. [1] 

 

 

Obrázek 1 - Členění finančního trhu (zdroj: [1]) 

 

 

1.2 Trh s cizími měnami 

Trh s cizími měnami lze rozdělit na trhy devizové a trhy valutové. [1] 

 

1.2.1 Trhy devizové 

Jde o trhy s bezhotovostními formami cizích měn. Vzájemným směňováním různých 

konvertibilních měn dochází k tvorbě jejich kurzů. [1] 

 

Trh drahých 

kovů 

Finanční trh 

Trh s cizími 

měnami 
Peněžní trh Kapitálový 

trh 
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1.2.2 Trhy valutové 

Jedná se o trhy s hotovostními formami cizích měn, které mají spíše maloobchodní 

charakter. Valutové trhy samy o sobě nemají kurzotvorný význam, valutové kurzy jsou 

odvozovány od kurzů devizových. [1] 

 

1.3 Forex 

Pojem „Forex“ nebo „FX“ je zkratka pro devizovou burzu, která je místem 

k obchodování s národními měnami. Z hlediska objemu transakcí je forexový trh 

největší na světě. [2] 

 

1.3.1 Účastníci trhu  

Účastníky obchodování na Forexu lze členit z různých hledisek. Z hlediska zájmů 

jednotlivých druhů zainteresovaných subjektů a jejich specifických osobitých zájmů, je 

lze rozdělit například takto [1] [2]: 

 

Národní neboli centrální banky – Primárním cílem centrální banky není při 

obchodování na Forexu dosahování zisků, nýbrž prosazování cílů měnové (monetární) 

politiky. Centrální banka provádí monetární politiku za účelem stabilizace tuzemské 

měny, nebo k jejímu účelovému oslabování či posilování vůči cizím měnám formou 

devizových intervencí. [1] 

 

Komerční banky – Jedná se o nejvýznamnější účastníky obchodování na Forexu. 

Jejich cílem je dosahování zisků z jimi prováděných devizových obchodů, kokrétně 

z rozdílů kótovaných prodejních a kupních cen jednotlivých měnových párů (spreadů). 

[1] 

 

Korporace a obchodní společnosti – Hlavním důvodem existence forexového trhu je 

mezinárodní obchod. Mnoho společností dováží zboží do jiných zemí po celém světě    

a platbu za toto zboží a služby uskuteční a obdrží v různých měnách. K uskutečnění 

mezinárodního obchodu je tak denně vyměněno mnoho miliard dolarů. [3] 
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Makléři neboli brokeři – Makléři mají za úkol zprostředkovat obchody mezi účastníky 

trhu. Spolupracují s bankami, finančními institucemi či ostatními makléři a zajišťují na 

trhu potřebnou likviditu. [2] 

 

Prostí lidé -  Do obchodování na Forexu, ač někdy nevědomky, vstupuje také obyčejný 

člověk. Obchodování s cizími měnami probíhá například formou nákupu zboží 

v zahraničí, platbou zahraničního zboží přes internet, či výměnou peněz na dovolenou. 

[2] [3] 

 

Spekulanti a investoři  

Spekulanti i investoři se snaží vydělat na pohybech kurzů FX trhu. Spekulanty můžeme 

od investorů odlišit tím, že investoři čekají na zisky z investic podstatně déle. [2] [3] 

 

 

1.3.2 Měnové páry   

Jednotlivé měny se obchodují prostřednictvím forexových brokerů a jsou vždy v párech. 

Měnový pár vyjadřuje poměr jedné měny k měně jiné (v současnosti nejčastěji 

k americkému dolaru). První uvedená měna se nazývá základní měna. Vyjadřuje cenu 

nabídky (bid), neboli cenu, kterou jsou obchodníci připraveni zaplatit za nákup první 

měny proti druhé měně. Měna na druhém místě se nazývá kótovací měna. Vyjadřuje 

cenu poptávky (ask), neboli cenu, za kterou jsou obchodníci připraveni prodat první 

měnu proti druhé měně. [1] [2] [3] 

 

Mezi hlavní, nejběžněji obchodované měnové páry, se v současné době řadí [1]: 

USD: Americký dolar 

EUR: Euro 

GBP: Britská libra šterlinků 

JPY: Japonský jen 

CHF: Švýcarský frank 
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Vedlejší měny jsou sice volně dostupné, avšak na spotovém trhu mohou mít čas od času 

malou likviditu. Patří sem například [1]: 

 AUD: Australský dolar 

 CAD: Kanadský dolar 

SEK: Švédská koruna 

DKK: Dánská koruna 

NZD: Novozélandský dolar 

RUB: Ruský rubl 

 

Za méně významné se považují exotické měny, které nejsou pro malý zájem příliš často 

obchodované. Jako příklady lze uvést [1]: 

 SGD: Singapurský dolar 

CZK: Česká koruna 

ZAR: Jihoafrický dolar 

 

Význam amerického dolaru je při obchodování na Forexu obzvláště důležitý. USD je 

nejpoužívanější měnou a je tudíž zastoupen v měnových párech všech 

obchodovatelných měn. Zejména při konverzích méně likvidních měn (měnových párů 

neobsahujících USD), se používají také křížové kurzy, které vznikají dvojitou 

konverzí. Nejprve je převedena disponibilní měna na americké dolary a následně jsou 

převedeny americké dolary na požadovanou měnu. [1] [2] [3] [4] 

 

Z následujícího grafu znázorňujícího objem obchodů na Forexu lze vidět, že 

obchodování s USD tvoří drtivou většinu všech transakcí na Forexu. Na objemu 

obchodů se značně podílí také Euro, Japonský jen a Britská libra. [5] 
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Obrázek 2 - Objem obchodovaných měn (zdroj: [5]) 

 

1.3.3 Obchodní hodiny  

Vekou výhodou Forexu je 24hodinový provoz. S výjimkou víkendu je trh otevřen non-

stop. Obchodovat lze sice kdykoli, trh se však v jednotlivých časových pásmech chová 

jinak. Pokud zvolíme jako výchozí bod půlnoc SEČ, vypadá forexový den následovně: 

Hodinu před půlnocí našeho času začíná obchodovat Sydney. V jednu hodinu v noci se 

přidává Tokio. Od 9 hod. ráno běží londýnská seance a ve 14 hod. pak otevírá Amerika. 

Poté, co ve 23.00 zavře Amerika, otevírá už opět Sydney. [2] 

 

Tabulka 1 - Obchodní hodiny (zdroj: [2] ) 

23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                    London           

                              New York 

Sydney                               

    Tokyo                           

 

Z tabulky je patrné, že se některé seance překrývají. Přirozeně je v těchto časech na trhu 

více účastníků a tím větší objem obchodů a volatilita. [2] 
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1.3.4 Specifika obchodování 

Cílem forexových obchodů je nejen směna jednotlivých měn, nýbrž i spekulace na růst 

či pokles devizových kurzů. Tyto obchody se provádějí ve velkých objemech a jsou 

zpravidla financovány z úvěru, který traderům (drobné klientele) poskytuje broker 

(případně dealer). Tím vzniká pákový efekt, což umožňuje traderům obchodovat 

s malými částkami mnohonásobně větší objemy deviz. [1] [6] 

 

Obchodování na forexovém trhu probíhá v určitých standardních množstevních 

jednotkách, neboli ve standardních lotech. Jednotliví brokeři však umožňují na základě 

individuálně uzavíraných smluv obchodovat i menší objemy. [1] [6] 

 

Měny se obchodují podle systému tzv. pipů. Pip je nejmenší bodová jednotka obchodu   

a představuje jej číslo na čtvrtém desetinném místě v hodnotě měnového páru. V 

každém měnovém páru, ve kterém je USD kótovací měna, má měnový pár hodnotu pipu 

1 dolar za každých 10 000 jednotek základní měny. [1] [6] 

 

Významným činitelem při obchodování na Forexu je tzv. „spread“ neboli obchodní 

rozpětí. Jedná se o rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem. Jeho šíře pro obchodující 

subjekty znamená velikost nákladů obchodování, pro dealery naopak zisk. 

Podmínkou přístupu na forexový trh je to, že si zákazník otevře u zvolené brokerské 

společnosti účet. Vložené peníze však neslouží ani tak k samotnému obchodování, 

nýbrž především jako záloha (margin) k vyrovnávání kurzových ztrát z prováděných 

obchodů. [1] [6] 

 

1.3.5 Fundamentální analýza  

Fundamentální analýza je založena na sledování pohybu hodnot měnových párů, který 

se řídí podle reakcí trhu na nová finanční a ekonomická data. Na trh působí řada 

ekonomických, sociálních a politických aspektů. Řada světových událostí a zpráv má 

dopad na nabídku a poptávku FX trhu. Ekonomické prvky jako inflace, úrokové sazby, 

kroky vlád včetně centrálních bank a mnoho dalších faktorů ovlivňuje hodnotu měny. 

Znalost těchto klíčových ekonomických ukazatelů ovlivní strategii pro obchodování 

měn. [6] 
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1.3.6 Technická analýza 

Technická analýza vychází ze studia nabídky a poptávky a využívá k tomu především 

cenu a objem obchodů. Je založena na sledování historického vývoje cen a předpokládá, 

že se s velkou pravděpodobností opakuje i v budoucnosti. Technický analytik se 

pokouší rozpoznat v pohybu kurzu na cenovém grafu určitý tvar (formaci), která           

v minulosti měla větší pravděpodobnost nějakého následného vývoje ceny a podle toho 

načasuje nákup a prodej. K tomu se používají grafické formace (např. linie podpory      

a odporu) a technické indikátory (např. klouzavé průměry, oscilátory apod.). [6] 

 

 

1.3.7 Grafy 

Grafy neodmyslitelně patří k obchodování na FX trhu. Analytičtí obchodníci využívají 

grafy pro zakreslení cenových pohybů daného aktiva za dané časové období. Jedná se    

o grafickou metodu zobrazení historického vývoje ceny. [2] [3] 

 

Graf má horizontální osu reprezentující čas a vertikální osu reprezentující cenu. 

Zakreslením pohybu ceny aktiva v určitém časovém úseku, lze získat obrázek cenové 

historie za poslední hodinu, den, měsíc nebo mnoho let. Graficky lze také znázornit 

historii objemu obchodů, která zobrazuje, jak aktivně a v jak velké míře se na vybraném 

trhu obchoduje. [3] 

 

Obchodníci vymysleli v průběhu let spoustu různých způsobů reprezentace tržních dat 

prostřednictvím grafů. Mezi nejpoužívanější grafy určené pro obchodování na Forexu 

patří čárový, čárkový a svíčkový graf. Vedle těch existují ještě další typy grafů, které 

mohou být založeny na objemu obchodů nebo na velikosti rozpětí, apod. [2] 

 

Čárový graf  

Jednoduchý čárový graf zobrazuje pohyb kurzu měnového páru v čase. Z každé zavírací 

ceny je vedena linka do následující zavírací ceny. Tento typ grafu má nejmenší 

vypovídací hodnotu o tom, co se na trhu děje. Ukazuje pouze směr, kterým trh jde. Zda 

je v uptrendu, downtrendu nebo v pohybu do strany. [3] [6] 
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Obrázek 3 - Čárový graf (zdroj: [6] ) 

 

Čárkový graf  

Čárkové grafy mají v porovnání s čárovými grafy o poznání vyšší vypovídací 

schopnost. Jednotlivé čárky znázorňují obchodní rozpětí ve vybraném časovém úseku. 

Každá čárka je charakterizována čtyřmi cenami: open, high, low a close. Vrchol každé 

čárky označuje nejvyšší cenu (high) daného období, spodní bod čárky naopak nejnižší 

cenu (low). Výběžek na levé straně čárky reprezentuje otevírací cenu (open) a výběžek 

na pravé straně představuje zavírací neboli konečnou cenu (close). Vzdálenost mezi 

nejvyšší cenou (high) a nejnižší cenou (low) se nazývá rozsah (range). [3] [6] 

 

 

Obrázek 4 - Čárkový graf (zdroj: [6] ) 
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Obrázek 5 - Ukázka čárkového grafu (zdroj: [6]) 

 

Svíčkový graf  

Svíčkové grafy poskytují prakticky stejné informace jako čárkové grafy. Stejně jako 

čárkové grafy znázorňují otevírací (open), nejvyšší (high), nejnižší (low) a zavírací 

(close) cenu. Pokud je zavírací cena (close) vyšší než otevírací cena (open), je tělo 

svíčky na následujících obrázcích znázorněno modrou barvou, v opačném případě 

barvou červenou. [6] 

 

 

Obrázek 6 - Svíčkový graf (zdroj: [6]) 
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Obrázek  7 - Ukázka svíčkového grafu (zdroj: [6]) 

 

1.3.8 Časové rámce  

Časový rámec reprezentuje časové období, během kterého se zformuje jedna svíčka 

nebo čárka daného grafu. Výběr časového rámce by měl především odpovídat osobnosti 

obchodníka. [2] 

 

Časové rámce lze rozdělit do tří základních skupin – dlouhodobé, krátkodobé                 

a intradenní [6]: 

 

Dlouhodobý časový rámec 

Pro obchodování v dlouhodobém horizontu jsou obvykle využívány denní či týdenní 

grafy. Obchodování často probíhá v řádu několika měsíců či let. [6] 

 

Tabulka 2 - Dlouhodobý časový rámec (zdroj: [6]) 

Výhody Nevýhody 

Nemusíme sledovat trhy během dne 

 

Spready a náklady na obchod nehrají         

v obchodování téměř žádnou roli 

 

Velké stop lossy, aby obchodníka              

z obchodu nevyhodila krátkodobá 

volatilita. S tím je spojena nutnost většího 

obchodního účtu. 

 

Málo obchodů, zpravidla v řádech jednotek 

za rok (myšleno na jeden měnový pár) 
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Krátkodobý časový rámec 

Krátkodobí obchodníci často využívají hodinové časové rámce a obchody drží od 

několika hodin do několika dní. [6] 

 

Tabulka 3 - Krátkodobý časový rámec (zdroj: [6]) 

Výhody Nevýhody 

Více příležitostí k obchodování 

 

Menší náchylnost ke krátkodobým 

nevyzpytatelným rozmarům trhu 

 

Vyšší transakční poplatky (více obchodů 

= častěji platíme spready a poplatky) 

 

Držení obchodu přes noc 

 

 

Intradenní časový rámec 

Při obchodování intradenního časového rámce se často vychází z minutových                

a pětiminutových grafů. [6] 

 

Tabulka 4 - Intradenní časový rámec (zdroj: [6]) 

Výhody Nevýhody 

Mnoho obchodních příležitostí 

 

Obchodovat můžeme i s menším účtem 

 

Pozici nedržíme přes noc 

 

Více obchodů = zaplatíme více na 

spreadech a poplatcích 

 

Vysoká váha nákladů na obchod (pokud 

máme stop loss 10 pipů a připočítáme k 

němu náklad na obchod 3 pipy, jedná se 

o navýšení 30%, v případě krátkodobých 

obchodů se stop lossem 100 pipů je 

navýšení o třípipový spread pouze 3%) 

 

Psychicky mnohem náročnější 

 

 

 

1.3.9 Money management 

Money-management je jednou z nejdůležitějších součástí obchodování. V naprostém 

základu je money-management sledování příjmů a výdajů. Pokud se příjmy obchodníka 

zvyšují, může si dovolit i vyšší výdaje. Pokud naopak jeho příjmy klesají, musí zároveň 

snižovat své výdaje. [7] 
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Obchodník nikdy nemůže použít celý příjem (nebo jeho většinu) na jedinou věc (na 

jediný obchod), pokud má ještě další platební závazky (tj. pokud ještě chce dále 

pokračovat v obchodování). [7] 

 

 

1.4 Technické indikátory 

Technické indikátory jsou jedním z nástrojů technické analýzy. Dle použití se dělí       

na 4 základní skupiny [8]: 

 

 Trendové indikátory – Jedná se o indikátory, které sledují trend trhu. Smyslem 

trendových indikátorů je trend rozpoznat, sledovat jej a případně určit jeho 

možný konec. Mezi nejznámější patří: 

 

o Klouzavé průměry, 

o Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) 

o Parabolic (SAR), 

o Average Directional index (ADX). 

 

 Oscilátory – Druhou skupinou indikátorů jsou oscilátory, které se zaměřují na 

cyklické opakování pohybů na trhu. Hlavní funkcí oscilátorů je měřit                  

a reprodukovat sílu trhu. Hodnoty se pohybují v určitém rozmezí vymezeném 

pevnými hranicemi. Dále má většina oscilátorů stanovené hranice, které značí 

překoupenost či preprodanost na trhu. Pokud se indikátor dostane za tyto 

hranice, považuje se to za platný signál pro vstup na trh. Nejznámějšími případy 

jsou: 

 

o Stochastický oscilátor 

o Commodity Channel Index (CCI) 

o Momentum 

o Relatice Strength Index (RSI) 

o Williams %R (%R) 
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 Indikátory volatility – Tyto indikátory měří rozkolísanost trhu. Čím vyšší je 

volatilita, tím větší částku lze během krátkého časového úseku získat. Mezi 

indikátory volatility patří: 

 

o Bollingerova pásma (BB) 

o Rate of Change (RoC) 

o Average True range (ATR) 

 

 Indikátory objemu – Principem indikátorů objemu je zachycování toku peněz. 

Jejich cílem je zachytit narůstající změnu toku oproti předchozímu a tím 

poskytnout informace o možném budoucím vývoji trhu. Příkladem jsou: 

 

o Money Flow Index (MFI) 

o On Balance Volume (OBV) 

 

1.4.1 Klouzavé průměry 

Klouzavé průměry (Moving Average) patří k základním indikátorům definujícím trend. 

Existují 4 základní typy průměrů [9]: 

 

 Jednoduchý – Simple Moving Average (SMA),  

 Exponenciální – Exponential Moving Average (EMA), 

 Vážený – Wieghted Moving Average (WMA), 

 Triangular Moving Average (TMA). 

 

 

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) k výpočtu používá průměrné ceny v rozdílných 

periodách. Využívá se tedy jak při intradenním obchodování, tak při dlouhodobém 

obchodování a k výpočtu mohou být využity závěrečné ceny, otevírací ceny, maxima 

nebo minima dané periody, atd. Nevýhodou SMA je započítání vrcholů trendů (při 

významných kurzotvorných událostech) a zpožděná indikace nákupních/prodejních 

signálů při změně trendu. Signálem se rozumí situace, kdy cena zobrazená v grafu 

prorazí linku úrovně klouzavého průměru. Pokud cena protne klouzavý průměr směrem 
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nahoru, jde o signál k nákupu. V případě, že cena protne klouzavý průměr směrem dolů, 

jde o signál k prodeji. [9] 

 

Vzorec pro výpočet SMA je následující [7]: 

 

𝑆𝑀𝐴 =
𝐶1 + 𝐶2 + ⋯ + 𝐶𝑛

𝑁
. 

 

C je cena použitá k výpočtu průměru, 

N je počet dnů (délka období, za které je SMA počítán) 

 

 

Exponenciální klouzavý průměr (EMA) vychází z výpočtu jednoduchého klouzavého 

průměru (SMA), do výpočtu však nejsou zahrnuty vrcholy periody, které způsobují 

významné události. EMA je v porovnání s jednoduchým klouzavým průměrem (SMA) 

více citlivý na změnu směru trendu, jelikož více zohledňuje aktuální chování ceny. 

Největší váhu ve výpočtu EMA přiřazuje nejaktuálnější hodnotě. [9] [10] 

 

Vzorec pro výpočet hodnoty EMA je následující [7]: 

 

𝐸𝑀𝐴 = 𝐶𝑛 ∗ 𝐾 + 𝐸𝑀𝐴𝑛−1 ∗ (1 − 𝐾). 

 

Cn je (dnešní) cena použitá k výpočtu průměru, 

n je délka sledovaného časového období (v měsících, týdnech, dnech), 

K (= 2/(n+1)) vyjadřuje podíl čísla 2 a počtu sledovaných časových období + 1 (měsíce, 

týdny, dny) 
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Obrázek 8 - EMA s různou periodou (zdroj: [5]) 

 

 

Vážený klouzavý průměr (WMA) je upravený SMA. Při výpočtu má každá hodnota 

rozdílnou váhu stanovenou dle stáří ceny. Čím je cena starší, tím je váha hodnoty menší 

a naopak. [9] 

 

Triangulační klouzavý průměru (TMA) se počítá podobným způsobem s tím 

rozdílem, že pro výpočet mají největší váhu data uprostřed periody. Směrem k počátku 

a konci periody váha hodnot klesá. [9] 

 

 

1.4.2 Relative strenght index (RSI) 

RSI (Relative Strenght Index) neboli „index relativní síly“ je oscilátor, který byl vyvinut 

ekonomem J. W. Wilderem v roce 1978. Cílem indikátoru je vyhnout se třem 

nedostatkům jednoduchých oscilátorů: závislosti výsledku pouze na dvou číslech ve 

výpočtu, nestandardizovaným hladinám překoupenosti a přeprodanosti kurzu a nutnosti 

dlouhých časových řad pro spolehlivé výpočty. [9] 

 

 

 

http://www.fxstreet.cz/img/web/EMA popis.JPG
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RSI vyjadřuje podíl počtu kladných a záporných změn ceny za danou periodu a jeho 

matematické vyjádření je následující [8] [9]: 

𝑅𝑆𝐼 = 100 −
100

1 + 𝑅𝑆
 

𝑅𝑆 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎
 

 

Vzorec tedy vyjadřuje podíl period, ve kterých instrument posílil a period, ve kterých 

oslabil. [9] 

 

Nejčastěji používaná perioda v praxi je 14 (dní, hodin, minut). Hranice přeprodanosti    

a překoupenosti jsou poté nastaveny na 30 a 70 bodů. Běžně se však stává, že se 

oscilátor dostane až do hodnot kolem 85 bodů, kde se teprve obrátí trend a stejně je 

tomu tak i pod 30 body. Obchodníkovi se tedy vyplatí počkat na potvrzení signálu až 

poté, co se RSI vrátí z hranice přeprodanosti či překoupenosti zpět do standardního 

pásma. Pokud se linie pohybuje v horním pásmu, značí to překoupenost trhu                  

a předpokládá se nástup klesající vlny. Prodávat by se tedy mělo v případě, že linie 

přesáhne horní pásmo, vrátí se zpět do standardního pásma a pokračuje v poklesu. 

Analogicky v dolním pásmu pro nákupní signál. [9] 

 

 

 

Obrázek 9 - hranice přeprodanosti a překoupenosti RSI (zdroj: [5]) 

http://www.fxstreet.cz/img/web/RSI a.JPG
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Další možností využití RSI je vyhledávání divergencí mezi cenovým grafem                  

a indikátorem. Tyto divergence opět naznačují, že se na trhu děje něco, co by mohlo 

způsobit obrat v pohybu trhu. [5] 

 

 

Obrázek 10 - divergence RSI (zdroj: [5]) 

 

1.4.3 Stochastic 

Oscilátor Stochastic byl vyvinut Američanem G. Lanem. Indikátor měří, kde uzavřela 

cena měny vzhledem ke svému obchodnímu rozpětí na zvolenou periodu. Hlavní 

myšlenka spočívá v tom, že pokud je nastolen býčí (rostoucí) trh, končí ve zvoleném 

časovém období kurzy většinou na horní hranici rozpětí a opačně pro medvědí 

(klesající) trh. Stochastic může být rychlý, kde se berou denní hodnoty, ty jsou však 

značně kolísavé a proto se používá spíše pomalý (Slow), který je vyhlazen klouzavým 

průměrem. [9] 

 

Matematický výpočet je mírně náročnější než u RSI. Stochastic se skládá ze dvou linií, 

kde první (označená symbolem K) počítá, v jakém % kurzu se nacházelo uzavření         

a druhou je klouzavý průměr (označený symbolem D). Tento indikátor poskytuje 

celkem 3 možné signály: extrémní hodnoty, průsečíky křivek K a D a konvergence        

a divergence. Linie K i D oscilují mezi hodnotami 0 a 100 bodů. [9] 

http://www.fxstreet.cz/img/web/RSI divergence a.JPG


29 

 

Indikátor Stochastic patří k velmi volatilním. To může být nevýhoda na trendovém trhu. 

Při slabém trendu kurzu vykazuje naopak největší spolehlivost signálů. V porovnání 

s oscilátorem RSI je tedy Stochastic vhodnější pro méně likvidní páry, nebo pro páry, 

které nemají jasný trend. [9] 

 

Pokud křivka K zespodu protne křivku D, znamená to signál k nákupu. Když naopak 

linie K protíná shora linii D, signalizuje to pro obchodníka doporučení k prodeji. [9] 

 

 

Obrázek 11 - Stochastic (zdroj: [5]) 

 

1.5 Automatický obchodní systém 

Automatický obchodní systém (AOS) je strategie, která je vykonávána na základě 

předem zadaných pravidel. AOS je v podstatě soubor pravidel, která definují vstupy a 

výstupy z trhu, na základě kterých program sám automaticky zadává příkazy na trh. [5] 

 

AOS neboli EA Expert Advisor se obecně dělí podle stupně automatického zpracování   

obchodní strategie [5]: 

 Plně automatický obchodní systém 

o Po instalaci a spuštění obchodování není nutný žádný další manuální 

zásah 

http://www.fxstreet.cz/img/web/stochastic.gif
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o Automatický vstup i výstup z obchodu 

o Automatické nastavení stop loss a target profit 

 

  Polo automatický obchodní systém: 

o Analýza situace na trhu a vyslání grafického, popřípadě zvukového 

signálu k nákupu či prodeji 

o Je nutný manuální zásah do procesu obchodování 

Možnost obchodování pomocí AOS přináší forexovým obchodníkům řadu výhod, má 

však pochopitelně také své nedostatky [11]:  

 

 Výhody AOS 

Výhodou automatického obchodního systému je, že na rozdíl od člověka dokáže 

pracovat 24 hodin denně, 5 dní v týdnu se stejnou koncentrací a oproštěn od emocí, 

psychických tlaků a dalších vnějších vlivů. Za každé situace přesně dodržuje předem 

stanovené podmínky obchodu, které v průběhu nemění. Dokáže obchodovat několik 

různých strategií najednou na různých finančních instrumentech a časových rámcích. 

Ušetří čas strávený za počítačem a reaguje na tržní situaci mnohem rychleji než člověk. 

Další výhodou AOS je testování na historických datech s možností najít lepší nastavení 

parametrů. 

 

 Nevýhody AOS 

Obchodování prostřednictvím AOS je technicky náročnější. AOS je potřeba 

nainstalovat, nastavit, otestovat. V případě nákupu je potřeba počítat s počáteční 

investicí a rizikem, že prodejce neposkytne veškeré informace o principu, na kterém 

AOS funguje. Detaily obchodní strategie mohou být zahaleny obchodním tajemstvím. 

Stejný problém může nastat při úpravě zakoupeného systému, kdy prodejce může žádat 

pravidelné poplatky za update. Každý forex robot je třeba průběžně aktualizovat podle 

situace na finančním trhu. Problém s fungováním AOS může nastat při výpadku 

elektřiny, internetu nebo VPS. Výpadek může způsobit narušení správné funkce robota, 

kterému uživatel svěřuje své peníze a nemá je tak plně pod kontrolou. V průběhu 

obchodování prostřednictvím AOS se neuplatňuje lidský faktor a nelze využít cit 

obchodníka. 



31 

 

2 Analýza problému 

V předchozí kapitole je vysvětlena teorie, potřebná k pochopení problematiky tvorby 

AOS. Dále je potřeba posoudit aktuální situaci a možnosti, které musí obchodník zvážit 

před samotnou tvorbou obchodního systému. 

 

Tato kapitola posuzuje aktuální situaci na měnovém trhu a vývoj hlavních měnových 

párů. Dále se zaměřuje na výběr vhodného brokera, platformy a technických indikátorů, 

které tvoří základ obchodní strategie. Důležitým krokem k tvorbě úspěšného 

obchodního systému je také zamyšlení nad možnostmi následné optimalizace                 

a testování. 

 

 

2.1 Výběr platformy 

Kromě znalostí a zkušeností je pro úspěšné obchodování na finančních trzích potřeba 

mít kvalitní obchodní software, prostřednictvím něhož lze analyzovat ceny nebo zadávat 

objednávky ke svému makléři (brokerovi). Platforma je obecně tradingovým nástrojem 

pro provádění analýz, sledování aktuálních dat na trhu, sledování portfolia, využití 

speciálních indikátorů a nástrojů technické analýzy, tvorbu a testování strategie             

a zadávání obchodních příkazů. [5] 

 

Velkou výhodou je, že je dnes většina obchodních software pro obchodování na Forexu 

již zdarma. Důvodem je nárůst konkurence mezi brokery, kteří dříve poskytovali 

software za poplatek. V současnosti je k dispozici řada volně dostupných programů 

nebo Demo verzí k vyzkoušení. [5] 

 

Existuje řada obchodních softwarů, které usnadňují analýzu trhu a obchodních strategií. 

Kromě vykreslování grafů z dat získaných z burzy a zadávání příkazů k makléři, jsou 

softwary schopné poskytnout možnost programování automatických obchodních 

strategií nebo vytváření vlastních indikátorů. [5] 
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Mezi nejznámější obchodní softwary patří [5]: 

 

 Metatrader, 

 JForex, 

 NinjaTrader, 

 VT Trader (Visal Trader), 

 Saxo Trader, 

 TradeStation, 

 MetaStock, 

 Trading Station. 

 

 

2.1.1 Zvolená platforma MetaTrader 4 

Zvolená platforma MetaTrader 4 (MT4) patří v současné době mezi nejvyužívanější 

platformy pro forexové obchodování. Jedná se o software, který vyvinula společnost 

MetaQuotes Software a v roce 2005 vstoupil na trh. Jednou z jeho předností, nejen pro 

české uživatele, je možnost mít software ve svém rodném jazyce. Mezi další výhody 

patří to, že je platforma zdarma a každý lepší broker nabízí plnou verzi s daty pro 

fiktivní obchodování, včetně historických dat. Samozřejmostí je přímý přístup na trh 

v rámci sekund bez zpoždění. Jedná se o hardwarově nenáročný software, který vyniká 

také vysokou intuitivností a snadností ovládání. Dalším plusem je možnost 

automatického obchodování a široká nabídka jedinečných indikátorů pro provedení 

technické analýzy, které jsou dostupné pouze pro MetaTrader. [6] [12] 

 

MetaQuotes Language 4 (MQL4) je integrovaný programovací jazyk pro vytváření 

obchodních robotů, technických ukazatelů, skriptů a knihoven funkcí pro použití na 

obchodní platformě MetaTrader 4. Pomocí MQL lze vytvořit programy sloužící 

k analýze trhu a automatickému obchodování [13]: 

 

 Expert Advisor - automatický obchodní systém je aplikace, kterou lze 

naprogramovat tak, aby sama prováděla obchody a analyzovala trh. 

 Custom Indicator – vlastní indikátor, podobný těm, které jsou integrovány do 

platformy, lze vytvořit na základě libovolného algoritmu. 
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 Script - skripty jsou aplikace pro provádění relativně jednoduchých, ale často 

používaných akcí. Například odstranění všech objektů z grafu, uzavření všech 

objednávek, případně nastavení počtu nevyřízených objednávek pro otevřenou 

pozici. 

 Knihovna - sada vlastních funkcí. Je určena k ukládání a distribuci algoritmů, 

které se běžně používají ve vlastních aplikacích. 

 

 

2.2 Výběr brokera 

Základním krokem k úspěšnému obchodování je výběr makléře – brokera. Před 

samotným obchodováním na Forexu je potřeba si zřídit účet u vybraného brokera. 

Makléř je v podstatě zprostředkovatel, jednotlivec nebo společnost, která kupuje            

a prodává příkazy podle rozhodnutí obchodníka. Makléři profitují buď na účtování 

poplatků za své služby nebo převážně na tzv. spreadu, což je rozdíl mezi nákupní cenou 

a prodejní cenou. Na internetu existuje řada srovnání brokerů dle základních 

charakteristik. Mezi kritéria, která by měl brát každý obchodník v potaz, patří [5] [14]: 

 

 Regulace a reference – V první řadě je důležitá otázka bezpečnosti. S tím 

souvisí také to, je-li vybraný broker registrován u nějakého regulačního úřadu. 

V České republice je tímto úřadem Česká národní banka (ČNB). Ve spojených 

státech by měl být makléř registrovaný jako Futures Commission Merchant 

(FCM) u Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a měl by být členem 

NFA. Funkcí těchto úřadů je ochrana veřejnosti proti podvodům, zmanipulování 

a nezákonným obchodním praktikám. Je důležité se zaměřit na to, aby měla 

makléřská společnost čisté regulační záznamy a dobré finanční zázemí. Na 

internetových serverech lze také využít diskusní fóra a získat další informace     

a zkušenosti uživatelů. 

 

 Komunikace – Rychlost a kvalita komunikace mezi brokerem a obchodníkem 

je dalším klíčovým faktorem. Je vhodné prověřit všechny dostupné způsoby – 

telefon, e-mail, Skype, chat, případně také možnost help desku. Vzhledem 
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k tomu, že je měnový trh v provozu nepřetržitě, je žádané zajistit plnohodnotné 

spojení s brokerem po dobu 24 hodin denně. 

 

 Platforma – Důležitou součástí služeb brokera je nabídka platforem pro obsluhu 

otevřeného účtu. Hojně využívanou platformou je Metatrader 4 (MT4), existují 

však i jiné varianty např. JForex, NinjaTrader, VT Trader (Visual Trader, Saxo 

Trader, TradeStation, MetaStock, Trading Station a další. Nejdůležitější je, aby 

zvolená platforma odpovídala představám uživatele. Ovládání využití funkcí by 

mělo být intuitivní a přehledné a v každém okamžiku by měly být dostupné 

všechny potřebné informace (např. přehled otevřených a uzavřených pozic, 

přehled o využití účtu pro margin, výpis z účtu). Dále je vhodné zjistit, jaké typy 

objednávek lze u daného brokera využívat. Zda je možné otevřít u stejného 

měnového páru dvě opačné pozice zároveň – tzn. jednu short a jednu long. Jestli 

je možné pozici rozdělit tak, aby bylo možné uzavřít jednu polovinu a druhou 

nechat v obchodě apod. 

 

 

 Poplatky, spready, leverage – Jelikož jsou obchodní poplatky (spready) 

hlavním zdrojem příjmů makléřů, jejich snahou je mít spread co největší. 

Konkurence však nutí brokery spread zužovat, což je příznivé pro obchodníky. 

Obvyklé spready u jednotlivých měnových párů jsou: 

 

o EUR/USD 1 – 3 pipy, 

o GBP/USD 3 – 5 pipů, 

o USD/CHF 3 – 5 pipů, 

o EUR/JPY  3 – 5 pipů, 

o USD/JPY 2 – 4 pipy, 

o USD/CAN 4 – 6 pipů. 

 

Leverage neboli princip finanční páky může být výhodou i nevýhodou současně. 

Může být velkým pomocníkem, ale pouze v případě, že s ním obchodník umí 

správně zacházet. Leverage umožňuje ovládat větší množství měny. Jinými 

slovy čím větší leverage, tím menší margin obchodník potřebuje. 
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Dále je potřeba ověřit velikost rollover poplatků, což jsou poplatky z rozdílu 

úrokových sazeb účtované v pipech za držení pozice přes noc. 

 

 Technické vybavení – Dalším faktorem pro rozhodování je dostupnost 

platforem pro zařízení, které má obchodník v plánu používat. Většina platforem 

jede bez problémů na operačním systému Windows. V případě použití Mac, 

mobilního telefonu nebo smartphonu je však vhodné ověřit podporu pro dané 

zařízení. 

 

 Data, dostupné měnové páry – V současné době je již standardem poskytování 

veškerých dat včetně grafů včetně různých indikátorů zcela zdarma. Přesto je 

vhodné si tuto informaci minimálně ověřit. Důležitá je také nabídka dostupných 

měnových párů. Obecně jsou to pravděpodobně vždy, hlavní měnové páry. 

V případě zájmu obchodování exotických měnových párů (např. USD/CZK) je 

nutné tuto možnost ověřit. 

 

 Mini účty, částka pro otevření účtu – Řada brokerů nabízí možnost 

obchodování i pro ty, kteří nevládnou velkým kapitálem. V současnosti se dolní 

hranice minimálního vkladu pro otevření účtu pohybuje kolem 250 USD – 300 

USD. S tím souvisí možnost využití tzv. mini a mikro účtů. U mini účtu se 

operuje s 0.1 standardního lotu a u mikro účtu pouze s 0.01 standardního lotu. 

Většina brokerů se snaží přizpůsobit tomuto trendu a umožňuje založení mikro 

účtu s minimálním vkladem. 

 

 

2.2.1 Zvolený broker Admiral Markets 

Admiral Markets je estonská makléřská společnost, která byla založena v roce 2001. 

Tento celosvětový poskytovatel finančních instrumentů umožňuje obchodovat forex, 

komodity, akcie a indexy. [15] 

Admiral Markets podléhá regulaci v mezinárodním měřítku podle směrnic MiFI 

(Markets in Financial Instruments Directive) upravujících investiční služby ve všech 

členských státech Evropského hospodářského prostoru. Na činnost brokera dohlíží         
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i ČNB a estonská FSA. Z důvodu bezpečnosti má společnost vklady pojištěny až do 

výše 20 000 EUR. [15] [16] 

 

Výhodou pro začínající tradery je možnost založení demo účtu, který není časově 

omezen. Pro skutečné obchodování je nejpoužívanější základní účet Admiral.Markets, 

neboť je bez poplatků. Další možností jsou již zpoplatněné účty Admiral.Prime, 

Admiral.MT5 nebo Admiral.Invest. Uvedené účty se navzájem liší dostupnými 

instrumenty a dalšími parametry. [16] [17] 

 

Minimální vklad pro otevření účtu Admiral.Markets je 5000 Kč, finanční páka může být 

až 1:500 a spready začínají od 0,8 pipů. Pro otevření obchodní pozice je požadovaný 

objem transakce alespoň 0.01 lotu. Investoři mohou využívat tzv. hedging, tedy ve 

stejný okamžik držet dvě rozdílné pozice (prodejní i kupní) na stejném obchodním 

instrumentu a tím minimalizovat případné ztráty. [15] 

 

Broker nabízí hned několik obchodních platforem včetně oblíbených platforem 

MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Pro klienty Admiral Markets jsou ale dostupné i verze 

aplikací pro operační systémy Android a iOS. [15] 

 

Výhodou brokera je pobočka v Praze a česká telefonická podpora. Společnost lze 

kontaktovat také prostřednictvím elektronické pošty nebo live chatu. Pro rychlou 

komunikaci je nutné brokera oslovit v průběhu pracovní doby, která je u Admiral 

Markets každý den, včetně víkendů, od 8:00 do 22:00. [15] 

 

 

2.3 Výběr obchodní strategie 

Existuje řada obchodních strategií založených na využití technických indikátorů. Při 

výběru indikátorů a tvorbě vlastní obchodní strategie se zaměřuji na prozkoumání 

principů, na nichž fungují obchodní systémy, které generují nákupní a prodejní signály 

pouze na základě klouzavých průměrů, jež jsou nejpoužívanějšími indikátory určené ke 

sledování trendu na trhu. 
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Zkoumáním již vytvořených obchodních strategií dostupných ze zdrojů [18] a [19], 

jsem dospěla k poznatku, že podstatou sledovaných systémů jsou opakující se principy  

a systémy generují signály na základě: 

 

 Křížení klouzavého průměru s cenou 

Nákupním signálem rozumíme, pokud aktuální cena vzroste nad hodnotu 

klouzavého průměru. Překřížení v opačném směru chápeme jako signál 

k prodeji. 

 

 Křížení dvou klouzavých průměrů s různou periodou 

Druhou variantou je použití dvou klouzavých průměrů a pro každý zvolit jinou 

periodu. Překřížení, kdy hodnota průměru s kratší periodou vzroste nad hodnotu 

průměru s delší periodou, značí signál k nákupu. Protnutí průměrů v opačném 

směru dává signál k prodeji. 

 

 Křížení tří a více klouzavých průměrů s různými periodami 

Další možností je použití více klouzavých průměrů. Situaci, kdy dlouhodobý 

trend roste a je vhodné měnový pár nakoupit, poznáme tak, že jsou všechny 

klouzavé průměry s kratší periodou nad klouzavými průměry s delší periodou    

a naopak pro klesající trend. 

 

Přínos práce je zaměřen na zdokonalení jednoduché strategie založené na křížení dvou 

klouzavých průměrů s různou periodou. Ačkoliv tato základní strategie může vykazovat 

dobré výsledky v případě, že je trh v dlouhodobém trendu, její nevýhodou je to, že jsou 

ve skutečnosti klouzavé průměry zpožděné. Proto jsem se rozhodla tuto základní 

strategii zdokonalit použitím oscilátorů sledujících sílu trhu. Pro tvorbu výsledné 

strategie bude zvolena kombinace tří technických indikátorů, jejichž úkolem je určit 

vývoj trendu daného měnového páru, zatímco indikátory RSI a Stochastic potvrdí sílu 

trendu a případně určí signály k nákupu či prodeji na základě proražení hranic 

překoupenosti a přeprodanosti.  
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2.4 Výběr měnového páru 

Některé měnové páry mají velkou likviditu, která je dána postavením měn z daného 

měnového páru z hlediska světového významu. Jiné měnové páry se obchodují  na 

Forexu v menším rozsahu a obvykle nejsou pro investory a spekulanty tolik 

zajímavé. Graf níže zobrazuje současnou situaci na Forexu z pohledu objemu 

obchodovaných měnových párů. [20] 

 

 

Obrázek 12 - Podíl měnových párů na Forexu (zdroj: [20]) 

 

Nejvíce obchodovanými měnovými páry na měnovém trhu jsou EUR/USD, JPY/USD  

a GBP/USD. 

 

Do začátku roku 2017 vstoupil americký dolar s velkými očekáváními spojenými se 

zvolením nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten mimo jiné plánoval 

nastartovat hospodářský růst mohutnými investicemi do infrastruktury, zavedení 

ochranářských obchodních politik a snížení daní, což mělo vést k silnějšímu dolaru. 

Naopak eurozóna se před nizozemskými, francouzskými a německými volbami 
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obávala  nárůstu podpory krajně pravicových uskupení, která by podkopala evropskou 

jednotu i samotný projekt eura. [5] 

 

Postupná ztráta nadšení z nového prezidenta USA však vedla naopak k oslabení dolaru, 

zatímco eurozóna proplula politickými riziky beze ztrát a návrat důvěry umožnil 

ekonomický růst napříč měnovou unií. Pozitivní překvapení přicházející z eurozóny 

byla tak silná, že ani 3 zvýšení úrokových sazeb americkou centrální bankou dolaru 

nepomohly. [5] 

 

Následující graf zobrazuje historický vývoj kurzu nejlikvidnějšího měnového páru 

EUR/USD v průběhu roku 2017.  

 

 

Obrázek 13 - Historický vývoj měnového páru EUR/USD (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 
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Podobný vývoj kurzu následoval i u britské libry. Růst HDP na ostrovech se sice snížil, 

díky zvýšení úrokových sazeb Bank of England a opadající panice z důsledků brexitu se 

však podařilo měnovému páru GBP/USD růst. [5] 

 

Vývoj kurzu GBP/USD v průběhu roku 2017 zobrazuje následující graf. 

 

 

Obrázek 14 - Historický vývoj měnového páru GBP/USD (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

 

Japonský jen (JPY) se společně se švýcarským frankem (CHF) vyhnuly krizím 

v globální ekonomice i politice. Se záporným úročením těchto dvou měn se v tomto 

desetiletí pravděpodobně nic nezmění. Růst výnosů jinde ve světě navíc brzdil jakékoliv 

zisky franku a jenu na měnových trzích.[5] 
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Následující graf zobrazuje vývoj kurzu měnového páru JPY/USD v průběhu roku 2017. 

 

Obrázek 15 - Historický vývoj měnového páru JPY/USD (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

 

2.5 Backtesting 

Backtesting, nebo též papertrading, je způsob, jak zjistit ziskovost obchodního systému. 

Jedná se o testování obchodní strategie na historických datech, které může být 

provedeno manuálně nebo automatizovaně pomocí programu, přičemž jsou na 

historická data aplikována stejná pravidla, jako by šlo o obchodování v reálném čase.[7] 

[8] 

 

Walk-Forward analýza (WFA) se zabývá optimalizací a testováním obchodní strategie 

za účelem dosažení stability systému, tedy zvýšení pravděpodobnosti, že daný obchodní 

systém bude ziskový i na datech v budoucnu.[7] 
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Princip WFA-analýzy spočívá v tom, že se historická data určená pro backtestování 

rozdělí na dvě části. První část, která se nazývá In-Sample, obvykle tvoří 70 – 80 % dat. 

Na těchto datech se provede základní backtest a optimalizace parametrů tak, aby systém 

dosahoval co nejlepších výsledků. Sleduje se zde nejen ziskový faktor, ale také stabilita 

equity křivky. [7] 

 

Na zbylých datech, nazývaných Out-Of-Sample, se poté testuje systém 

s optimalizovanými parametry pro první skupinu dat. Předpokladem je, že se bude 

systém chovat stejně, nebo alespoň velmi podobně, jako na In-Sample datech, pro která 

byl systém optimalizován. V případě, že tomu tak není, jsou parametry systému 

přeoptimalizované a úspěšnost systému v budoucnu je nepravděpodobná. [7] 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Pro účely tvorby automatického obchodního systému a jeho testování byl u Admiral 

Markets založen demo účet v MetaTraderu s počátečním kapitálem 10 000 USD            

a finanční pákou 1:100.  

 

Nejprve je vytvořena obchodní strategie založená na křížení dvou klouzavých průměrů 

s různou periodou. Dále jsou posouzeny její přednosti, nedostatky a návrhy na zlepšení. 

 

V další části je vytvořen návrh systému, který z této původní obchodní strategie 

vychází. Klouzavé průměry jsou zde však použity pouze ke sledování trendu a hlavní 

prodejní signály jsou generovány prostřednictvím oscilátorů RSI a Stochastic.  

 

Testování a optimalizace systému je zaměřena na nejlikvidnější měnový pár EUR/USD. 

Parametry výsledného obchodního systému jsou optimalizovány na historických datech 

z období let 2015-2016. Optimalizovaný obchodní systém je poté testován na datech 

z roku 2017 a závěrem je provedeno finanční zhodnocení.  

 

 

3.1 Tvorba výchozí obchodní strategie 

V této kapitole je v prostředí MetaTrader vytvořen jednoduchý automatický obchodní 

systém, založený na křížení dvou klouzavých průměrů. 

 

 

3.1.1 Vstupní parametry 

Vstupními parametry obchodní strategie jsou periody exponenciálních klouzavých 

průměrů a velikost pro stop-loss a profit-target. 

 



44 

 

 

Obrázek 16 - Vstupní parametry strategie č. 1 (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

 

3.1.2 Indikátory 

V jazyce MQL4 je do proměnné EMA_A zadána hodnota exponenciálního průměru 

s kratší periodou. Tento ukazatel slouží ke sledování krátkodobého trendu. 
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Ke sledování trendu v dlouhodobějším horizontu je definován exponenciální klouzavý 

průměr s delší periodou, jehož hodnota se ukládá do proměnné EMA_B. 

 

 

 

 

 

3.1.3 Podmínky pro nákup 

Automatický obchodní systém otevře nákupní pozici v případě, že hodnota 

exponenciálního průměru s kratší periodou vzroste nad hodnotu exponenciálního 

průměru s delší periodou, což značí, že je trend daného měnového páru rostoucí. 
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Na obrázku č. 17 lze vidět průběh otevřené nákupní pozice, která je ukončena 

dosažením nastavené hodnoty target-profitu. 

 

 

Obrázek 17 - Nákupní signál strategie č. 1 (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

 

3.1.4 Podmínky pro prodej 

Prodejní pozice je otevřena v případě, kdy hodnota exponenciálního průměru s kratší 

periodou klesne pod hodnotu exponenciální průměru s delší periodou, což značí, že 

trend daného měnového páru je klesající. 
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Obrázek č. 18 graficky znázorňuje otevřenou prodejní pozici a její ukončení dosažením 

požadovaného zisku. 

 

-  

Obrázek 18 - Prodejní signál strategie č. 1 (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

 

3.1.5 Testování 

Testování strategie na výchozích datech poskytovaných brokerem nebylo dostatečně 

kvalitní. Pro zvýšení kvality modelování byla proto potřeba stáhnout a konvertovat do 

MetaTraderu ticková data od Dukascopy pomocí Tick Data Manageru. 

 

Poté byl s 99,90 % přesností spuštěn test výchozí obchodní strategie na datech z roku 

2017. Testovaná strategie pracuje s exponenciálními průměry o periodách 50 a 200. Za 

dané období strategie vykazuje nejlepší výsledky při nastavení vysokého target-profitu, 

zatímco stop-loss pro uzavření pozice je nastaven na mnohem nižší úrovni. Přestože je 

ziskový pouze každý pátý obchod, vykazuje systém při daném nastavení ziskový faktor 

4,85 s maximálním poklesem pouze 5,88 %. Chování systému a jeho stabilitu je však 

nutno ověřit testem na větším rozsahu dat. 
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Obrázek 19 - Test č. 1 (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

 

Po rozšíření testovaného období o data z roku 2016 již systém stejné výsledky 

nevykazuje. Pro data z roku 2016 je nastavená hodnota target-profitu příliš vysoká. 

Následující obrázky č. 20 a č. 21 ilustrují závislost úspěšnosti klouzavých průměrů na 

dlouhodobém trendu trhu. V případě, že trh není dlouhodobě v silném trendu, systém 

s daným nastavením nevykazuje příznivé výsledky.  
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Obrázek 20 - Test č. 2 (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

Níže je pro pochopení souvislostí zobrazen vývoj ceny měnového páru EUR/USD 

v letech 2016 a 2017. 

 

Obrázek 21 - Vývoj měnového páru EUR/USD v letech 2016, 2017 (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 
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Systém, generující nákupní a prodejní signály založené pouze na křížení klouzavých 

průměrů, má jisté nedostatky. Klouzavé průměry jsou počítány vždy pouze na 

základě historických dat, a jsou tudíž zpožděné. Obchodní systém může dobře fungovat, 

pokud je trh v dlouhodobém trendu, v postranním trhu však vykazuje množství 

falešných signálů. 

 

Další část se věnuje zdokonalení obchodní strategie tak, aby používala klouzavé 

průměry pro identifikaci trendu, avšak samotné signály pro nákup či prodej generovala 

na základě oscilátorů, které naopak vykazují nejlepších výsledků v postranním trhu. 

 

 

3.2 Tvorba upravené obchodní strategie 

V této kapitole je vytvořen návrh automatického obchodního systému, jehož základ 

vychází z původní obchodní strategie. Cílem je využití jejích výhod a eliminace 

nedostatků pomocí dalších technických indikátorů. Oscilátory RSI a Stochastic zde 

slouží ke generování hlavních signálu k prodeji či nákupu, zatímco klouzavé průměry 

sledují trh a hlídají obchodní příležitosti podle toho, zda trend roste, nebo klesá.  

 

 

3.2.1 Vstupní parametry 

Obrázek č. 22 zobrazuje výchozí nastavení vstupních parametrů nově navrženého 

obchodního systému. 

 

Vstupními parametry jsou zde periody klouzavých průměrů, výše stop-lossu a target-

profitu a dále je zde možné nastavit parametry pro oscilátory RSI a Stochastic včetně 

hranic překoupenosti a přeprodanosti trhu.  
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Obrázek 22 - Vstupní parametry strategie č. 2 (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

 

3.2.2 Indikátory 

Pomocí MetaEditoru jsou definovány tři klouzavé průměry s různou periodou, jejichž 

úkolem je podat informaci o růstu či poklesu trhu. 
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Dalšími použitými indikátory jsou oscilátory RSI a Stochastic, které plní podobnou 

funkci, slouží ke zjištění a potvrzení síly trhu. 
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3.2.3 Podmínky pro nákup 

Signálem pro nákup je, pokud platí, že EMA_A > EMA_B > EMA_C, tedy že je vždy 

hodnota průměru s kratší periodou vyšší než hodnota průměru s delší periodou               

a zároveň jsou hodnoty oscilátorů pod hranicí přeprodanosti. 

 

 

 

3.2.4 Podmínky pro prodej 

Prodejní signál je generován v případě, že platí EMA_A < EMA_B < EMA_C, tedy 

pokud jsou hodnoty klouzavých průměrů s kratší periodou menší než hodnoty těch 

s delší periodou a zároveň jsou oscilátory nad hladinou překoupenosti. 

 

 

 

 

3.3 Testování před optimalizací 

Níže je zobrazen první výsledek testování vytvořené strategie. Perioda nejrychlejšího 

klouzavého průměru je 15, pro sledování střednědobého trendu je definován klouzavý 

průměr s periodou 70 a pro informaci o chování trhu v dlouhodobém horizontu slouží 

průměr s periodou 160. Na základě poměru risk/reward 1:2 je nastaven stop loss na 

úroveň 0,003 pipů a target profit ve výši 0,006 pipů. Pro oscilátor RSI jsou hranice 
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překoupenosti a přeprodanosti nastaveny na úroveň 70 a 30 a pro oscilátor Stochastic 

jsou definovány na úrovních 90 a 10. 

 

 

Obrázek 23 - Test č. 3 (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

 

Ačkoliv se v průběhu testování systém choval ziskově, na konci roku vykazuje mírnou 

ztrátu. V dalším kroku bude proto provedena optimalizace a stanovena kritéria pro 

výběr optimálních parametrů. 
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3.4 Optimalizace In-sample 

Na historických datech z let 2015-2016 byl spuštěn test za účelem optimalizace period 

klouzavých průměrů, hranic překoupenosti a přeprodanosti oscilátorů a dále také 

k nastavení optimálních hodnot stop-lossu a profit-targetu. 

 

Zpracování kombinací tolika parametrů je časově velmi náročné, v porovnání 

s optimalizací po částech však vykazuje lepší výsledky. 

 

 

Obrázek 24 - Optimalizace parametrů (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

Pro výběr optimální varianty z velkého množství výsledných kombinací je potřeba 

stanovit hlavní kritéria výběru. Účelem optimalizace je zvýšení zisku, ziskového 

faktoru, zvýšení poměru ziskových a ztrátových obchodů a velký důraz bude kladen 

především na zvýšení stability systému tak, aby byl maximální pokles co nejmenší. 

Zároveň budou upřednostněny výsledky s dostatečným počtem transakcí, aby byly 

výsledky testování vypovídající o chování systému. Důležitým faktorem je také 

zachování pravidel money managementu. Je žádoucí, aby nebyla úroveň stop-lossu 

vyšší než úroveň profit-targetu. 

 

Z velkého počtu výsledků optimalizace, bylo na základě hodnotících kritérií zvoleno 

níže uvedené nastavení parametrů.  
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  Tabulka 5 - Výsledek optimalizace (zdroj: vlastní zpracování) 

Fast EMA period 3 

Middle EMA period 50 

Slow EMA period 200 

Stop loss 0.001 

Také profit 0.001 

RSI overbought 60 

RSI oversold 40 

Stochastic overbought 80 

Stochastic oversold 20 
 

 

V dalším kroku byla provedena optimalizace po částech, kdy byly postupně 

optimalizovány jednotlivé skupiny parametrů zvlášť. Tato optimalizace však již 

nepřinesla zajímavé výsledky pro lepší nastavení parametrů. 

 

Níže jsou výsledky testu po optimalizaci na historických datech z let 2016 - 2017. 

 

 

Obrázek 25 - Test č. 4 (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 
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Při výběru optimálního nastavení parametrů byl kladen velký důraz na stabilitu 

systému. Jak je vidět z obrázku č. 25, maximální pokles v rámci testování je pouhých 

8,48 %, ziskový faktor 1,14, a víc jak půlka z celkového počtu transakcí je zisková.  

 

Pro kontrolu, zda test vykazuje podobné výsledky i na Out-of-sample datech, na kterých 

nebyla provedena optimalizace, byl spuštěn stejný test na datech za období 2015-2017. 

 

 

Obrázek 26 - Test č. 5 (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

Z grafu je patrné, že systém pokračuje v rostoucím trendu a vykazuje příznivé výsledky 

také na navazujících datech, pro které nebyla provedena optimalizace.  

 

 



58 

 

3.5 Testování Out-of-sample 

Pro ověření robustnosti systému bylo provedeno testování na Out-of-sample datech 

z roku 2017. Systém, se ziskovým faktorem 1,99, dosáhl za rok zisku 2 285,07 USD, 

což je zhodnocení vstupního kapitálu téměř o 23 %. Zároveň je zachována nízká hladina 

maximálního poklesu, která dosahuje pouze 6,88 %. 

 

 

Obrázek 27 - Test č. 6 (zdroj: vlastní zpracování – MetaTrader 4) 

 

 

Podrobnější přehled testování, včetně rozpisu jednotlivých obchodních pozic, je uveden 

v příloze č. 3.  
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3.6 Finanční zhodnocení 

Tato kapitola se věnuje zhodnocení dosažených výsledků a přínosů optimalizace. Cílem 

bylo vytvořený systém, založený na obchodní strategii, testovat a optimalizovat za 

účelem dosažení zisku a stability systému.  

 

Tabulka níže zobrazuje pro porovnání výsledky testů na datech z roku 2017 před a po 

optimalizaci parametrů.  

 

Tabulka 6 - Finanční zhodnocení (zdroj: vlastní zpracování) 

 Před optimalizací Po optimalizaci 

Čistý zisk -542,29 USD 2 285,07 USD 

Ziskový faktor 0,95 1,99 

Maximální pokles 30,62 % 6,88 % 

Počet transakcí 49 69 

Počet ziskových obchodů 16 46 

Počet ztrátových obchodů 33 23 

 

 

Z výsledků vyplývá, že s počátečním kapitálem 10 000 USD byl navržený automatický 

systém v roce 2017 schopen dosáhnout zisku 2 285,07 USD, což je téměř 23% 

zhodnocení vstupního kapitálu. Maximální pokles na testovaném období činil pouze 

6,88 %, což zároveň svědčí o velké míře stability systému. 
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Závěr 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout automatický obchodní systém pro obchodování na 

měnovém trhu. Návrh byl realizován v prostředí MetaTrader 4.  

 

Na základě obchodní strategie založené na křížení klouzavých průměrů byl v jazyce 

MQL4 vytvořen jednoduchý automatický obchodní systém. Prostřednictvím výsledků 

testování byly nalezeny jisté nedostatky plynoucí ze zpožděnosti těchto indikátorů. 

Ačkoliv systém vykazoval dobré výsledky v období, kdy byl na trhu silný trend, 

v postranním trhu generoval množství falešných signálů, proto byla původní obchodní 

strategie upravena.  

  

Pro dosažení lepších výsledků byly do systému přidány oscilátory pro jejich spolehlivé 

fungování v období, kdy na trhu nepanuje silný trend. Oscilátory jsou použity ke 

generování nákupních a prodejních signálů na základě tržní síly. Klouzavé průměry zde 

pak slouží k jejich potvrzení na základě sledování a identifikace trendu na trhu.  

 

Následně byly parametry navrženého systému optimalizovány na historických datech za 

účelem dosažení zisku a stability systému. Výsledný optimalizovaný systém byl poté 

testován na out-of-sample datech z roku 2017.  

 

Bylo provedeno finanční zhodnocení za sledované období a zhodnoceny přínosy 

optimalizace. Na testovaném období systém vykazoval velmi dobré výsledky. Počáteční 

kapitál ve výši 10 000 USD byl schopen zhodnotit v průběhu jednoho roku téměř o 23 

% a dosáhnout tak zisku 2 285,07 USD. Maximální pokles během sledovaného období 

činil pouze 6,88 %, což zároveň svědčí o velké míře stability systému.  

 

 

 

 

. 
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