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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Hlavním cílem této práce je nalezení nejvhodnějších nástrojů technické analýzy pro 

obchodování futures na akciové indexy. V této práci jsem se zaměřil zejména na futures 

kontrakty na americké akciové indexy.  

 

V první části byla charakterizována technická analýza a její metody. Další část byla 

zaměřena na finanční deriváty se zvláštní pozornosti na akciové futures kontrakty. 

  

Třetí část byla věnována hledání nejlepších nástrojů a metod technické analýzy pro 

predikce budoucího vývoje. Čtvrtá část byla zaměřena na praktické využití těchto metod. 

 

V závěru byly popsány výsledky testování systému na historických datech a analýza 

obchodního systému.  

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

The main aim of the thesis was finding the best tools of technical analysis for stock 

index futures trading. In this thesis, I focused mainly on the US stock index futures. 

 

In the first part, the technical analysis and its methods were characterized. The next 

part was concentrated on financial derivatives with particular attention on stock index 

futures contracts.  

 

The third part was dedicated to finding the best tools and methods of technical 

analysis for future development prediction. The fourth part was focused on practical 

utilization of these methods. 

 

At the close of the thesis were described the results of trading system from the testing 

on historical data and the analysis of trading system. 
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Použité zkratky 

 

RSI – Relative Strength Index 

CCI - Commodity Channel Index 

MA – Simple Moving Average 

EMA – Exponential Moving Average 

DJIA – Dow Jones Industrial Average Index 

S&P 500 - Standard & Poor's 500 Index 

OTC – Over-The-Counter 

CAC 40 - Cotation Assistée en Continu index (Continuous Assisted Quotation) 

AEX - Amsterdam Exchange index 

DAX - Deutscher Aktien-Index (German stock index) 

NYSE - The New York Stock Exchange 

FTSE – Financial Times Stock Exchange index 

MSCI World - Morgan Stanley Capital International index 

BSE Sensex - Bombay Stock Exchange Sensitive Index 

AMEX - American Stock Exchange 

NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotations 

ES – e-mini S&P 500 

YM – e-mini Dow 

NQ – e-mini Nasdaq 100 

TF - e-mini Russel 2000 

ICE – Intercontinental Exchange 
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1. Úvod 

 

V dobách finanční a ekonomické krize roste zájem veřejnosti sledovat vývoj na 

světových kapitálových trzích. K měření výkonnosti akciového trhu a tím také výkonu celé 

ekonomiky se často používají akciové indexy. Právě akciové indexy bývají v popředí 

zájmu tisku a veřejnosti. Kromě toho, že se akciové indexy používají jako měřítko 

výkonnosti trhu, jsou také používány v jiné oblasti finančních trhů. Slouží totiž jako 

podkladové aktivum pro finanční deriváty, kterým se právě ve své diplomové práci hodlám 

věnovat.  

Hlavním cílem mé diplomové práce bude najít nejvhodnější metody technické 

analýzy pro obchodování s futures kontrakty na akciové indexy. V rámci testování se 

zaměřím zejména na futures, jejichž podkladovým aktivem jsou americké indexy S&P 

500, Dow Jones a Nasdaq 100. Tyto futures kontrakty jsem vybral, protože patří mezi 

nejčastěji obchodované trhy s vysokou likviditou. Proto také bývají používány 

profesionálními obchodníky a portfolio manažery.  

V první kapitole mé diplomové práce jsem se rozhodl popsat několik možných 

přístupu k analýze investičních příležitostí na kapitálových trzích – fundamentální, 

psychologickou a technickou analýzu. Dále jsem se zaměřil právě na technickou analýzu. 

Obecně lze říct, že existují dvě hlavní odvětví technické analýzy: price action a indikátory. 

Price action je přístup, který vychází ze sledování grafických formací na cenovém grafu. 

Příkladem jsou formace jako dvojitý vrchol/dvojité dno, supporty/resistance, trendové čáry 

a průlomy volatility. Naopak druhý přístup technické analýzy je založen na různě složitých 

indikátorech. Jako příklad bych uvedl klouzavé průměry, RSI, Stochastic nebo CCI.  

V druhé kapitole jsem se rozhodl objasnit, co to jsou finanční deriváty. Speciální 

pozornost pak bude věnována futures kontraktům. Futures kontrakty jsou finanční deriváty 

odvozené od podkladového aktiva (tzv. bazického instrumentu). Jedná se o závazek jedné 

strany dodat určité množství bazického instrumentu k určenému datu a za určenou cenu. 

S těmito futures kontrakty se obchoduje na komoditních burzách a bývají používány 

zejména ze spekulativních důvodů. Právě přes tyto finanční deriváty lze obchodovat 

akciové indexy.  
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Třetí kapitola bude věnována akciovým indexům a jednotlivým druhům futures 

kontraktů. V první části této kapitoly se budu zabývat akciovými indexy. Zmíním jejich 

definici, k čemu bývají používány, jejich jednotlivé typy a metody, jak se vypočítávají. 

V druhé části se budu věnovat futures kontraktům na jednotlivé akciové indexy. Každý 

futures kontrakt bude podrobně definován a budou popsány jeho další vlastnosti (např. 

jakou hodnotu má jeden bod, jaký minimální pohyb může trh udělat atd.) Tyto informace 

budou velmi důležité v praktické části, protože nám určují, jaké informace mají vliv na 

cenu indexu a zároveň ukazují, jaký finanční přínos či ztrátu vytvoří pohyb akciového 

indexu při obchodování futures. 

Ve čtvrté kapitole bude popsána obchodní strategie, která se ukázala během 

předběžného testování různých metod jako nejvhodnější pro obchodování s akciovými 

futures. Tato strategie je založena na indikátorech EMA a CCI. Bude zde popsáno, z čeho 

konkrétně se tento obchodní systém skládá, jednotlivé patterny určující vstupy do obchodů, 

risk management, výstupy z pozice, použitý software a data atd. 

Další kapitola bude zaměřena na praktickou aplikaci obchodního systému popsaného 

v předcházející kapitole. Tento obchodní systém bude aplikován na historická data 

zakoupená od společnosti Interactive Brokers. Aplikace bude zaměřena zejména na nejvíce 

obchodované futures kontrakty, tzn. e-mini S&P 500, e-mini Nasdaq 100 a e-mini Dow. 

V šesté kapitole budou vyhodnoceny výsledky z praktické aplikace obchodního 

systému. Bude zde popsáno, jakých výsledků systém dosáhnul, jakou úspěšnost vstupu má 

systém pro jednotlivé futures kontrakty, znázorněna změna hodnoty portfolia, a také jaký 

podíl měly jednotlivé patterny na celkovém zhodnocení. V další části této kapitoly bude 

provedeno zhodnocení systému jako celku a budou nabídnuty další podněty k jeho 

vylepšení. 

 V poslední kapitole bude provedeno závěrečné shrnutí celé diplomové práce, její 

závěry a možnosti praktického využití.         
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2. Technická analýza 

 

Během historie obchodování na finančních trzích se vyvinulo několik hlavních 

postupu, jak nejlépe odhadnout budoucí vývoj ceny instrumentu. Mezi tyto hlavní metody 

patří fundamentální, psychologická a technická analýza.  

Fundamentální analýza (u akcií a akciových indexů) je založena na různých 

informacích o společnosti, které se dají většinou najít ve finančních výkazech. Investoři 

proto sledují výroční a čtvrtletní zprávy, makroekonomický vývoj v oboru i v celé 

ekonomice. Ze získaných údajů se vypočítá tzv. vnitřní hodnota akcie. Tu je poté třeba 

porovnat s tržní cenou akcie a podle toho se rozhodnout zda danou akcii koupit či prodat. 

Mezi hlavní zastance této metody patří Warren Buffett, předseda představenstva 

společnosti Berkshire Hathaway. 

Psychologická analýza vychází z předpokladu, že cena akcií je ovlivňována celou 

řadou faktorů racionálních i neracionálních (psychologických). Investiční chování je u 

většiny investorů ovlivněno emocemi (touha po zbohatnutí, lakota, chamtivost), které 

ovlivňují jejich schopnost racionálního uvažování. Psychologická analýza je založena na 

studiu psychologie davu a davového chování. Investor by měl odolat davové psychóze a 

investiční rozhodnuti učinit podle vlastního rozumu, tzn. většinou jít proti proudu. Velkým 

zastáncem této metody byl úspěšný spekulant a autor mnoha knih o investování, Anré 

Kostolány (1906-1999) 

Třetí metodou je technická analýza. Technická analýza zaznamenává v grafické 

podobě vývoj tržních cen akcií a objem obchodování a z těchto se snaží odhadnout 

budoucího trend. „Technická analýza studuje historický vývoj tržních cen akcií a objem 

obchodování s cílem předpovědi budoucích cenových trendů. Technická analýza 

představuje studium samotného trhu a nikoli faktorů, které ovlivňují trh.“ [7] Základním 

předpokladem je, že tržní cena už odráží všechny faktory, které ji ovlivňují. Technická 

analýza používá počítačové programy a grafy pro identifikaci tržních trendů. Mezi 

zastánce technické analýzy patří například George Soros, známý investor a majitel 

několika hedge fondů. 
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2.1 Price action versus indikátory 

V rámci technické analýzy existují dva základní pohledy, jak analyzovat grafy. 

Prvním z těchto přístupu je tzv. „price action“, což by se dalo volně přeložit jako chování 

ceny. Obchodníci, kteří vstupují do obchodu podle „price action“, sledují cenový graf a 

z něj poté usuzují, kdy a jak vstoupit do obchodu a kdy pozici uzavřít. Mezi hlavní metody 

patřící do price action patří cenové paterny (supporty/resistance, trojúhelníkové formace, 

dvojité vrcholy/dna, trendové linie atd.), průlomy volatility a jiné. Nevýhodou je značná 

subjektivita při posouzení cenové grafu a náročnost na psychiku a zkušenosti analytika. 

 

Druhým přístupem jsou indikátory. Jedná se o nejrůznější křivky vznikající 

matematickým výpočtem z ceny daného trhu (open, high, low, close) a v některých 

případech také z objemu obchodů (volume). Indikátory jsou jednodušší ke sledování 

vývoje na trhu a mají jednoznačnou podobu. Proto není jejich interpretace tak subjektivní, 

jako je tomu u price action. Nevýhodou však je, že počítač potřebuje k výpočtu indikátoru 

hodnoty z několika posledních úseček na obchodním grafu, díky čemuž dochází k určitému 

zkreslení a z toho důvodu je jakákoliv informace pocházející z indikátoru opožděná oproti 

skutečné ceně. Mezi nejznámější indikátory technické analýzy patří klouzavé průměry, 

RSI, Stochastic, CCI a další. 

 

2.2 Indikátory použité při stavbě obchodního systému 

Hlavní cílem této diplomové práce bylo nalezení nejvhodnějších metod technické 

analýzy pro obchodování s futures na akciové indexy. Právě proto jsem v rámci přípravy 

věnoval značné množství času sledování trhů. Během tohoto období jsem vyzkoušel 

mnoho různých metod, patternů a indikátorů technické analýzy. Nakonec jsem se rozhodl 

postavit svůj obchodní systém na dvou indikátorech – exponenciálním klouzavém průměru 

a indikátoru CCI. Jelikož existuje nepřeberné množství metod technické analýzy, rozhodl 

jsem se v této kapitole věnovat pouze těm, které budou součásti mého obchodního 

systému. 
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Commodity Channel Index  

 

Tento indikátor patří do kategorie tzv. momentum indikátorů, jejichž prostřednictvím 

se měří síla a rychlost trendu. Byl vytvořen Donaldem Lambertem a původně byl určen 

k testování počítačů. Až později našel praktické využití v oblasti analýzy finančních trhů. 

 

Ukazuje nám aktuální směr a sílu trhu. Pokud trh ovládá optimismus a obchodníci 

očekávají další růst, momentum získává na síle. Naopak pokud převládá mezi obchodníky 

pesimistická nálada a dá se očekávat pokles ceny, momentum sílu ztrácí. Pokud je trh 

nejistý, momentum se vytrácí a trh směřuje do strany.  

 

 

Jak se CCI indikátor počítá: 

 

��� = �����	á ��� − 	������ý ��ů�ě� �����	é ���
��ě�����á ���ℎ��	� × 1

0,015 

 

Kde:  

Typická cena = high+low+close / 3 

 

„Indikátor CCI se obvykle pohybuje v kanálu v rozmezí linií +100 a -100. Tradiční 

způsob obchodování indikátoru CCI pak spočívá ve vstupu do long pozice po protnutí linie 

+100 a vstupu indikátoru do překoupené oblasti; případně ve vstupu do short pozice po 

protnutí linie -100 a vstupu indikátoru do přeprodané oblasti.“ [9] 

Dalším vstupním signálem může být překročení nulové linie. Pokud ji překročí 

směrem nahoru, jedná se o signál long. Naopak signál short dostaneme, pokud byla nulová 

linie překročena směrem dolů. 

Některé systémy využívají jako signál long i překročení linie -100 směrem vzhůru a 

signál short po překročení linie +100 směrem dolů. Další možností je obchodování 

divergencí mezi indikátorem CCI a cenovým grafem.  
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Do povědomí obchodníků po celém světě se tento indikátor dostal hlavně díky 

oblíbenému obchodnímu systému Woodies CCI. Také u nás je tento indikátor velice 

populární díky systému FinWin. 

 

 

Klouzavé průměry 

 

Klouzavé průměry patří k nejzákladnějším metodám technické analýzy. Jedná se o 

časem prověřenou a mnoha obchodníky využívanou strategii pro určení trendu. Také 

bývají používány jako vstupní nebo výstupní signál. Obecně lze říct, že se jedná o sumu 

několika uzavíracích cen vydělenou počtem dnů. Existuje několik typů klouzavých 

průměrů (jednoduchý, exponenciální, vyhlazený, lineárně vážený) 

 

Jednoduchý klouzavý průměr (MA): 

• Základní metoda technické analýzy 

• V kombinaci s jinými metodami se často používá jako signál pro vstup nebo 

výstup z trhu 

• Spolehlivá strategie 

 

Vypočítává se podle vzorce: 

#$ = (P1 +. . . + Pn)
  

Kde: 

 

Pn - uzavírací cena (close) n-intervalu obchodních dnů 

n - počet dnů, na jehož základě klouzavý průměr počítáme 

 

 

Exponenciální klouzavý průměr: 

• Klade větší důraz na aktuální data 

• Rychleji reaguje na změny trendu 

• Pro sledování trendů vhodnější než klasický klouzavý průměr 
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+#$ = Ptod × K + EMA yest × (1 − K) 

Kde: 

EMA=Ptod*K+EMAyest*(1-K) 

K = 2/N+1 

N - počet dnů, pro které EMA počítáme 

Ptod - dnešní cena 

EMAyest - včerejší EMA 

 

Důležitou součástí mého obchodního systému bude exponenciální klouzavý průměr. 

Právě exponenciální klouzavý průměr s periodou 60 bude sloužit k identifikaci 

střednědobého trendu. Jelikož je obchodní systém založen pouze trendových patternech 

(formacích na grafech), musí byt náš vstupní signál vždy v souladu se směrem trendu. 

Tento EMA 60 nám tedy bude sloužit jako filtr obchodů 
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3. Futures a jiné finanční deriváty kontrakty 

V dnešní době hrají finanční deriváty důležitou úlohu v mnoha oblastech. Největší 

část derivátů je používána v oblasti správy peněz, spekulací a bankovnictví. Avšak čím dál 

častěji bývají deriváty používány také průmyslovými, těžařskými a jinými podniky 

k zajišťování proti náhlým cenovým výkyvům.  

Co to tedy finanční derivát je? Pravděpodobně nejpřesnější definici nabízejí 

americké účetní standarty US GAAP. „Derivát je finančním nástrojem či jiným kontraktem 

současně se třemi vlastnostmi:  

• Má jednu či více podkladových proměnných a jednu či více jmenovitých 

hodnot či platebních ustanovení. 

• Nevyžaduje počáteční čistou investici či vyžaduje počáteční investici, která je 

nižší než by se požadovalo u jiných kontraktů s podobnými reakcemi na 

změny tržních podmínek. 

• Jeho podmínky požadují či umožňují čisté vypořádaní. Může být čistě 

vypořádán prostředky mimo kontrakt či dojde k dodávce aktiva, při které není 

příjemce v pozici podstatně odlišné od čistého vypořádání.“  [2] 

 

Deriváty se člení na pevné termínové operace (forwardy,futures, swapy) a opce.  

 

• Forward - je OTC (over-the-counter) derivát s výměnou dvou podkladových 

nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti. Oproti futures se nejedná o 

standardizovaný kontrakt a bývá obchodován mimo burzu. 

• Swap – je také OTC derivát. Představuje několik forwardů s postupnou výměnou 

podkladových aktiv. Obvykle bývá vypořádán v hotovosti. 

• Opce – je OTC nebo burzovní derivát s právem kupujícího opce na vypořádání 

obou podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti 

 

3.1 Charakteristika futures 

Futures patří mezi obchodovatelné finanční deriváty. Futures kontrakt je 

standardizovaný kontrakt, na základě kterého se smluvní strany zavazují koupit (resp. 
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prodat) určitý objem aktiva k určitému budoucímu okamžiku za cenu stanovenou předem 

při uzavření kontraktu. Každý futures kontrakt má tzv. podkladové aktivum neboli bazický 

instrument. To je aktivum, na jehož koupi (prodeji) se smluvní strany dohodly. Tímto 

podkladovým aktivem může být např. akciový index, jednotlivé akcie, zemědělská či 

průmyslová komodita, kovy, dluhopisy, úrokové sazby, světové měny atd.  Cena futures 

kontraktu je odvozena od tzv. spotové ceny podkladového aktiva. To je cena, za kterou se 

dané aktivum obchoduje na klasickém spotovém trhu, kde okamžiky uzavření smlouvy a 

jejího vypořádání spadají v jeden. 

Velmi podobným finančním derivátem je tzv. forwardy. Opět se jedná o kontrakty 

založený na podkladovém aktivu, které bude dodáno k určitému datu za předem 

stanovenou cenu. Rozdíl mezi futures a forward kontrakty spočívá v místě obchodování 

s těmito deriváty. Futures kontrakty se obchodují na komoditních burzách, zatímco 

forward kontrakty se obchodují mezi dvěma zúčastněnými stranami na tzv. OTC (over-the-

counter) trhu. To znamená, že prodejce přesně ví, kde má zboží fyzicky doručit. Dalším 

rozdílem je, že futures jsou vysoce standardizované, ale forwardy se můžou obchod od 

obchodu měnit.  

3.2. Standardizace futures kontraktu 

Pro zajištění likvidity jsou futures kontrakty vysoce standardizované. Musí 

obsahovat tito specifikace: 

• Podkladové (tzv. bazické) aktivum 

• Způsob vyrovnání (finanční vyrovnání, vyrovnání dodáním podkladového 

aktiva) 

• Množství a jednotky podkladového aktiva (počet barelů ropy, množství cizí 

měny, množství akcií připadající na jeden kontrakt atd.) 

• Měnu, v které je futures kontrakt obchodován 

• Kvalitu komodity (např. množství síry obsažené v barelu ropy) 

• Způsob doručení 

• Měsíc a den doručení 

• Poslední den, kdy se bude kontrakt obchodovat 

• Další detaily jako je velikost nejmenšího možného pohybu (tzv. tick), 

hodnotu celého bodu a jiné. 
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3.3 Margin 

Pro snížení rizika vyžadují burzy od obchodníků tzv. margin. Jedná se v podstatě o 

určitou zálohu, za kterou broker umožní obchodovat určitý finanční instrument. To 

znamená, že pro kontrolování větších finančních instrumentů jako jsou futures nemusíme 

platit jejich plnou cenu, ale stačí nám složit margin (zálohu). Velikosti marginu se liší 

podle obchodovaného kontraktu či brokera, ale obecně se dá říci, že se marginy pohybuji 

mezi 5-15% z hodnoty kontrolovaného aktiva.  

Tyto marginy jsou uložené v tzv. clearing house, který vystupuje jako prostředník 

mezi oběma stranami. To znamená, že od prodávajícího kontrakt koupí a prodá ho 

kupujícímu. Tím se obě strany vyhnou riziku neplnění dohodnutého obchodu. Požadavky 

na margin se také liší podle typu a objemu obchodu. Manažeři hedge fondů či správci 

investičních fondů mají nižší požadavky na margin než běžní drobní obchodníci. V případě 

firem, které zajišťují fyzické dodání podkladového aktiva k futures kontraktu (producenti, 

těžařské firmy, finanční instituce) nebo se na burze pouze zajišťují proti náhlým cenovým 

výkyvům (tzv. hedging) můžou být požadavky na margin razantně sníženy či úplně 

prominuty. 

Charakteristickým znakem obchodování s futures kontrakty je použití finanční páky. 

Díky používání marginů může obchodník držet pozici několikanásobně větší, než je jeho 

kapitál. Díky finanční páce vede každá změna hodnoty indexu k většímu procentnímu 

zhodnocení, ale i znehodnocení investovaných prostředků (marginu). Páka tak umožňuje 

dosahovat vyšších zisků a současně využívat menších pohybů kurzu. Jejím použitím se ale 

zvyšuje podstupované riziko.  

3.4 Komoditní burzy  

Futures kontrakty jsou obchodovány na komoditních burzách. Mezi nejznámější patří 

Chicago Mercantile Exchange (CME) a Chicago Board of Trade (CBOT), které se 

v nedávné době spojily do CME Group. Na těchto burzách lze obchodovat futures 

kontrakty na světové měny, úrokové sazby (včetně amerických vládních dluhopisů), 

zemědělské komodity (kukuřice, sojové boby, pšenice, vepřové maso, dobytek, máslo, 

mléko), kovy a také akciové indexy (Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100, S&P 

500). 
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Další velkou burzou je New York Mercantile Exchange, kde se převážně obchodují 

futures na energetické komodity (ropa, zemní plyn, benzín, topný olej, uhlí) a kovy (zlato, 

stříbro, měď, hliník a palladium). 

Pro evropské akciové indexy jsou důležité burza NYSE Euronext a burza Eurex. Na 

burze NYSE Euronext, jejíž součástí je i London International Financial Futures and 

Options Exchange (LIFFE) lze obchodovat akciové indexy FTSE 100, CAC 40, AEX 

index a úrokovou sazbu EURIBOR.  

Na burze Eurex, která vznikla spojením německé Deutsche Terminbörse a švýcarské 

Swiss Options and Financial Futures lze obchodovat futures na indexy Dow Jones EURO 

STOXX 50 a DAX.  
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4. Futures na akciové indexy 

Jelikož se v praktické části budu zabývat obchodováním futures kontraktů na akciové 

indexy, rád bych nejprve objasnil, co to akciové indexy jsou, k čemu slouží a jakým 

způsobem se vypočítávají. Druhá část této kapitoly je pak věnována jednotlivým druhům 

futures a jejich charakteristikám. 

4.1. Akciové indexy 

„Hlavním posláním akciových indexů (equity indexes, stock market indexes) je 

stručně informovat o vývoji určitého akciového trhu jako celku či jeho části. Kromě toho 

se akciové indexy používají jako standart (benchmark), tj. jako měřítko průměrné 

výnosnosti daného trhu, vůči kterému je možné měřit úspěšnost či neúspěšnost investování 

portfoliových manažerů.“ [7] 

 

Akciové indexy můžeme rozdělit na souhrnné a výběrové: 

 

• Souhrnné: obsahují všechny akcie obchodované na daném trhu, příkladem je 

NASDAQ Composite, který obsahuje všechny akcie z burzy NASDAQ 

• Výběrové: obsahují pouze vybrané akcie obchodované na určitém trhu, 

příkladem je Dow Jones Industrial Average, který se skládá z 30 společností 

obchodovaných na NYSE 

 

Dále se akciové indexy liší způsobem, jakým jsou počítány: 

• Aritmetický průměr cen akcií indexu: tato metoda je používána například u 

DJIA a Nikkei 225.  

���6 = 	7 8 9:,7
;

:<=
 

Kde:     9:,7 = cena i-tého akciového titulu v čase t, 

             	7   = koeficient v čase t (zajišťuje spojitost indexu) 

              n   = počet akciových titulů zahrnutých v indexu 
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Nevýhodou této metody je, že společnosti s vyšší tržní kapitalizaci mají 

stejný vliv na hodnotu indexu jako společnosti s nižší tržní kapitalizací. To 

znamená, že akcie s vysokou cenou ovlivňují index více než akcie s nízkou 

cenou. Např. výrazný pokles akcie s vysokou cenou vyvolá pokles hodnoty 

celého indexu, i v případě, že ostatní akcie vzrostou.  

 

• Vážený aritmetický průměr cen akcií indexů: tato metoda je používána 

například u indexů NASDAQ Composite, S&P500, FTSE, DAX atd. Vahami 

pro výpočet váženého aritmetického průměru je počet akcií zahrnutých 

v indexu. 

                    

���6 = 	7 8 9:,7
;

:<=
:,7 

Kde:     9:,7 = cena i-tého akciového titulu v čase t, 

             	7   = koeficient v čase t (zajišťuje spojitost indexu) 

              n   = počet akciových titulů zahrnutých v indexu 

              :,7= počet i-tých akcií v čase t 

 

 

 

K čemu akciové indexy slouží? Akciové indexy patří mezi metody měření 

výkonnosti určitého segmentu nebo trhu jako celku. Dále se používají se k porovnání 

výkonnosti podílových fondů (tzv. benchmarking). Také bývají často k vidění ve 

sdělovacích prostředcích, protože přestavují jeden ze způsobů, jak sledovat vývoj celé 

ekonomiky. V neposlední řádě slouží jako podkladové aktivum pro finanční deriváty, čímž 

dávají možnost portfolio manažerům a spekulantům sázet na vývoj celé ekonomiky nebo 

určitého segmentu. 

Existuje několik typů akciových indexů. Prvním jsou světové či globální akciové 

indexy. Skládají ze z nejvýznamnějších společností z celého světa, přičemž nezáleží, kde 

se tyto akcie obchodují. Příkladem jsou indexy MSCI World and S&P Global 100. 
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Dalším typem jsou národní akciové indexy, které se vždy zaměřují na určitý stát. 

Tyto indexy obvykle obsahují akcie nejvýznamnějších společnosti obchodovaných 

v daném státě na burze. Patří sem britský FTSE 100, francouzský CAC 40, německý DAX, 

japonský Nikkei 225, americké indexy DJIA a S&P 500, indické indexy Sensex a  S&P 

CNX Nifty, australský Australian All Ordinaries a čínský Hong Kong Hang Seng Index. 

Právě tento typ indexu slouží jako podkladové aktivum pro nejčastěji obchodované futures 

kontrakty. 

Také existují akciové indexy, které obsahují akcie firem specializujících se na 

určitou oblast či sektor trhu. Příkladem je Morgan Stanley Biotech Index, který obsahuje 

36 amerických firem působících na trhu s biotechnologiemi 

 

4.2 Hlavní americké indexy: 

Dow Jones Industrial Average (DJIA) 

 

Je nejstarší a pravděpodobně nejznámější akciový index. Vytvořil ho v roce 1896 Charles 

Dow, zakladatel společnosti Dow Jones & Company, který je také pokládám za otce 

moderního pojetí technické analýzy. Poprvé byl publikován 26. května 1896 a obsahoval 

12 průmyslových podniků. Od té doby byl mnohokrát změněn a v současné době obsahuje 

už pouze jednu původní společnost – General Electric. O změnách v složení indexu 

v současné době rozhodují novináři deníku Wall Street Journal (vydávaný Dow Jones & 

Company) Ke změnám dochází nepravidelně, obvykle po několika letech. Celkově 

obsahuje 30 prvotřídních akcii (tzv. blue chips). Mimo průmyslových společnosti obsahuje 

také banky, technologické a obchodní podniky.  

 

>?�$ = 1
d@

8 9:,7
AB

:<=
 

Kde: :     9:,7 = cena i-té akcie v čase t, 

               �7   = koeficient v čase t (zajišťuje spojitost indexu v případě změn).     
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Standart & Poor´s 500 

Je považován za nejpřesnější ukazatel vývoje na americkém akciovém trhu. Obsahuje 500 

akcií amerických společností z různých odvětví. Většina akcií z S&P 500 se obchoduje na 

NYSE, některé na NASDAQ a pár titulů na AMEX. Vydává ho společnost Standart & 

Poor´s. Tento index je počítán jako vážený průměr cen akcií: 

 

S&9 500 = 	7 8 9:,7
EBB

:<=
:,7 

Kde:     9:,7 = cena i-té akcie v čase t, 

             	7   = koeficient v čase t (zajišťuje spojitost indexu v případě změn), 

 :,7= počet i-tých akcií v čase t. 

S&P 500 představuje 70% celkové tržní kapitalizace amerického akciového trhu. 

 

NASDAQ Composite 

Zahrnuje všechny společnosti, které jsou obchodovány na burze NASDAQ.  Byl zaveden 

v roce 1971 a v současné době obsahuje více než 3000 převážně technologických titulů. 

V indexu jsou obsaženy jak americké, tak i zahraniční společnosti obchodované na trhu 

NASDAQ. Také tento index se počítá jako vážený průměr akcií. Existuje také index 

NASDAQ 100, který obsahuje akcie 100 největších nefinančních společnosti na této burze.  

 

4.3 Jednotlivé futures kontrakty a jejich specifikace 

E-mini S&P 500  

Jedná se o nejvíce obchodovaný komoditní kontrakt na akciové indexy. Odvíjí se od 

akciového indexu S&P 500, který je počítán z cen 500 akcií největších amerických 

společností aktivně obchodovaných v USA. Ačkoliv je zaměřen na největší společnosti, 

pokrývá více než 70% všech amerických akcií, a tím pádem je vhodný pro kopírování 

celého trhu. V obchodních platformách má označení ES a hodnota plného bodu je 50$. 

Nejmenší pohyb trhu je 0,25 bodu, což představuje hodnotu 12,50$. Tento futures kontrakt 

má obrovskou likviditu a není problém obchodovat i stovky kontraktů najednou. Díky 
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tomu přitahuje zejména profesionální obchodníky. V porovnání k ostatním futures 

kontraktům patří mezi nejdražší a je doporučován zkušenějším obchodníkům. 

 

E-mini Dow 

Dalším velmi často obchodovaným komoditním kontraktem je e-mini Dow a 

v obchodních platformách má označení YM. Jedná se o futures na americký akciový index 

Dow Jones Industrial Average (DJIA). DJIA je jedním z nejstarších tržních indexů a skládá 

se z akcií 30 nejvýznamnějších a nejvíce obchodovaných amerických společností. Složení 

tohoto indexu se v čase mění, některé společnosti z indexu vypadávají a jiné naopak 

přibývají. Tento trh se pohybuje po celých bodech, hodnota bodu je 5$. Jedná se tedy o 

velmi levný trh, vhodný pro začínající obchodníky. Pochybuje se rychleji než e-mini 

Nasdaq 100, avšak má nižší likviditu. To je také důvodem toho, že ho mnoho obchodníku 

obchodujících větší množství kontraktů časem opustí. 

 

E-mini NASDAQ 100 

Jeden z nejlevnějších futures kontraktů na akciové indexy. Je založen na indexu 

NASDAQ 100, který obsahuje 100 akcií největších technologických společností z různých 

oblastí (software, internet, telekomunikace, počítače, biotechnologie atd.) V obchodních 

platformách má označení NQ a jeho plný bod má hodnotu 20$. Nejmenší pohyb je 0,25 

bodu, což představuje hodnotu 5$. Futures kontrakt na NASDAQ 100 bývá často využíván 

začínajícími intradenními obchodníky. A to hlavně z důvodu možnosti používat velmi 

malé stop-loss příkazy v hodnotách několika málo desítek dolarů. Tento trh je nejméně 

volatilní ze zde zmíněných futures kontraktů. 

 

E-mini Russel 2000 

Je komoditní kontrakt postavený na akciovém indexu Russel 2000, který je počítán 

z cen akcií 2000 menších společností. Donedávna ho bylo možno najít v obchodních 

platformách pod zkratkou ER2, avšak po přechodu na burzu ICE ho nalezneme pod 

zkratkou TF. Hodnota plného bodu je 100$, nejmenší pohyb je 0,1 bodu, což představuje 

hodnotu 10$. Je velmi volatilní a proto vhodný pro zkušenější obchodníky. Nevýhodou 
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tohoto indexu je malá likvidita, které navíc příliš nepomohl přechod na burzu ICE, kdy se 

dočasně řada obchodníku zaměřila na jiné trhy. 

 

FDAX 

Je futures kontrakt založený na německém akciovém indexu DAX. Tento index je 

složený z 30 tzv. blue chips, akcií největších německých společností. Patří sem například 

akcie Allianz, Deutsche Bank, E.ON, Lufthansa, Siemens, Volkswagen a další významné 

německé společnosti. Plný bod má hodnotu 25€, nejmenší pohyb FDAXU je 0,5 bodu, což 

představuje hodnotu12,5€. FDAX je hodně volatilní, je proto vhodnější pro zkušenější 

obchodníky. Velkým rozdílem oproti futures na americké akciové indexy je obchodní čas. 

Americké akciové futures se obchodují hlavně v rozmezí od 15:30 do 22:15 našeho času. 

Naproti tomu německý FDAX má hlavní obchodní čas mezi 9:00 a 17:30 našeho času. To 

představuje zajímavou možnost pro intradenní obchodníky, kteří mohou začít obchodovat 

již dopoledne. Další zajímavostí je, že FDAX má od 14:30 tendenci pohybovat se podobně 

jako futures na americké indexy. Této korelace lze využít pro vlastní obchodování. 

 

FESX  

Dow Jones EURO STOXX 50 akciový index složený z 50 hlavních evropských 

akciových titulů. Patří sem společnosti jako Nokia, Renault, Telecom Italia, France 

Telecom, AXA a další. Futures na tento index se jmenuje FESX a obchoduje se stejně jako 

FDAX na německé burze Eurex. Nejmenší pohyb je 1 bod, což představuje hodnotu 10€. 

Je výrazně méně volatilní než FDAX, čímž je vhodný i pro začínající obchodníky. 

Obchoduje se především mezi 9:00 a 17:30 našeho času a v tomto čase má obrovskou 

likviditu. 
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5. Hledání nejvhodnějších metod pro obchodování futures 

kontraktů 

 

Během hledání nejvhodnějších metod technické analýzy jsem v literatuře narazil na 

systémy založené na indikátorech CCI – systém Woodies CCI a systém FinWin. Jelikož se 

mi tento indikátor zalíbil, věnoval jsem delší čas testování tohoto indikátoru na 

historických datech. Tento indikátor se během testování ukázal jako vhodný právě pro 

obchodování akciových futures kontraktů. Z tohoto důvodu jsem ho také já použil pro 

stavbu vlastního obchodního systému.  

Mým cílem bylo nalezení obchodního systému pro krátkodobé obchodování 

s trendem. Jeho základem pro určení střednědobého trendu jsem použil exponenciální 

klouzavý průměr s periodou 60. Perioda šedesáti dnů má sloužit jako hlavní filtr obchodů, 

do pozice vstupuji pouze, pokud je trh zřetelně v rostoucím nebo klesajícím trendu. 

Pro určení vstupních bodů používá tento systém trendové patterny, které se objevují 

na indikátoru CCI. Součásti systému jsou dva indikátory CCI – s periodou 50 a s periodou 

20. Na těchto křivkách se objevuje mnoho různých patternů. Jelikož bych chtěl obchodovat 

s trendem, vybral jsem si tři hlavní trendové patterny – 2v, Big V a 0/v.  

 

Konkrétní nástroje pro obchodování mého obchodního systému tedy vypadají 

následovně: 

 

• Indikátor CCI s periodou 50 

• Indikátor CCI s periodou 20 

• Exponenciální klouzavý průměr (EMA) s periodou 60 

 

V další části této kapitoly se budu věnovat popisů jednotlivých vstupních patternů. 

Jak už jsem zmínil, jedná se o trendové patterny – 2v, Big V a 0/v. Poté bych chtěl 

definovat, jaké výstupy tento obchodní systém používá. Také se budu věnovat risk 

managementu (stop-loss příkazy) a money managementu. 
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Vstupní patterny:  

Pattern 0/v 

Patří mezi nejspolehlivější patterny systému. U tohoto patternu přechází indikátor 

CCI s periodou 20 nulovou linku a zároveň se indikátoru CCI 50 vytvoří „véčko“. 

Podmínkou je, aby pata „véčka“ byla v rozmezí -100 a + 100.  

Pokud CCI50 vytvoří „véčko“ směrem nahoru a CCI20 překračuje nulovou linku 

směrem odspoda nahoru, jedná se o signál long. 

 

 

Obrázek č. 1 Ukázka patternu 0/v ve směru long 

 

Zdroj: [8] 

 

Pokud CCI50 vytvoří „véčko“ směrem dolů a CCI20 překračuje nulovou linku 

směrem shora dolu, jedná se o signál short. 
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Obrázek č. 2 Ukázka patternu 0/v ve směru short 

 

Zdroj: [8] 

 

U tohoto patternu vstupujeme na close úsečky nebo pomocí stop příkazu na další 

úsečce (pro signál short pod poslední úsečkou a pro signál long nad poslední úsečkou). 

 Někdy se stane, že CCI50 vytvoří „véčko“, ale CCI20 překročí nulovou linku až o 

úsečku později. I v tomto případě lze pattern obchodovat.  
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Pattern 2v 

Patří mezi velmi běžné vstupní patterny, které mají dlouhodobě spolehlivé výsledky. 

Tento pattern patří mezi patterny s nejvyšší četností, a proto je třeba s ním zacházet 

opatrně. Základem je vytvoření véček na obou indikátorech CCI současně. Tyto „véčka“ 

musí být vytvořena ve stejném směru. Paty „véček“ se nesmí nacházet v extremní oblasti 

(tzn. nad +100 nebo pod -100).   

Pokud se vytvoří na obou indikátorech „véčka“ nad nulovou linkou, jedná se o signál 

long. 

 

 

Obrázek č. 3 Ukázka patternu 2v ve směru long 

 

Zdroj: [8] 

 

Naopak pokud se vytvoří obě „véčka“ pod nulovou linkou, jedná se o signál short. 
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Obrázek č. 4 Ukázka patternu 2v ve směru short 

 

Zdroj: [8] 

 

I u tohoto patternu vstupujeme na close úsečky nebo pomocí stop příkazu na další 

úsečce (pro signál short pod poslední úsečkou a pro signál long nad poslední úsečkou). 

 

Úspěšnost tohoto patternu je v porovnání s 0/v nižší. Pattern 2v není vhodný pro 

hledání dlouhodobějších trendů. Na druhou stranu je však velmi vhodný pro odhadování 

krátkodobějších výkyvu v trendu, tedy pro swingové obchodování. 

Pattern BigV 

Další z řady trendových patternů na indikátoru CCI vhodných pro obchodování. Má 

nižší četnost výskytu, velmi často se objevuje na začátku větších trendu. Proto je velmi 

vhodný pro vstup do delších trendů. Pro určení vstupu používá pouze indikátor CCI50. 

Indikátor CCI20 se u tohoto patternu nepoužívá. Vstupní signál nastane, když se na 

indikátoru CCI50 objeví „véčko“. Toto „véčko“ musí mít patu v oblasti -35 a +35.  
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Pokud se tedy vytvoří „véčko“ směrem nahoru, jedná se o signál long. Signál short 

dostaneme, pokud se véčko vytvoří směrem dolů. 

 

 

Obrázek č. 5 Ukázka patternu Big V ve směru short 

 

Zdroj: [8] 

 

Další podmínkou je, že je close vstupní úsečky nad EMA 60 (long) nebo pod 

EMA60 (short). Do trhu se vstupuje příkazem market. 

 

 

Pro shrnutí - všechny trendové patterny (0/v, 2v, BigV) obchodujeme, jen pokud je 

vstupní signál v souladu se střednědobým trendem (určeným pomocí EMA 60).  Ze zásady 

nevstupujeme do pozice, pokud je trh blízko svého high nebo low a vyhýbáme se 

obchodování, pokud jde trh do strany (opět zjistíme pomocí EMA 60) 
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Výstupy a risk management: 

Jako základní kapitál pro testování jsem určil částku 10 000$. Toto číslo je důležité 

právě pro určení vstupního rizika (základního stop-lossu) Částka riskovaná na jeden 

obchod by měla být mezi 2-5% procenty z hodnoty účtu. Proto jsem jako základní stop-

loss určil 400$ (4% ze základního kapitálu), což je dostatečná částka i pro volatilní 

kontrakty jako je e-mini S&P500. U futures kontraktu ES to představuje 8 plných bodů, u 

kontraktu NQ je to 20 plných bodů a u kontraktů YM to je 80 plných bodů. 

 

Pro výstupy z úspěšných obchodů tento systém používá tzv. posouvaný stop-loss 

(trailing stop-loss). To znamená, že pokud jde obchod našim směrem, posouváme stop-loss 

vždy na hodnotu nejnižšího low za poslední dva dny (u pozice long) nebo hodnotu 

nejvyššího high za poslední dva dny (u pozice short). Tento způsob výstupu se jeví jako 

vhodný pro sledování krátkodobých trendů (8-10 dní) a naděluje slušné zisky. 

 

Money management: 

V průběhu backtestingu byl vždy obchodován jen jeden kontrakt a pozice jsem nijak 

nenavyšoval ani při zvýšení hodnoty portfolia. Tím dochází ke zkreslení výsledku systému, 

reálné výsledky při navyšování pozic by byly lepší.  

 

Software a data: 

Jelikož je tento obchodní systém určen pro obchodování krátkodobých trendů, jako 

timeframe byly použity denní data Jako zdroj nám sloužily placené data od společnosti 

Interactive Brokers. Jedná se o profesionální zdroj dat pro obchodování vyznačující se 

vysokou kvalitou. Data jsou placená (25 dolarů/měsíc).  

Pro analýzu tohoto systému byl použit technicko-analytický software program Ninja 

Trader, který je v omezené verzi k dispozici zdarma a zvládne většinu indikátorů technické 

analýzy.  
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6. Aplikace metod na futures kontrakty 

V této části své diplomové práce jsem se zaměřil na praktické využití mého 

obchodního systému. Pro testování jsem použil futures kontrakty: ES (e-mini S&P 500), 

NQ (e-mini NASDAQ 100) a YM (e-mini Dow). Tyto futures patří mezi nejčastěji 

obchodované a vyznačují se obrovskou likviditou. Obecně lze říct, že futures ES a YM se 

pohybují rychleji než NQ. Dále bych chtěl zmínit, že futures e-mini S&P 500 je velmi 

oblíbený mezi profesionálními obchodníky a portfolio manažery a proto je třeba dbát na 

zvýšenou opatrnost při obchodování těchto kontraktů.  

V rámci testování jsem sledoval období mezi 16. dubnem 2009 a 15. dubnem 2010. 

Tento vzorek dat se mi jeví dostačující, avšak v ideálním případě by mohl být větší. Delší 

testování nebylo možné z důvodu vysoké ceny vstupních dat (25 dolarů/měsíc) Veškerá 

data využitá ve výpočtech v následujících třech tabulkách jsou ze zdrojů: [14] a [15]. 

E-mini S&P 500 

Během testování na kontraktu ES obchodní systém vygeneroval celkem 16 obchodů. 

Procentuální úspěšnost vstupů byla 69%. 

Tabulka 6.1: Testování strategie na e-mini S&P 500 

futures pattern pozice datum vstupu cena 

datum 

výstupu cena P/L výstup 

ES 09/09 Big V long 24.6.2009 908,00 1.7.2009 913,00 5,00 TSL 

ES 09/09 2v long 13.7.2009 882,00 10.8.2009 990,00 108,00 T SL 

ES 09/09 0/v long 20.8.2009 1000,75 27.8.2009 1018,25 17,50 T SL 

ES 09/09 2v long 4.9.2009 1005,25 11.9.2009 1040,75 35,50 EOC 

ES 12/09 2v long 19.8.2009 988,00 27.8.2009 1014,25 26,25 T SL 

ES 12/09 2v long 4.9.2009 1003,00 21.9.2009 1054,75 51,75 T SL 

ES 12/09 2v long 6.10.2009 1041,50 19.10.2009 1078,50 37,00 T SL 

ES 12/09 0/v long 5.11.2009 1060,00 12.11.2009 1086,00 26,00 T SL 

ES 12/09 2v long 1.12.2009 1099,50 4.12.2009 1097,75 -1,75 T SL 

ES 03/10 2v long 11.12.2009 1103,00 17.12.2009 1100,25 -2,75 T SL 

ES 03/10 0/v long 22.12.2009 1114,75 30.12.2009 1117,75 3,00 T SL 

ES 03/10 2v long 5.1.2010 1130,25 12.1.2010 1132,25 2,00 T SL 

ES 03/10 2v short 5.2.2010 1060,25 9.2.2010 1068,25 -8,00 SL 

ES 03/10 Big V long 1.3.2010 1110,00 9.3.2010 1136,00 26,00 EOC 

ES 06/10 2v long 8.3.2010 1135,25 9.3.2010 1127,00 -8,25 SL 

ES 06/10 2v long 17.3.2010 1157,75 22.3.2010 1149,75 -8,00 SL 
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E-mini NASDAQ 100 

U kontraktů NQ systém vygeneroval celkem 14 obchodů při procentuální úspěšnosti 

64%.  

Tabulka 6.2: Testování strategie na e-mini NASDAQ 100 

Futures pattern pozice datum vstupu cena 

datum 

výstupu cena P/L výstup 

NQ 09/09 2v long 25.6.2009 1459,75 30.6.2009 1467,75 8,00 T SL 

NQ 09/09 2v long 12.8.2009 1636,25 14.8.2009 1628,25 -8,00 SL 

NQ 09/09 2v long 20.8.2009 1602,00 27.8.2009 1628,75 26,75 T SL 

NQ 09/09 2v long 4.9.2009 1611,75 11.9.2009 1676,75 65,00 EOC 

NQ 12/09 2v long 16.9.2009 1705,75 24.9.2009 1712,25 6,50 T SL 

NQ 12/09 2v long 6.10.2009 1682,75 16.10.2009 1738,00 55,25 T SL 

NQ 12/09 2v long 4.11.2009 1702,25 19.11.2009 1790,00 87,75 T SL 

NQ 03/10 0/v long 1.12.2009 1773,75 8.12.2009 1761,00 -12,75 T SL 

NQ 03/10 2v long 21.12.2009 1809,00 30.12.2009 1865,00 56,00 T SL 

NQ 03/10 2v long 11.1.2010 1894,00 12.1.2010 1874,00 -20,00 Sl 

NQ 03/10 Big V short 29.1.2010 1759,00 2.2.2010 1779,00 -20,00 SL 

NQ 03/10 2v short 4.2.2010 1731,00 8.2.2010 1751,00 -20,00 SL 

NQ 03/10 0/v long 26.2.2010 1882,00 10.3.2010 1904,00 22,00 EOC 

NQ 06/10 2v long 17.3.2010 1931,75 26.3.2010 1948,00 16,25 T SL 

E-mini Dow 

U futures YM nám systém vygeneroval celkem 13 obchodů při úspěšnosti 71%. 

Tabulka 6.3: Testování strategie na e-mini Dow 

futures pattern pozice datum vstupu cena 

datum 

vystupu cena P/L výstup 

YM 09/09 2v long 27.5.2009 8494,00 27.5.2009 8414,00 -80,00 SL 

YM 09/09 2v long 1.6.2009 8568,00 5.6.2009 8636,00 68,00 T SL 

YM 09/09 Big V short 3.7.2009 8200,00 6.7.2009 8280,00 -80,00 SL 

YM 09/09 0/v long 19.8.2009 9223,00 27.8.2009 9478,00 255,00 T SL 

YM 09/09 2v long 4.9.2009 9363,00 11.9.2009 9585,00 222,00 EOC 

YM 12/09 2v long 16.9.2009 9668,00 21.9.2009 9718,00 50,00 T SL 

YM 12/09 Big V long 6.10.2009 9575,00 19.10.2009 9920,00 345,00 T SL 

YM 12/09 Big V long 4.11.2009 9892,00 12.11.2009 10164,00 272,00 T SL 

YM 03/10 2v long 1.12.2009 10297,00 3.12.2009 10366,00 69,00 T SL 

YM 03/10 2v long 11.12.2009 10398,00 15.12.2009 10405,00 7,00 T SL 

YM 03/10 2v long 22.12.2009 10402,00 30.12.2009 10436,00 34,00 T SL 

YM 03/10 2v short 5.2.2010 9960,00 9.2.2010 10040,00 -80,00 SL 

YM 03/10 0/v long 1.3.2010 10361,00 5.3.2010 10436,00 75,00 T SL 



 

 

7. Vyhodnocení výsledk
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Za období mezi 16. dubnem 2009 a 15. dubnem 2010 systém vygeneroval celkem 16 

obchodů, z nichž bylo 11 úspěšných.  Systém měl tedy u tohoto futures nižší procentuální 

úspěšnost než při testování  e-mini Dow, ale průměrný zisk na obchod byl 951$. Během 

testování došlo ke vzrůstu hodnoty portfolia z 10 000$ na 25 232$, což představuje roční 

zhodnocení účtu o 152 % (viz. graf 7.2) 

 

 

Graf 7.2: Vývoj portfolia při obchodování e-mini S&P500 

 

Zdroj: [14] a [15] 

 

Maximální pokles účtu (drawdown) byl pouze 3,1% z hodnoty účtu, což se jeví jako 

optimální hodnota. Nejlepší obchod vykázal zisk neuvěřitelných 51%. I přes nižší 

procentuální úspěšnost obchodů se díky vysokému zisku na jeden obchod ukázal tento 

systém jako velmi vhodný pro obchodování e-mini S&P 500.  

 

E-mini NASDAQ 100 

Výsledky obchodního systému při testováni na e-mini NASDAQ 100 byly 

v porovnání s výsledky testování e-mini S&P 500 slabší. Procentuální úspěšnost obchodu 

byla téměř stejná, ale průměrný zisk na obchod byl pouze 360$, což je nejhorší hodnota ze 

všech třech typů futures. 
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Zdroj: [14] a [15] 

Za celou dobu testování vygeneroval systém celkem 43 obchodů. Na grafu 7.7 

ntraktů. Jak je patrné, 

i obchodování kontraktů e-mini Dow. 

 100. 

r ziskových a ztrátových obchodu u jednotlivých futures 

 

10 11 12 13

mini Dow

Ziskové obchody

Ztrátové obchody



 

 

Na dalším grafu (7

v procentech. V této oblasti jsou mezi jednotlivými futures kontrakty zna

Průměrný hodnota obchodu byla nejvyšší u 

kontraktů byla o poznání nižší (e

Právě tento znatelný rozdíl se v

systému.  

 

Graf 7.8:  Výsledky u jednotlivých futures

Také v oblasti maximálního poklesu ú

futures kontrakty značné rozdíly. Práv

systémů za nejdůležitější. Nejnižší drawdown m

3,1%). Naopak nejvyšší hodnotu m

 

Jelikož byl tento obchodní 

trendem, byla pro výstupy (

long pozice nebo dvoudenních high pro shor

průměrné délce držení pozice 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ES

Porovnání výsledků backtestingu u 

jednotlivych futures kontraktů

Na dalším grafu (7.8) jsou znázorněny nejlepší ziskový obchod a nejv

této oblasti jsou mezi jednotlivými futures kontrakty zna

rný hodnota obchodu byla nejvyšší u e-mini S&P 500 (951$). U dalších dvo

byla o poznání nižší (e-mini NASDAQ 100 - 360$, resp. e

 tento znatelný rozdíl se v nejvyšší míře podílel na konečném výsledku obchodního 

7.8:  Výsledky u jednotlivých futures 

oblasti maximálního poklesu účtu (drawdownu) jsou mezi t

čné rozdíly. Právě tento parametr bývá považován u obchodních 

ležitější. Nejnižší drawdown měl systém u e-mini S&P 500 (pouhých 

šší hodnotu měl u e-mini NASDAQ 100 (8 %). 

Jelikož byl tento obchodní systém od začátku sestaven pro krátkodobé

byla pro výstupy (trailing stop-loss) použitá těsná hodnota dvoudenních low u 

long pozice nebo dvoudenních high pro short pozice. Právě tato volba se projevila na 

držení pozice - 7,1 dne (viz. graf 7.9) 

NQ YM

Porovnání výsledků backtestingu u 

jednotlivych futures kontraktů

Nejlepši ziskový obchod

Maximální pokles účtu

39

Zdroj: [14] a [15] 

nejlepší ziskový obchod a největší pokles účtu 

této oblasti jsou mezi jednotlivými futures kontrakty značné rozdíly. 

mini S&P 500 (951$). U dalších dvou futures 

360$, resp. e-mini Dow 430$) 

ném výsledku obchodního 

 

Zdroj: [14] a [15] 

) jsou mezi těmito třemi 

 tento parametr bývá považován u obchodních 

mini S&P 500 (pouhých 

 

sestaven pro krátkodobé obchodování s 

sná hodnota dvoudenních low u 

 tato volba se projevila na 

Porovnání výsledků backtestingu u 

Nejlepši ziskový obchod

Maximální pokles účtu
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Obecně lze říct, že tento obchodní systém vykazuje stabilní zisky a zajímavé roční 

zhodnocení. Procentuální úspěšnost obchodu pro všechny kontrakty dohromady byla 69 %, 

což lze považovat za velmi solidní výsledek. I hodnoty maximálního poklesu účtu 

(drawdownu) během testování dosáhly nízkých hodnot. Závěrem je však třeba zmínit, že 

pro celkové hodnocení systému a jeho robustnosti by bylo potřeba většího množství dat. 

Dále je vhodné připomenout, že při reálném obchodování by byly výsledky vlivem 

lidského faktoru (psychiky obchodníka) pravděpodobně o něco horší. 

 Prostor k vylepšení výsledků tohoto obchodního systému vidím v oblasti position 

sizingu (obchodování s více kontrakty) a možnosti další optimalizace stop-loss příkazů a 

výstupů. Systém se mi jeví jako slibný a po dalším testování bych ho doporučil jako 

vhodný pro obchodování s akciovými futures kontrakty. 
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8. Závěr  

V závěru bych se pokusil o shrnutí a celkové hodnocení mé diplomové práce, První 

část této práce byla věnována metodám technické analýzy. Jelikož se jedná o oblast značně 

rozsáhlou, zaměřil jsem se zejména na indikátory, které byly součásti testovaného 

obchodního systému. Další část byla věnována finančním derivátům se speciální 

pozorností na futures kontrakty. Také jsem se věnoval akciovým indexům a jejich použití 

v oblasti futures kontraktů. Poslední část byla zaměřena na hledání nejvhodnějších metod 

technické analýzy, jejich aplikaci na historická data a celkové zhodnocení obchodního 

systému. 

Cílem této diplomové práce bylo najít nejvhodnější metody technické analýzy pro 

obchodování futures na akciové indexy. Během studia trhů se mi jevil jako nejvhodnější 

systém založený na indikátorech CCI a exponenciálním klouzavém průměru. Právě proto 

jsem se koncentroval na testování různých variant obchodního systému založeného na 

těchto dvou indikátorech a zkoušení rozdílných hodnot nastavení pro indikátory. 

Po vyladění jednotlivých hodnot se mi podařilo sestavit obchodní systém, který 

vykázal solidní výsledky. Většina jeho parametrů má nadprůměrné hodnoty v porovnání 

s běžnými obchodními systémy. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že se systém byl 

vytvořen a optimalizován na základě testování na historických datech. Během reálného 

obchodování by s velkou pravděpodobností dosáhl systém horšího výsledku. Jako další 

možná slabina tohoto obchodního systému se jeví menší množství dostupných dat pro 

testování. Vhodnější by bylo testovat systém za delší období, což bohužel nebylo možné 

z důvodu vysoké ceny dat. I přes toto omezení se mi jeví nashromážděné množství dat jako 

dostatečné pro hodnocení systému. 

Tento obchodní systém vykazuje solidní výsledky a po dalším testování a 

optimalizaci se mi jeví jako slibný pro obchodování futures na akciové indexy. 
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