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Anotace 

 V předloţené práci je zpracovaná analýza zahraničního měnového trhu, který je 

největším finančním trhem na světě. Tato práce popisuje účastníky zahraničního měnového 

trhu, včetně historie, měny a jejich značení, fundamentální a technickou analýzu, která je 

nezbytná pro úspěšné obchodování, money management, jelikoţ je důleţitý pro řízení 

rizika obchodování a psychologie. Obsahem práce je poukázání na sílu tohoto trhu, který 

byl ještě před 10 lety pro soukromé obchodníky zcela uzavřen. Pro zpracování bakalářské 

práce bylo vyuţito dvouletých zkušeností získaných od profesionálních obchodníků z 

praxe. 

Klíčová slova: měnový trh, měny, obchodování, fundamentální analýza, technická analýza, 

money management. 

 

 

 

 

Summary 

This thesis treats of an analysis of the foreign exchange market, the largest financial 

market in the world. This thesis describes participants of the foreign exchange market, 

including history, currencies, and their markings, fundamental and technical analysis 

which is necessary for a successful trading, money management as it is important for risk 

management of trading and psychology. The research of my thesis is to highlight the 

strength of this market which was for private traders completely closed 10 years ago. For 

processing this thesis was used 2 years of experience of professional traders from practice. 

Keywords: currency market, currencies, trading, fundamental analysis, technical analysis, 

money management. 
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1 ÚVOD 

Pro téma mé bakalářské práce jsem si vybral analýzu zahraničního měnového trhu 

(Forex-Foreign Exchange), jelikoţ se jedná o nejzajímavější trh ze všech trhů a zároveň 

největší finanční trh na světě. Na rozdíl od ostatních trhů je otevřen 24 hodin denně a jeho 

denní obrat se odhaduje přes 3 biliony amerických dolarů. Tento obrovský obrat činní více, 

neţ všechny akciové trhy na světě dohromady. To vede k tomu, ţe je tento vysoce likvidní 

trh velmi ţádoucím mezi profesionálními obchodníky a pro veřejnost je dosti neznámou 

alfou omegou.  

V kapitole č. 2 se věnuji účastníkům měnového trhu, jako jsou banky, centrální 

banky, zákazníci, makléři a investiční fondy, dále zmiňuji i historii měn. 

V kapitole č. 3 rozděluji měny na hlavní a vedlejší, podrobně vysvětluji značení 

měnových páru a tvoření cenových kalkulací. V závěru uvádím obchodní hodiny dle 

časových pásem. 

V kapitole č. 4 se zaměřuji na popis fundamentální a technické analýzy, které jsou 

nezbytné pro obchodování a které určují směr trendu. Tyto analýzy jsou hlavním vodítkem 

pro určování pohybu cen a jich vývoje do budoucnosti. 

V 5. kapitole vypisuji pojem money managementu a jeho řízení, které spočívá 

v kontrole míry rizika.  

V 6. kapitole rozebírám důleţitost psychologie obchodování, která působí na 

kaţdého jedince zcela individuálně a i přes dobrou znalost fundamentálních a technických 

analýz, můţe negativně ovlivnit rozhodnutí obchodníka.  

Tyto aspekty jsou nejdůleţitější a nevyhnutelné pro úspěšné a dlouhodobé 

obchodování. 
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2 ÚČASTNÍCI ZAHRANIČNÍHO MĚNOVÉHO TRHU 

 Na zahraničním měnovém trhu jsou 3 hlavní skupiny účastníků (viz. graf č. 1): 

- Banky 

- Makléři 

- Zákazníci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Účastníci zahraničního měnového trhu 

Tyto 3 hlavní skupiny účastníků, bych rád rozdělil do několika specifických 

kategorií. 

1.  Kategorie, která dominuje na trhu, jsou místní a mezinárodní banky, které mohou jednat 

pod svými jmény nebo jménem svých zákazníků. 

2.  Kategorie, kterou tvoří národní neboli centrální banky, které mají moţnost intervenovat 

ve prospěch měny, nebo naopak podnikat kroky k potlačení hodnoty měny. 

3.  Zákazníci bank, kteří potřebují cizí měnu na zaplacení zahraničních faktur nebo na 

nakoupení zboţí. 

4.  Spekulanti, drobní nebo velcí, s různou výškou vlastního kapitálu, kteří se snaţí 

různými způsoby odhadovat pohyb a směr jednotlivých měnových párů a tím zhodnocovat 

svůj kapitál. 

5.  Správci fondů, kteří se starají o dodrţování pravidel. 

6.  Forexoví makléři, kteří jednají jako prostředníci mezi nakupujícími a prodávajícími. 
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2.1 Banky 

Velké banky obchodují denně miliardy dolarů, coţ zahrnuje sluţby svým 

zákazníkům, obchody uskutečněné pro velké klienty a samozřejmě jejich vlastní spekulace 

na Forex trhu.  Díky velikosti jejich transakcí by banky nebyly schopny přímo obchodovat 

s jinými bankami, a proto stanoví cenu, kterou jsou ochotny za měnu akceptovat nebo za 

měnu zaplatit, tomu se říká: tvorba trhu (market making). 

Tvůrci trhu (v tomto případě hlavní banky) nakupují a prodávají měny nepřetrţitě 

24 hodin denně po celém světě. Stanovují si jejich vlastní ceny. Rozdíly (spready) mezi 

nákupními a prodejními cenami pokryjí jejich náklady a ještě na tom vydělají. Většina 

velkých bank jsou tvůrci trhu, ale neobchodují vţdy kaţdou měnu.  

Mezi velké tvůrce patří například:  

- Deutsche Bank 

- The Bank of England 

- Royal Bank of Scotland 

- Bank of America 

- Credit Swisse Group 

- European Central Bank 

- Central Bank of United Arab Emirates 

2.2 Centrální banky 

Politika centrálních bank a vládních institucí hraje velmi důleţitou roli na FOREX 

trhu. Centrální banky jednotlivých zemí zajišťují stabilitu příslušných zemí kontrolou 

zásob peněţních prostředků. Je velmi důleţité, aby trh měl vţdy jistotu ve schopnostech 

centrálních bank. 

Centrální banka plní tyto funkce: 

• realizace měnové politiky,  

• vykonává bankovní dohled nad ostatními bankami, 

• stanovuje devizový kurz, 

• emituje (vydává) hotové peníze (bankovky a mince) do oběhu,  



František Večeřa: Analýza zahraničního měnového trhu 

 

 

2010  4 

 

• obchodní banky u ní mají své účty,  

• vede účet státního rozpočtu,  

• spravuje devizové rezervy. 

Hlavním nástrojem centrální banky je stanovení úrokové sazby, od které se 

následně odvíjejí sazby jednotlivých obchodních bank. Zvyšováním a sniţováním 

úrokových sazeb centrální banka de facto ovládá ekonomiku státu. 

Pokud se podíváme na rozdělení centrálních bank podle toho, kdo je jejím 

vlastníkem, zjistíme, ţe existují tři skupiny. Centrální banky (CB) v soukromém vlastnictví 

(jako má např. Švýcarsko, nebo USA), řada dalších CB je v rukou státu a poslední 

moţností je tzv. smíšené vlastnictví (jako např. v Japonsku). 

2.3  The US Federal Reserve System 

FED byl vytvořen v roce 1913 z 12 Federálních rezervních bank. Kaţdá z nich má 

svoji vlastní správní radu, která ze svého středu volí jednoho člena Federální dozorčí rady 

a schází se 4x do roka. Později byl zřízen Federal Open Market Committee  ( FOMC ) 

Federální výbor pro volný trh, který je řízen oblastními bankami.  

2.4 The European Central Bank (ECB) – Evropská centrální 
banka 

Evropská centrální banka společně s národními centrálními bankami tvoří Euro 

systém – centrální bankovní systém euro zóny. Jeho prvořadým cílem je udrţovat cenovou 

stabilitu a ochraňovat tak hodnotu eura. 

Evropská centrální banka (ECB) odpovídá od 1. ledna 1999 za provádění měnové 

politiky v euro zóně. Euro zóna vznikla, kdyţ v lednu 1999 došlo k převedení 

odpovědnosti za měnovou politiku v jedenácti členských státech EU z národních 

centrálních bank na ECB.  Řecko se k euro zóně připojilo jako dvanáctý člen o 2 roky 

později.  Právním východiskem pro jednotnou měnovou politiku je Smlouva o zaloţení 

Evropského společenství a Statut Evropského systému centrálních bank a Evropské 

centrální banky. 

Hlavní úkoly Euro systému:  

- definovat a implementovat měnovou politiku Euro zóny, 
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- prodávat FX operace, udrţovat a řídit státní rezervy zemí Euro zóny, 

- vydávat bankovky v Euro zóně 

- prosazovat bezproblémové fungování platebních systémů. 

 Všechny centrální banky včetně amerického Federálního  rezervového systému 

ovlivňují FX  trh změnami diskontních sazeb a prováděním peněţních operací. Mezi 

nejvýznamnější spekulace na FX  trhu patří dohody o zpětném odkoupení, kdy se prodává 

stejný kapitál zpět, za stejnou cenu v předem stanoveném čase (obvykle během 15 dní) a za 

přesně stanovenou úrokovou míru.  Tato dohoda představuje dočasnou finanční injekci do 

bankovních systémů, coţ má za následek posílení národní měny na Forex trhu.  

 Pravým opakem dohod o zpětném odkoupení jsou odpovídající prodej – nákup 

dohody. Při realizování těchto dohod banky nebo Federální  rezervový systém prodají 

kapitál k okamţitému doručení obchodníkovi nebo zahraniční centrální bance s dohodou 

nakoupit stejný kapitál zpět za stejnou cenu v předem stanoveném čase (obecně během 7 

dní). Tato dohoda představuje dočasné odčerpání finančních zásob, coţ má za následek 

posílení národní měny na Forex trhu.  

2.5 Zákazníci 

  Do této skupiny patří jednotlivci, finanční instituce, investiční fondy a mezinárodní 

společnosti. 

Společnosti potřebují dováţet a vyváţet zboţí nebo sluţby do rozdílných zemí po 

celém světě. Placení za toto zboţí a sluţby se provádí v rozdílných měnách. K usnadnění 

obchodu se denně přemisťuje mnoho miliard dolarů po celém světě. Načasování těchto 

transakcí můţe dramaticky ovlivnit bilanci podniku. 

I kdyţ si to moţná mnoho lidí neuvědomuje, tak kaţdý z nás je součástí měnového 

trhu, aniţ bychom si to primárně uvědomovali, a potaţmo s tím souhlasili. Nezávisle na 

tom, jestli chceme nebo ne, stáváme se součástí FOREX trhu, kdyţ odjíţdíme na 

dovolenou a bereme si s sebou cizí měnu, nebo kdyţ nakupujeme a platíme kreditní kartou 

a tak dále.  I kdyţ pozice zákazníků není tak dramaticky významná jako pozice bank, 

nemůţeme říci, ţe by se FOREX bez této skupiny obešel. Patří do soukolí stejně jako 

ostatní skupiny, přičemţ jedna druhou bezprostředně potřebuje.  Do této skupiny patří i 
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obchodník – spekulant, který má moţnost správným postupem a odhadem vývoje kurzu 

měn zhodnotit své prostředky. 

2.6 Investiční fondy  

Jelikoţ Forex trh můţe být extrémně likvidní a tím pádem i velmi vyhledávaný 

k obchodování, proto investiční fondy stále více a více část svých investičních portfolií 

pouţívají ke spekulacím na FX trhu. Výhodou investičních fondů je, ţe mohou vyuţívat 

daleko vyšší stupeň leverage, neţ by mohly najít na akciových trzích, toto je hlavní důvod, 

proč investují své prostředky na měnovém trhu Forex. 

2.7  Makléři 

Hlavním úkolem makléřů je zprostředkovat a ulehčit obchod mezi dvěma stranami. 

Obvykle mají spojení na ostatní makléře, banky, instituce a často se také sami stávají tvůrci 

trhu. Je naprosto běţné, ţe makléři mohou nabídnout zákazníkům lepší kurs měny neţ 

banky. Makléřů je po celém světě nepřeberné mnoţství a je proto vţdy těţká volba vybrat 

toho „nejlepšího“ pro své potřeby. 

 Mezi největší makléře na Forex trhu patří: 

• EFX  Group 

• Reuters 

• Interactive Brokers 

• Intercapital (ICAP) 

• GAIN Capital Group 

• FX Solutions 

• CMS Forex 

2.8 Historie  

Pokud se podíváme do historie měn jako takových, pak zjistíme, ţe téměř kaţdá 

měna byla v minulosti svázána s nějakou fyzickou komoditou. Nejvíce pouţívanými byly 

kovy a obzvláště pak stříbro a zlato, ze kterých bývaly nejrůznější měny, jakoţto platidla 

tvořeny - kdo by neznal Zlaťáky, Stříbrné, apod. Stříbro dokonce v minulosti 

představovalo téměř veškerý oběh kovových peněz v Evropě, a to platilo i v Asii téměř do 

konce 19. století. Zlato bylo pouţíváno daleko méně, zejména pak pro transakce velké 
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hodnoty. Jak se však měny mezi sebou měnily? Ţádné směnárny, jak je známe dnes, kde 

by se libovolně měnila jedna měna za druhou, neexistovaly. Směnný kurz mezi stříbrem a 

zlatem byl většinou ponechán volnému trhu a někdy určen úřady. Jestliţe byl určen 

zákonný poměr, musel nutně vzniknout i tzv. bimetalický systém, za jehoţ existenci byla 

autorizovaná mincovna připravena na poţádání komukoli směnit stříbro nebo zlato za 

mince o určené nominální hodnotě a určené váze a ryzosti (tzv. volná raţba). Takto tedy 

vypadaly měny a jejich vzájemné směny aţ do 19. století. 

19. století - nová podoba měn 

V sedmdesátých letech 19. století nastává prakticky v celém světě, včetně 

Spojených států amerických, pozvolný přesun k takzvanému metalickému zlatému 

standardu, tj. standardu, při kterém je pouze cena zlata zákonně stanovena. Zlato se tedy 

stává hlavním cenným kovem, který slouţí ke krytí hodnoty jednotlivých měn a který 

zároveň slouţí jako hlavní vodítko pro směny jednotlivých měn. Významu vazby zlata a 

peněz se však dostává výrazného oslabení po I. světové válce a to díky tak zvanému 

Standardu zlaté devizy, jehoţ náplní byl závazek vlády směnit její peníze buď za zlato, 

nebo cizí měnu, která je směnitelná za zlato. V této době tedy dostává směna jednotlivých 

měn nový rozměr - jiţ není třeba měnit cenu přímo za zlato, je moţné měnit jednu měnu za 

jinou, pokud je taková měna směnitelná za zlato. Toto je výrazný posun ke směně měn tak, 

jak jej známe v současnosti.   

Samotný měnový  trh - Forex (vznikl jako zkratka slov Foreign Exchange) byl 

zaloţen v roce 1971 a začal fungovat na bázi pevných devizových kurzů jednotlivých měn.  

Prvními účastníky trhu (obchodníky s cizími měnami) se staly centrální banky, nadnárodní 

bankovní domy a významné investiční společnosti. Nicméně navzdory tomu svět nadále 

postrádal nezbytnou důvěru vůči americkému dolaru. Tento postoj vedl k fiskální 

nezodpovědnosti jednotlivých států a mnoho zemí, zejména Švýcarsko a Spolková 

republika Německo, bylo zahlceno sumami amerických dolarů. Prvního březnového dne 

1973 byl tento trh z důvodu nadměrného zbavování se amerického dolaru oficiálně uzavřen 

všeobecnou dohodou mezi hlavními účastníky trhu - jednotlivými národy. Systém pevných 

devizových kurzů se zkrátka zhroutil. Začala tím ale nová éra mezinárodního devizového 

trhu (Forexu) v dnešní podobě. 
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Aţ do nedávné minulosti byl mezinárodní měnový trh pro širokou obec investorů, 

obchodníků a především pro řadu individuálních zájemců finančně nedostupný. Minimální 

finanční nároky (nejvíce likvidní a obchodovaný standardní dolarový jeden lot má hodnotu 

100 000 USD) byly totiţ zcela mimo zdroje průměrných investorů. Forex tak byl trh 

prakticky pro obyčejné obchodníky nedostupný. Ovšem od té doby se situace dramaticky 

změnila. Celosvětové politické a hospodářské změny daly moţnost vzniku novým 

účastníkům trhu, kteří se rekrutují ze sekundárních bank, pojišťoven, finančních 

společností a brokerských společností a kteří díky marginovému (zálohovému) 

obchodování na principu leverage (páky) zpřístupnily trh také ostatním investorům. Tento 

podíl menších účastníku trhu (drobných individuálních spekulantů) se značně rozšířil na 

přelomu tisíciletí a nadále roste. Obrovskou zásluhu na tomto faktu má především rozvoj 

informačních technologii a globalizace trhů. Denní obraty se pohybují kolem 3 biliónu 

USD a v některých dnech výrazně přesahují i hranici 3,5 biliónu USD. 

2.9 Základní pojmy  

Forex – Foreign Exchange - je celosvětová síť, která je propojená nejmodernějšími 

prostředky komunikace (internet, telefonní a datové sítě atd.). Jedná se o systém vzájemně 

propojující banky, pojišťovny, investiční fondy a brokerské společnosti, které sdruţují 

individuální investory a tradery.  

Finanční páka ( Leverage ) - vypůjčené peníze, které jsou pouţity na investiční účely. 

Můţe to zvýšit zisky nebo ztráty a sníţit riziko. 

Margin - marţe, záloha, depozit. 

Margin call  - výzva k doplnění marţe. 

Medvědí trh (Bear Market) - období poklesu cen. 

Trader - obchodník, který se rozhodne vydělávat na pohybech konkrétních měn, resp. 

vzájemných kurzů mezi měnami. 

Základní měna - první měna v daném páru. 

Pip - měnové páry vzrůstávají o nejmenší hodnotu na trhu, které se říká pip. Kdyţ se 

EUR/USD pohne z 1,1856 na 1,1857 je to o jeden pip. 

Lot - kontrakt, standardní velikost kontraktu je 100 000 USD. 
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Spread - rozdíl mezi cenou bidu a asku. 

Standard Account - obchodování se standardní velikosti lotu 100 000 USD. 

Slippage - rozdíl v ceně zadání a vykonání (skluz). 

Drawdown - propad kapitálu. 

Technická analýza - metoda analýzy trhu, která studuje poptávku a nabídku na základě 

grafického zobrazení vývoje cen. 

Fundamentální analýza - metoda analýzy trhu, která studuje poptávku a nabídku 

prostřednictvím ekonomických, sociálních a politických aspektů. 

Support - cenová úroveň, na které se klesající ceny zastavily či několikrát odrazily. 

Rezistence - cenová úroveň, na které se rostoucí ceny zastavily či několikrát odrazily. 

Long - spekulace na nárůst cen.  

Short - spekulace na sestup cen. 

Ask - cena, za níţ se měna nabízí. 

Bid - cena, za níţ se měna kupuje.  

Broker - firma, která zprostředkovává přístup na finanční trh. 

Býčí trh (Bull Market) - období růstu cen. 

Stop Loss - ochranný příkaz, který pokryje pozici, jde-li cena v opačném směru. 

Trend - obecné směřování pohybu trhu.  

Volatilita - kolísavost kurzu/ceny daného instrumentu. Čím větší volatilita, tím větší 

rozpětí, ve kterém kurs kolísá. 
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3 MĚNY A JEJICH ZNAČENÍ 

Zahraniční měnový trh (FOREX) je specifický svými obchody s měnovými páry. 

V následující sekci uvedu nejdůleţitější světové měny i vedlejší a exotické měny jejich 

důleţitost a výpočet zisku či ztráty. 

3.1 Hlavní měny 

Americký dolar 

Americký dolar je nejpouţívanější měnou na světě. Od 70. let minulého století je 

také jedinou měnou, ve které se obchoduje ropa, zemní plyn a jiná fosilní paliva. Americký 

dolar je hlavní světová měna a také univerzální měřítko pro ohodnocení jiné měny 

obchodované na FOREX trhu. Všechny měny jsou všeobecně kótované z hlediska US 

dolaru. 

• USD - Americký dolar (v hovorové angličtině „buck“) – leader FOREXU (viz. obrázek 

č.1), 

• symbol $. 

 

Obrázek č. 1: Americký dolar 

Euro  

Euro bylo navrţeno k tomu, aby se stalo vedoucí měnou v euro zóně. Podobně jako 

USD má euro silnou mezinárodní podporu od jednotlivých  čelenů  Evropské měnové unie. 

V posledních dvou letech je měna značně ovlivněna rozdílným růstem ekonomik a 

vysokou nezaměstnaností v euro zóně. 

• EUR - Euro dolar je měnou euro zóny a druhou nejvýznamnější měnou ve světovém 

měnovém systému, 
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• symbol €, 

• oficiální geometrické parametry znaku Eura. 

Britská  libra 

Britská  libra je velice významnou měnou na měnovém trhu a je intenzivně 

obchodovaná proti EUR a USD, ale nepravidelně obchodovatelná oproti dalším měnám.  

• GBP - Libra šterlinků - další z pěti nejobchodovatelnějších měn (viz. obrázek č. 2), 

• symbol Ł. 

 

Obrázek č. 2: Britská libra 

Švýcarský frank 

Švýcarský frank je jedinou měnou hlavních evropských zemí, která nepatří do 

Evropské měnové unie. Přestoţe je švýcarská ekonomika relativně malá, její měna je 

jednou ze čtyř hlavních měn a je silně podobná síle a kvalitě švýcarské ekonomiky a 

financí. Z hlediska  FX  trhu se švýcarský frank dost podobá struktuře eura a však postrádá 

jeho likviditu.  Jestliţe poţadavek na frank přeskočí jeho zásobu, můţe být víc volatelní 

neţ euro. 

• CHF - Švýcarský frank, 

• symbol CHF, 

• v případě politické nejistoty na východě, je frank zvýhodňován obecně před Euro.  

Japonský jen 

Japonský jen je třetí nejvíce obchodovatelnou měnou na Forex trhu, i kdyţ 

mezinárodní výskyt je mnohem menší neţ USD nebo EUR. Tato měna je velmi likvidní po 
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celém světě a to nepřetrţitě 24 hodin denně. Japonský jen je hodně citlivý na chování 

japonského trhu s cennými papíry a trhu s nemovitostmi. 

• JPY - Japonský jen - oficiální měnou Japonska, široce pouţíván jako bankovní rezerva 

spolu s US dolarem a Eurem (viz. obrázek č. 3), 

• symbol ¥. 

 

Obrázek č. 3: Japonský jen 

3.2 Vedlejší měny 

Jedná se o měny volně dostupné, ačkoliv na spotovém trhu mohou mít čas od času 

malou likviditu. Patří sem zejména tyto měny: 

• Norská koruna 

• Dánská koruna 

• Švédská koruna 

• Australský dolar 

• Kanadský dolar 

• Novozélandský dolar 

3.3 Exotické měny 

Jedná se o měny, které nejsou často obchodovatelné z důvodu malého zájmu. Mají 

také velmi malou likviditu. Například Singapurský dolar, Polský zlotý nebo Česká koruna. 

V posledních pěti letech je více neţ 90 % všech měn obchodovatelných proti US 

dolaru. Po US dolaru jsou 4 nejvíce obchodovatelné měny Euro dolar (EUR), Libra 

šterlinků (GBP), Švýcarský frank (CHF) a Japonský jen (JPY).  
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3.4 Měnové páry 

Nejvíce obchodované a zároveň nejvíce likvidní měnové páry (viz. tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1: Měnové páry a jejich symboly 

Měnový symbol Měnový pár 

EUR/USD Euro / US dolar 

GBP/USD Libra / US dolar 

USD/JPY US dolar / Japonský jen 

USD/CHF US dolar / Švýcarský frank 

USD/CAD US dolar / Kanadský dolar 

AUD/USD Australský dolar / US dolar 

NZD/USD Novozélandský dolar/ US dolar 

Měny se obchodují v párech a každá má svůj symbol.  

Pro americký dolar je to USD, pro japonský jen JPY, pro libru GBP, pro euro EUR 

a pro švýcarský frank CHF. Takţe EUR/USD by byl euro-dolar pár. GBP/USD by byl 

libra-dolar pár a USD/CHF by byl dolar-švýcarský frank pár a tak dále.                        

První uvedená měna se nazývá základní měna.  

3.4.1 Tvoření cen 

FX ceny tvoří dvě čísla:  

- první = nabídka  

- druhé = poptávka (poţadovaná cena) 

Například EUR/USD = 1,3650/1,3655: 

- 1,3650 je cena nabídky, kterou jsou obchodníci připraveni zaplatit za nákup EUR 

proti USD, 

- 1,3655 je cena poptávky, kterou jsou obchodníci připraveni prodat EUR proti USD.  

Rozdíl mezi cenou nabídky a cenou poptávky = cenové rozpětí (spread). 
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Jelikoţ má kaţdá měna vlastní hodnotu, je nezbytné vypočítat její hodnotu pipu. 

Samozřejmě chceme konstantní hodnotu, takţe budeme předpokládat, ţe všechno 

přeměníme na US dolary.  

3.4.2 Příklad kalkulace cen 

V měnách, kde je US dolar uveden první, bude kalkulace následující: příklad JPY 

sazby 116,73 (JPY má pouze dvě desetinná místa, většina ostatních měn má čtyři).  

V případě JPY bude tedy 1 pip 0,01.  

USD/JPY: (0,01 děleno kursem měny = hodnota pipu), tj. 0,01/116,73=0,0000856.  

USD/CHF: (0,0001 děleno kursem měny = hodnota pipu), tj. 0,0001/1,4840 = 0,0000673.  

V případě, kde US dolar není uveden jako první a my se chceme dostat do US 

dolarové hodnoty, musíme udělat ještě jeden krok.  

EUR/USD: (0,0001 děleno kursem měny = hodnota pipu), takţe 0,0001/0,9887 = 

EUR 0,0001011. Ale my se chceme vrátit k US dolarům, provedeme tedy další malou 

kalkulaci EUR x kurs měny, tzn. 0,0001011 x 0,9887 = 0,0000999. Po zaokrouhlení 

nahoru dostaneme 0,0001.  

Spot FOREX se tradičně obchoduje v lotech, jinak řečeno v kontraktech. Normální 

velikost lotu je $100 000. V posledních letech je minimální velikost lotu $10 000. Ta se 

můţe v budoucnu změnit.  

Pro názornost si zvolím velikost lotu $100 000.  

 USD/JPY v kursu měny 116,73 

(0,01/116,73) x $100,000 = $8,56 za pip 

USD/CHF v kursu měny 1,4840 

(0,0001/1,4840) x $100,000 = $6,73 za pip  

V situacích, kdy není US dolar uveden jako první, je vzorec trochu jiný.  

EUR/USD v kursu měny 0.9887 

(0,0001/ 0,9887) x EUR 100,000 =  EUR10,11. 

Pro návrat na US dolary musíme udělat další krok. 

EUR 10,11 x kurs měny, tzn. EUR 10,11x0,9887 = $9,9957. 

Po zaokrouhlení nahoru dostaneme $10 za pip.   
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Jak se pohybuje trh, bude se měnit hodnota pipu jednotlivých měn.  

3.4.3 Výpočet zisku či ztráty 

Předpokládám nákup US dolarů a prodej japonského jenu. Sazby jsou 

116,70/116,75 a protoţe kupuji USD, budu vycházet ze sazby 116,75, ve které jsou 

obchodníci připraveni prodat. Koupím tedy 1 lot $100,000 v 116,75 

Za několik hodin se cena posune na 116,95 a rozhodnu se uzavřít obchod. Poţádám 

o novou sazbu a dostanu 116,95/117,00. Jelikoţ jsem právě uzavřel obchod (na počátku 

obchodu jsem nakoupil, aţ při uzavření prodám), přijmu cenu 116,95. Cenu, ve které jsou 

obchodníci připraveni koupit.  

Rozdíl mezi 116,75 a 116,95 je 20, to je 20 pipů. Kdyţ pouţiji zmíněný vzorec, 

dostanu (0,01/116,95) x $100,000 = $8,55 za pip x 20 pipů =$171.  

V případě EUR/USD se rozhodnu prodat EUR a za sazby 0,9885/0,9890. Budu 

tedy vycházet z 0,9885. Prodávám a potřebuji kupce. Kupec nabízí 0,9885.  

O několik hodin později se EUR přesune na 0,9805 a já poţádám o cenu. Dostanu 

0,9805/0,9810 a vezmu 0,9810.  

Původně jsem prodal EUR, abych otevřel obchod. Nyní, abych obchod zavřel, 

musím pozici vykoupit zpět. Abych ji vykoupil, vezmu cenu 0,9810, ve které jsou 

obchodníci připraveni prodat.  

Rozdíl mezi 0,9810 a 0,9885 je 0,0075 neboli 75 pipů. Pouţiji-li uţ známý vzorec, 

mám nyní (0,0001/0,9810) x EUR 100,000 = EUR10,19. Z toho plyne EUR 10,19 x kurs 

měny 0,9810 =$9,99($10), takţe 75 X $10 = $750.   

Zpravidla platí:  

- kdyţ kupuji měnu, pouţiji cenu nabídky,  

- kdyţ prodávám měnu, pouţiji cenu poptávky,  

 

- pokud kupuji měnu, zaplatím cenové rozpětí při vstupu do obchodu,  

- pokud prodávám měnu, zaplatím, aţ kdyţ z obchodu vystupuji.  
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3.4.4 Maržový účet (margin account) 

Jde o spekulativní účet, z kterého se můţe koupit Forex buď v hotovosti, nebo na 

půjčku. Podle toho, co broker akceptuje.  

Jakmile na účet vloţíme peníze, budeme schopni obchodovat. Broker také určí, 

kolik poţaduje za obchodovanou pozici (lot).  

Za půjčku (spekulaci s vypůjčenými penězi) ručí počáteční marţe (vklad). V 

minulosti bylo těţké najít společnosti připravené nabízet marţové účty. Dnes lze získat 

prakticky jakoukoliv půjčku s 1% marţí. To znamená, ţe s pouhými 10 tisíci dolary mohu 

ovládat 100 tisíc dolarů.  

 

Obrázek č. 4: Pákový efekt 

  Za kaţdý 1 000 dolarů, které vloţím, mohu vzít lot 100 000 dolarů (viz. obrázek č. 

4). Pokud tedy mám 5 000 dolarů, mohou mi na Forexu umoţnit obchodovat aţ s 500 000 

dolary. 

Minimální záruka (marţe) za kaţdý lot se bude mezi brokery lišit. Ve výše 

uvedeném příkladu poţadoval broker marţi 1 %. To znamená, ţe za kaţdých 

obchodovaných 100 000 dolarů chtěl 1 000 dolarů jako záruku na pozici.  

Pravidla marţe mohou být v některých zemích právně upravena. Marţové 

poţadavky a úroky se mezi brokerem a obchodníkem často liší. Vţdy je dobré si obchodní 

společnost dopředu prověřit a aţ po té s ní obchodovat. 

3.4.5 Obchodní hodiny – otevření trhu 

Zahraniční měnový trh FOREX nikdy nezavírá, pak je to myšleno tak, ţe se 

obchoduje 24 hodin denně, po dobu 5 pracovních dní v týdnu. V našem časovém pásmu to 
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znamená, ţe se začíná obchodovat v neděli večer a končí se v pátek večer. Podle US času 

je to od 6:00p.m. EST v neděli aţ do 4:00 p.m. EST v pátek. (Eastern Standard Time). 

Níţe uvádím tabulku č. 2 obchodního dne, kde FOREX obchody začínají kaţdý den 

v Sydney, pak se přesunou do Tokia, následně do Londýna a končí v New Yorku. 

Tabulka č. 2: Obchodní hodiny v SEČ (Středoevropského času – Praha) 

 

Od 1:00 do 8.00 kdy se obchoduje souběžně v Sydney a v Tokiu. 

Od 9:00 do 10:00 obchoduje se souběžně v Tokiu a v Londýně. 

Od 14:00 do 18:00 obchoduje se souběžně v Londýně a v New Yorku. 

Z uvedených údajů můţeme usoudit, ţe obchodovat se dá skutečně non-stop a 

záleţí jen a pouze na povaze, odhodlání a strategii kaţdého tradera, jaký čas si pro své 

obchodování vybere. Samozřejmě, ţe různé dny v týdnu mají v různých časových pásmech 

u různých měnových párů různou obchodní aktivitu. Statisticky je však zjištěno, ţe 

obchodně jsou nejzajímavější dny úterý a středa, kdy dochází k největším pohybům. 
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4 FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA 

Ke správné investici na měnovém trhu je potřeba nejprve provést analýzu, z které 

pak vyplyne obchodní rozhodnutí. Musíme se rozhodnout, jestli do daného trhu vstoupit, 

ale také musíme vědět kdy vystoupit a jak velkou částku z celkového kapitálu zvolit pro 

daný úkon. K tomuto správnému rozhodnutí by měla pomoci technická nebo 

fundamentální analýza. Dá se tvrdit, ţe mezi tábory příznivců těchto analýz panuje odvěká 

rivalita a příznivci analýzy jedné popírající funkčnost analýzy druhé. Nicméně i přes tyto 

překáţky existují i různé kombinace těchto analýz.  

4.1 Fundamentální analýza (FU) 

Fundamentální analýza je způsob, jak se dívat na trh prostřednictvím 

ekonomických, politických a sociálních aspektů, které ovlivňují nabídku a poptávku na 

trhu. Jinými slovy hledáme ekonomiku, která si vede dobře a zákonitě tak dobře si vede i 

její měna. Čím lépe si vede ekonomika příslušné země, tím více okolních zemí věří její 

měně a má v ní důvěru. Obchodníci pouţívají informace na základě recenzí, které jsou 

zveřejňovány na finančních televizních kanálech, finančních webech nebo publikovány v 

odborných časopisech či finančních novinách kaţdý měsíc, kromě GDP (Hrubý domácí 

produkt) a ECI (Index nákladu práce), které jsou vydávány čtvrtletně. 

Všechny ekonomické ukazatele se zveřejňují v párech. První číslo odráţí poslední 

dobu a druhé číslo je aktualizovaný údaj měsíc před poslední dobou. 

Např. v dubnu jsou uveřejněny data pro březen (poslední doba) a kromě toho tento 

údaj obsahuje revizi některých údajů ekonomických indikátorů za únor. Je to z důvodů 

sbírání většího mnoţství dat, které pak obchodníkům budou lépe slouţit pro jejich 

rozhodování.  

4.2 Zdroje informací 

Mezi nejvýznamnější zdroje zpráv patří finanční noviny Wall Street Journal, New 

York Times,  Financial Times, časopis Business Week, na internetu na stránkách Bridge 

Information Systems, Reuters, Bloomberg nebo na webech o forexu například: 

• www.forexfactory.com 

• www.dailyfx.com 
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• www.econoday.com 

Ukázka denního reportu událostí ve světě z forexfactory.com (viz. tabulka č. 3). 

Tabulka č. 3: Denní report událostí ve světě 

 

Zdroj: www.forexfactory.com 

žlutý znak  znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh 

oranžový znak  znamená vyšší váhu dopadu na měnu a trh 

červený znak  znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh 

4.3 Základní ukazatele globální analýzy 

4.3.1 Ekonomické ukazatele 

Ekonomickými ukazateli jsou: 

GNP - The Gross National Produkt - HNP Hrubý národní produkt - odkazuje na součet 

všeho zboţí a sluţeb vytvořených občany uvedeného státu. 

GDP - The Gross Domestic Produkt - HDP Hrubý domácí produkt - indikuje hodnoty 

všech produktů a sluţeb vyprodukovaných v dané zemi bez ohledu na to, kdo vlastní 

aktiva nebo jaké národnosti je pracovní síla vyuţívaná k produkci takových produktů a 

sluţeb. 

Consumption spending - spotřební výdaje 

 Investment spending - investiční výdaje 

 Government spending - vládní výdaje 

4.3.2 Ukazatele průmyslových odvětví 

Mezi ukazatele průmyslových odvětví patří: 



František Večeřa: Analýza zahraničního měnového trhu 

 

 

2010  20 

 

Industrial Production - průmyslová výroba 

 Capacity utilization - vyuţití kapacity 

4.3.3 Ukazatele ze stavebnictví  

Ukazatele ze stavebnictví jsou rozdělena do tří hlavních kategorií: 

- nově započatá bytová výstavba a udělená povolení k výstavbě, 

- prodej nových a existujících rodinných domků, 

- investice ve stavebnictví. 

4.3.4 Pracovní ukazatele 

Pracovní ukazatele:  

Employment Report - zpráva o stavu zaměstnanosti (obecně nejdůleţitější ukazatel) 

ECI Employment Cost Index - index mzdových nákladů 

Retail Sales - maloobchodní trţby 

Consumer konfidence - důvěra spotřebitelů 

Motor Vehikle Sales - index prodeje motorových vozidel 

Personal income - osobní příjmy 

Vývoj měsíční nezaměstnanosti za období srpen 2008 – leden 2010 (viz. graf č. 2). 
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Graf č. 2: Vývoj měsíční nezaměstnanosti 

Zdroj dat: Bureau of labor statistics data - 2010 

Tímto bych chtěl poukázat, ţe fundamentálních ukazatelů a dalších faktorů, které 

působí změny v kurzech měnových párů je skutečně nepřeberné mnoţství. A někdy je 

velice těţké najít skutečný vztah jednotlivých zpráv na různé měny v ekonomice. Nicméně 

fundamentální analýza je pro tradera nesmírně důleţitá pro obchodování. I trader, který 

obchoduje pouze na základě technické analýzy, musí brát v úvahu vyhlašované zprávy a 

být si vědom váţnosti zpráv. Všechny změny v pohybech měnových párů jsou mimo jiné 

bezprostředně svázány se změnami ve vládní, vojenské, nebo finanční politice 

hospodářských velmocí světa. Politické krize jsou pro trhy obvykle nebezpečné a hlavně 

nevyzpytatelné. Na rozdíl od očekávaných politických událostí (parlamentní volby, závěry 

mezistátních dohod, atd.), které se obecně uskutečňují v přesně určeném čase a poskytují 

trhu příleţitosti tyto změny přijmout, politické krize přijdou a zapůsobí na vývoj ceny 

náhle. Je důleţité vědět, ţe v takových případech se spread (rozpětí mezi nabídkou a 

poptávkou) můţe roztáhnout z 5 aţ na 100 pipů. Potom je potřeba jednat rychle, abychom 

se vyhnuli velkým ztrátám. Pokud se obchodník rozhodne a zvaţujete obchodování podle 

fundamentálních zpráv, tzv. „na data“, musí si uvědomit, ţe ne vţdy trhy reagují podle 

očekávání. Nervozita a spekulace o moţném vývoji ještě před vyhlášením důleţité zprávy 
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často vybudí falešné signály pro vstup do obchodu. Proto je důleţité a nezbytné velmi 

pečlivě otestovat metodu vstupů a výstupů s reálnými daty. 

4.4 Technická analýza (TA)  

Technická analýza je studium pohybu ceny. Hlavní myšlenka TA spočívá v tom, ţe 

na základě historických pohybů cen, predikujeme směr a úroveň budoucího pohybu ceny. 

Sledováním grafů můţeme určit trend a vzory chování cen, které nám mohou pomoci 

nalézt dobré obchodní příleţitosti. Nejdůleţitějším termínem TA je slovo trend. Pokud se 

nalezne a identifikuje trend a bude se obchodovat ve směru trendu tak to je největší 

pravděpodobnost k zisku obchodníka. Jestliţe je technická analýza zaloţena na sledování 

pohybu cen v historii, pak hlavním pracovním nástrojem tradera je graf. Nejznámějšími a 

nejpouţívanějšími grafy jsou čárkový graf a svíčkový graf. 

V klasickém čárkovém grafu nalezneme mnoţství čárek ilustrujících nabídku a 

poptávku. Kaţdá čárka je charakterizována 4 cenami: OPEN, HIGH, LOW a CLOSE (viz. 

obrázek č. 5). Vzdálenost mezi HIGH a LOW cenou, říkáme RANGE, neboli rozsah. 

 

Obrázek č. 5: Popis svíček 

OPEN - otevírací cena, za kterou se nakupují a prodávají měnové páry na začátku 

obchodního dne, popřípadě časového úseku, který daná čárka znázorňuje. 

HIGH - nejvyšší cena, kterou kupci během dne dosáhli. Tato hodnota není aţ zase tak 

zajímavá jako OPEN nebo CLOSE ceny, nicméně pokud bude HIGH cena v daném 

časovém období stejně vysoko jako CLOSE, značí to velkou odhodlanost kupců k získání 

dané měny za jakoukoliv cenu. Tím pádem také můţeme počítat s tím, ţe ceny porostou 

výše i v dalším obchodním období. 
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LOW - nejniţší cena, kterou prodejci během dne dosáhli. Stejně jako HIGH není ani LOW 

cena příliš zajímavá, pokud ovšem není shodná s CLOSE cenou. V tomto případě se jedná 

o velmi negativní den a je velká pravděpodobnost, ţe následující den budou ceny 

pokračovat ve výrazném poklesu. 

CLOSE - zavírací cena. 

4.4.1 Trendové čáry 

Pro kaţdého tradera je prvořadým úkolem zjistit a identifikovat trend. Trendové 

čáry jsou základním stavebním kamenem při určení síly a směru trendu – vývoje cen (viz. 

graf č. 3). 

Graf č. 3: Trendové čáry EUR/USD od srpna 2008 do března 2010 

 

4.4.2 Rezistence a support 

Dalším důleţitým pojmem technické analýzy je support a rezistence. Zajímavostí 

je, ţe mnohdy, kdyţ trh projde rezistencí, tak ta se potom následně stane supportem. A 

dále, čím vícekrát trh otestuje support nebo rezistenci bez proraţení, tím silnější je oblast 

supportu nebo rezistence (viz. graf č. 4). 
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Graf č. 4: Rezistence a support EUR/USD v období od února do března 2010 

 

4.4.3 Důležité indikátory a ukazatelé 

Klouzavé průměry - důleţitý, jednoduchý ukazatel, pouţívaný hlavně pro identifikaci 

trendu, predikci budoucí ceny a stanovení vhodného okamţiku pro vstup do obchodu. 

Bollinger pásma - se pouţívají k určení volatility trhu. 

MACD indikátor - pro identifikaci klouzavých průměrů, které naznačují nový trend. 

Stochastic indikátor - nám pomáhá určit, kdy je trh překoupený nebo přeprodaný. 

RSI - index relativní síly, podobný indikátor jako stochastic. 

Williams % R - indikátor pro určení překoupené a předprodané oblasti. 

Pivot points - slouţí k identifikaci důleţitých supportů a rezistencí. 

Na závěr této kapitoly bych chtěl poukázat, která analýza je lepší pro obchodování 

na měnovém trhu. Pro obchodování na Forexu není lepší technická analýza ani 

fundamentální. Ziskový trader potřebuje pro obchodování obě analýzy jak technickou tak 

fundamentální, protoţe zaměření se pouze na jednu z analýz můţe způsobit nemalé 

problémy a ztráty. Většina informací je jiţ obsaţena v ceně a v pohybu ceny dávno před 

tím, neţ se dostane k traderovi. Přesto jak uţ jsem uvedl, je důleţité monitorovat, kdy a 

kde se chystají důleţité zprávy ve světě, aby se mohly očekávat moţné větší pohyby cen. 
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5 MONEY MANAGEMENT (MM) 

Jednou z nejdůleţitějších částí obchodování na forexu a obchodování na burze 

obecně je právě money management – neboli řízení peněz. A je to právě jednoduchá 

matematika a statistika, na základě které zjistíme co je a co není bezpečné pro naše 

obchodování. Je statisticky dokázáno, ţe pokud obchodujeme bez money managementu tak 

hazardujeme se svými penězi a tím ohroţujeme své obchody. 

Důležité termíny z pohledu MM: 

drawdown -  pokles kapitálu (ztráta) 

 risk/reward  ratio RRR -   poměr risk/zisk 

 risk na jeden obchod 

5.1 Hlavní úkoly managementu 

Mezi hlavní úkoly managementu se řadí:  

1. zajistit přeţití, 

2. zajistit malé ztráty, 

3. zajistit stabilní zisky. 

ad 1) Přeţití zajistíme jednoduše tak, ţe nebudeme riskovat celý kapitál na jeden 

obchod, ještě lépe, určíme si, ţe budeme riskovat pouze určité procento kapitálu tak aby 

nás neohrozila ani „hrůzostrašná“ série ztrát jdoucí za sebou - drawdown. 

Záleţí jen na traderovi, jaké procento kapitálu si určí pro své ztrátové obchody. 

Profesionálové hovoří o tom, ţe riskují na jeden obchod 2 - 3 % celkového kapitálu.  Toto 

malé procento rizika zajistí přeţití kapitálu při dlouhodobé ztrátě.  Jako příklad bych uvedl 

risk 2 % a 10 % kapitálu, při výši účtu 10 000 USD a „hrůzostrašné“ sérii 16 ztrát. 

Z uvedené tabulky jde patřičně vidět řízení peněz a ochrana kapitálu ztrátou pouhých 2 % 

(viz. tabulka č. 4). 
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Tabulka č. 4: Srovnání rizika u 2 % a 10% objemu kapitálu na 1 obchod 

Obchod  Účet v USD 
Risk 2% na 

obchod 
 

Obchod 
Účet v 
USD 

Risk 10% na 
obchod 

1 10 000 200 
 

1 10 000 1000 

2 9 800 196 
 

2 9 000 900 

3 9 604 192 
 

3 8 100 810 

4 9 412 188 
 

4 7 290 729 

5 9 224 184 
 

5 6 561 656 

6 9 039 181 
 

6 5 905 590 

7 8 858 177 
 

7 5 314 531 

8 8 681 174 
 

8 4 783 478 

9 8 508 170 
 

9 4 305 430 

10 8 337 167 
 

10 3 874 387 

11 8 171 163 
 

11 3 487 349 

12 8 007 160 
 

12 3 138 314 

13 7 847 157 
 

13 2 824 282 

14 7 690 154 
 

14 2 542 254 

15 7 536 151 
 

15 2 288 229 

16 7 386 148 
 

16 2 059 206 

 

Pokud riskujeme 10 % z účtu tak jiţ po sérii sedmi ztrátových obchodů jsme na 

50% původní výše našeho účtu a po 16-ti  ztrátách jdoucích za sebou jsme jiţ na nule. 

Pokud riskujeme 2 % kapitálu na kaţdý obchod, tak i po 16-ti ztrátách budeme na 75 % 

původní výše účtu. Samozřejmě, ţe asi nebudeme obchodovat systém, který by nám 

nadělil 16 ztrát jdoucích za sebou. Ale pro ilustraci je to nanejvýš vhodný příklad.  I kdyţ 

ztratíme jen čtyři obchody v řadě, jde vidět okamţitě rozdíl mezi 2 % a 10 % rizikem při 

kaţdém obchodu. Jestliţe riskuji 2 % a na účtu mám pořád 9 412 USD. Jestliţe bych 

riskoval 10 % tak na účtu budu mít jiţ 7 290 USD. To je však pořád méně, neţ bych měl 

po 16-ti ztrátových obchodech při 2% risku na kaţdý obchod (7 386 USD). Proto uvádím 

tento názorný příklad, aby bylo patrné, ţe chytrý a staticky podloţený money management 

nás chrání před případným krachem.   

Tragedie výše uvedené tabulky nespočívá pouze v samotné skutečnosti ztráty účtu 

po 16-ti ztrátách, ale v tom, ţe s kaţdou další ztrátou je těţší zhodnotit zbytek kapitálu na 

původních 100 %. Další tabulka nám ukazuje ztrátový kapitál a potřebné procento 

k rentabilitě (viz. tabulka č. 5). 
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Tabulka č. 5: Ztracený kapitál versus potřebné procento k rentabilitě 

 

 

V případě, ţe obchodník ztratí 50 % svého kapitálu tak musí zhodnotit zbytek 

100%, aby se dostal na původní výši kapitálu. V případě, ţe obchodník ztratí 90 % 

kapitálu, musí zbylý kapitál zhodnotit o 900 %, aby se dostal na původní výši kapitálu. 

Úkolem money managementu je ochránit obchodníkův kapitál. Nikdy neriskuji více neţ 3 

% svého účtu. Tím také zajišťuji malé ztráty, coţ je druhým úkolem MM. Jak je vidno, 

všechny úkoly  money managementu jdou ruku v ruce. Dalším úkolem MM je stabilizovat 

a popřípadě zvyšovat zisky. Zjednodušeně řečeno to jde tak, ţe se obchoduje systém, kdy 

máte moţnost vydělat např. 3x více neţ riskujete. Potom obchodujete s tzv. RRR 3:1. 

Pokud náš risk je např. 500 USD a zisky 1 500 USD stačí systém s úspěšností 50 %, 

abychom solidně vydělávali. Opět uvádím tabulku k tomuto námětu (viz. tabulka č. 6). 

Tabulka č. 6: Risk/reward ratio RRR 3:1 – poměr risk/zisk 

Obchod Ztráty (USD) Zisky (USD) 

1 500 
 

2 
 

1 500 

3 500 
 

4 
 

1 500 

5 500 
 

6 
 

1 500 

7 500 
 

8 
 

1 500 

9 500 
 

10 
 

1 500 

Celkem 2 500 USD 7 500 USD 

Ztracený kapitál 
% k dostání na původní výši 

kapitálu 

10% 11% 

20% 25% 

30% 43% 

40% 67% 

50% 100% 

60% 150% 

70% 233% 

80% 400% 

90% 900% 
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V tomto případě risk/riward ratio RRR 3:1 lze vidět, ţe po 10-ti obchodech s 

úspěšností 50 % můţeme dosáhnout zisk 5 000 USD. Kdykoliv obchodujeme s dobrým 

poměrem RRR, jsou naše šance na zisk mnohem větší, i kdyţ máme niţší procento 

úspěšných obchodů. 

Kaţdý trader by měl kumulovat své zisky pomalu. Ztráty přicházejí rychle a ničí 

naše účty, ale zisky se kumulují velice pomalu. Je potřeba to mít neustále na paměti a 

logicky uvaţovat. Základem je neriskovat více neţ si mohu dovolit a zároveň se snaţit mít 

systém s co největší úspěšností a co nejlepším RRR.  Správný  money management je jádro 

moderního a bezpečného obchodování, které se neustále zdokonaluje. 
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6 PSYCHOLOGIE OBCHODOVÁNÍ 

Psychologie je důleţitá ve všech oblastech lidského ţivota včetně obchodování. 

Proto také můţeme najít velkou škálu přirovnání a příkladů toho, co můţe špatná psychika 

způsobit člověku, který je jinak špičkově připraven a zná velice dobře svůj obor. 

PSYCHIKA (mysl)  - lze jí definovat jako souhrn duševních dějů během celého 

lidského ţivota. Jedná se o schopnost člověka odráţet svými stavy okolní skutečnost. 

Psychika má biologický základ a je vybavena funkcemi, které umoţňují plnit biologické 

cíle. Mnozí psychologové tvrdí, ţe si uvědomujeme pouze jen její malou část. Psychika má 

dvě významné kategorie a to vědomí a nevědomí. V současné době rozlišujeme: 

- psychiku senzomotorickou (odráţí rozdílné vlastnosti prostředí),  

- percepční (odráţí sloţité jevy),  

- intelektuální (postihuje vzájemné vztahy a zákonitosti). 

PROŢÍVÁNÍ - vnímáme jako sled uvědomovaných psychických záţitků duševního 

obsahu. Rozum, cit a vůle se obecně povaţují za tři hlavní sloţky proţívání. Proto má 

kaţdý psychický proţitek tři sloţky, a to poznávací, citovou a motivační, které probíhají 

při různých stupních jasnosti vědomí nebo bdělosti. 

CHOVÁNÍ - vnímáme jako jakoukoliv vnější činnost, tedy tělesnou aktivitu, jíţ lze 

snadno pozorovat, zaznamenávat nebo měřit (mimika, gestikulace, zvýšení krevního 

tlaku). Jedná se tedy o souhrn vnějších projevů, činností jednání a reakcí organismu. 

Rozlišujeme chování volní (úmyslné, záměrné), které vede k určitému jednání a aktivitě a 

je řízeno vědomým záměrem a mimovolní (bezděčné) vesměs se jedná o nepodmíněné 

reflexy anebo vrozené. 

Pro obchodování je nezbytné se naučit poznat sebe samotného, svoji psychiku, své 

myšlení, své reakce. Nejlépe je pozorovat svoje proţitky, citové, rozumové a zkoumat 

svoji vůli a uvědomovat si svoje chování. To je základ pro vybudování dobré výchozí 

pozice při obchodování. 

Obchodování na profesionální úrovni začíná sebepoznáním, pochopením toho jak 

se cítíme a proč se tak cítíme. Musíme si uvědomit, co vlastně od tradingu očekáváme. 
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6.1 Deset hlavních bodů profesionálního obchodování 

Mezi hlavních deset bodů profesionálního obchodování patří: 

• sebe - analýza, 

• duševní cvičení - schopnost koncentrace na akci, 

• vyhledávání obchodů s nízkým rizikem a velkou pravděpodobností, 

• zacílení - schopnost dosáhnout nejlepších podmínek pro obchod, 

• akce - schopnost spustit předem naplánovaný obchod, 

• monitorování - schopnost sledovat průběh otevřených pozic,   

• realizace zisků - ukončení obchodu s profitem, 

• denní vyhodnocení - schopnost zpracovat výsledky obchodování, 

• pravidelná kontrola - schopnost objektivního posouzení funkčnosti obchodního systému a 

jeho dodrţování. 

I kdyţ, se snaţíme vyhledávat obchody s nízkým rizikem, přesto se nevyhneme 

ztrátám. To je důleţitá součást psychiky při obchodování. Smířit se s tím, ţe budeme i 

ztrácet, ţe přijdou také ztrátové obchody. Mnoho lidí ve strachu ze ztráty raději 

neobchoduje. Někteří doslova nesnesou pocit, ţe něco nevyjde anebo, ţe to nefunguje na 

100 %. Obchodník s dobrou psychikou však ví, ţe ztráty nutně přijdou a je připraven se 

s tím vyrovnat. 

6.2 Porozumění riziku 

Porozumění riziku je velmi těţké, neboť je to velice subjektivní tématika, která pro 

kaţdého jednotlivce obnáší různé stupně.  Pokud se budeme zabývat rizikem z 

obchodování, potom toto riziko představuje kolísavost výkonnosti investovaného kapitálu. 

Kromě toho má kaţdý obchodník svůj vlastní subjektivní pohled na riziko, coţ 

někdy můţe mít malou souvislost s výkonností kapitálu, ale spíše to souvisí se strachem, 

který daný člověk přisuzuje související aktivitě. 

Většina lidí pod tlakem názoru veřejnosti a médií povaţuje obchodování za 

„gambling“ (hazard). Tento názor je také potvrzován většinou obchodníků, kteří na trzích 

ztrácí svůj kapitál. Obavy z obchodování jsou potom naprosto přirozené. Jelikoţ se 

neumíme na riziko psychicky a duševně připravit, necháváme prostor našemu 

podvědomému jednání a přirozeným sklonům, které nám zabraňují ukončit ztrátové 
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aktivity ještě před tím, neţ se změní ve finanční ztrátu.  Zní to moţná nelogicky, ale je to 

pravda. Podvědomě jednáme proti logickému myšlení a necháváme ztráty růst do 

obrovských rozměrů, kdeţto zisky vybíráme příliš brzy. 

Dnešní společnost a kulturní výchova je zaloţena hlavně na odmítání neúspěchu. 

Ten, kdo není úspěšný tak nemá ve společnosti respekt. A přitom nezdar a neúspěch je 

přirozenou součástí ţivota. Ten kdo je schopen se vyrovnat s touto skutečností a akceptuje 

ztráty z obchodování tak je připraven dráhu úspěšného tradera. 

Kouzlo profesionálních obchodníků je v tom, ţe podstupují relativně malé riziko při 

obchodování. Vyhledávají totiţ obchody s nízkým rizikem.  Konzistence výkonnosti 

obchodníka nám dává informaci o tom jak je schopen se vypořádat se ztrátami a jak se mu 

daří vyhledávat nízko rizikové obchody. 

Konečným cílem obchodníka by tedy mělo být poznání sama sebe a vytvoření si 

vlastního pohledu na obchodování. Nespoléhat se na druhé či na média, ale hlavně sám na 

sebe. Moje rozhodnutí musí být jedinečné a jsem za něho odpovědný. Musím se naučit 

přijímat ztráty a vědět, ţe jsou součástí vítězství a tudíţ i obchodování. Musím poznat své 

reakce v krizových situacích a předcházet jim. Dle psychologických výzkumů na Wall 

Street bylo zjištěno, ţe psychologie obchodníka tvoří 80 % úspěchu. 
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7 ZÁVĚR  

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu zahraničního měnového trhu 

(Forex – Foreign Exchange), jelikoţ se jedná o nejzajímavější trh ze všech trhů 

v současnosti a zároveň největší finanční trh na světě. To vede k tomu, ţe je tento vysoce 

likvidní trh velmi ţádoucím mezi profesionálními obchodníky a pro veřejnost je dosti 

neznámý. V bakalářské práci jsem se soustředil na účastníky zahraničního měnového trhu, 

kde jsem poukázal, ţe Forex je opravdu trh dostupný kaţdému jedinci, dále na měny a 

jejich značení, na neodmyslitelnou fundamentální a technickou analýzu, která určuje 

obchodníkovi strategie a hlavní směr trendu. V kapitole  money management jsem odhalil 

riziko při velkém risku 10% na obchod a v závěru jsem se věnoval psychologii 

obchodování, která má nepopiratelný vliv na kaţdého jedince. Tyto aspekty hodnotím jako 

nevyhnutelné a nejdůleţitější pro dlouhodobé úspěšné obchodování. 

Tento největší finanční trh na světě má denní obrat přes 3 biliony amerických 

dolarů, coţ je více neţ všechny akciové trhy na světě dohromady. Trh se obchoduje 24 

hodin denně, začíná nedělním večerem a končí pátečním odpolednem EST času. 

Obchodovatelný je dnem i nocí dle časových pásem konkrétních zemí. 

Forex trh nabízí extrémně vysokou likviditu. Účastníci obchodování pouhým 

kliknutím myši si okamţitě mohou koupit či prodat měnu dle vlastního uváţení, aniţ by 

měli s realizací obchodu jakékoliv zpoţdění. 

Trh nabízí obchodníkům moţnost vysokého zisku a zároveň mají obchodníci 

moţnost drţení minimálního rizika. V následující tabulce uvádím výhody zahraničního 

měnového trhu Forex oproti akciím a komoditám (viz. tabulka č. 7). 

Tabulka č. 7: Porovnání měnového trhu Forex s akciovými a komoditními trhy 

  Forex Akcie Komodity 

Průměrný objem obchodů 3 biliony USD 70 miliard USD 40 miliard USD 

Bez poplatků Ano Ne Ne 

24 hodinová likvidita trhu Ano Ne Ne 

Vyloučení prostředníků  Ano Ne Ne 

Slippage Ano Ano Ano 

Rychlost trhu vysoká nízká střední 

Při zpracovávání své bakalářské práce jsem více pronikl do hloubky fungování 

zahraničního měnového trhu a zároveň jsem získal nové znalosti od profesionálních 

obchodníků. Rád bych podotknul, ţe obchodování na mezinárodním měnovém trhu není 
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vůbec jednoduché. Zkušení obchodníci musí své znalosti a praxi léta získávat a prověřovat. 

Věřím, ţe postupem času bude zahraniční měnový trh bliţší i české veřejnosti.
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