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1 Úvod 
 

Ve světové ekonomice má společnost k dispozici velké mnoţství finančních 

prostředků, které jsou spotřebovány k zajištění lidských potřeb a k rozvoji společnosti. 

S postupem času jsou stále hledány nové moţnosti a příleţitosti, pomocí kterých mohou být 

tyto finanční prostředky zhodnoceny. Na vytváření nových příleţitostí měl v poslední době 

velký vliv rozvoj informačních technologií, díky kterým se investování můţe aktivně účastnit 

i široká veřejnost bez hlubokých ekonomických znalostí. V dnešní době jiţ tedy nemusí být 

zhodnocování finančních prostředků pouze záleţitosti úzké skupiny obchodníků. 

Jednou z moţností, kterou mohou investoři vyuţít k zhodnocení finančních 

prostředků, je akciový trh, na kterém jsou uzavírány obchody s akciemi různých společností. 

Investoři však mohou oproti jiným investičním příleţitostem, například investicím do 

nemovitostí nebo státních dluhopisů, na akciovém trhu nejen dosahovat vysokých zisků, ale 

také i značných ztrát. Moţnost velkého profitu však mnohdy zastíní potenciální moţnost 

ztráty a investoři toto riziko podstoupí. Minimalizování rizika a rozpoznávání obchodních 

příleţitostí je velice sloţité, protoţe se nedá se 100% jistotou stanovit přesný budoucí vývoj 

akcií, se kterými se na akciovém trhu obchoduje. Ceny akcií jsou ovlivňovány velkým 

mnoţstvím důleţitých informací, ať uţ z oblasti zemědělství, ekonomické situace podniků, 

politického rozhodování, hospodářského vývoje jednotlivých států, které investor v době 

uzavírání obchodů nemusí znát. Důleţité informace mohou být zveřejněny aţ po uzavření 

obchodu. 

Existují analýzy akcií, pomocí kterých se mohou investoři na akciovém trhu 

rozhodovat. Tyto analýzy detailně zkoumají prvky a chování cenných papírů z několika úhlů 

a pro investora představují zvýšení pravděpodobnosti uzavření ziskových obchodů, které 

přispějí k zhodnocení finančních prostředků. Analýzy jsou zaměřeny na historický vývoj a 

chování kurzů akcií, je detailně analyzováno lidské chování při investování a prostředí, ve 

kterém působí společnost, s jejímiţ akciemi je obchodováno na akciovém trhu. Tyto analýzy 

jsou velmi náročné, a proto jsou vyuţívány v rámci obchodování zejména profesionálními 

obchodníky. 

Obchodování na kapitálovém trhu můţe investorům přinést finanční prostředky, ale 

také mohou investoři všechny své investované finanční prostředky ztratit. Kaţdé chybné 

rozhodnutí v této oblasti můţe nepříjemně ovlivnit celý ţivot. Investoři by proto měli 

postupovat velmi obezřetně. 



4 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout nejvhodnější indikátory technické analýzy pro 

obchodování s akciemi pro jednotlivé fáze hospodářského cyklu. 

V první části diplomové práce je popsán akciový trh s podrobnějším zaměřením na 

obchodování na burze a hospodářský cyklus. 

V druhé teoretické části je charakterizována technická analýza s detailnějším rozborem 

jednotlivých technických indikátorů.  

Ve třetí stěţejní části jsou pomocí programu Metastock Professional testovány 

vybrané indikátory technické analýzy na akcii společnosti Cisco Systems, Inc. a následně 

vybrán nejvhodnější indikátor pro daný hospodářský cyklus.  
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2 Charakteristika akciového trhu a hospodářského cyklu 
 

Akciový trh je veřejným místem, kde probíhají ekonomické transakce s cennými 

papíry. Tyto transakce jsou uskutečňovány malými individuálními investory, ale také velkými 

společnostmi a institucemi. Dění na akciovém trhu můţe ovlivňovat ekonomickou situaci v 

určitých zemích nebo také vývoj celosvětové ekonomické situace. Hospodářská situace 

jednotlivých států má značný vliv na chování účastníků akciového trhu. Jestliţe se určitá 

země potýká se špatnými hospodářskými výsledky, můţe aktivita na akciovém trhu 

prohloubit negativní dopady ve společnosti. Pokud se země nachází ve fázi ekonomického 

růstu, tak akciový trh přispívá ke konjunktuře země.  

Obsah této kapitoly vychází zejména z publikací, Jílek (2009), Czesaný (2006). 

Investování na akciovém trhu se stává díky rozvoji internetových technologií masovou 

záleţitostí. Různé společnosti a instituce přesvědčují veřejnost k investování na akciovém trhu 

ať uţ prostřednictvím finančních institucí, které vytvářejí fondy různých cenných papírů 

obchodovaných na akciovém trhu nebo k samostatnému investování prostřednictvím on-line 

obchodování v rámci brokerských společností. 

2.1 Jednotlivé druhy akcií 
 

Akcie je cenný papír, prostřednictvím kterého je uplatňován podíl na vlastnictví 

akciové společnosti. Akcie jsou společnosti vydávány za účelem získání prostředků pro vznik 

nebo rozvoj činnosti. Představují často cenné papíry, jejichţ dividendový výnos není předem 

zaručen. I kdyţ je společnost zisková, můţe management rozhodnout dividendy nevyplatit a 

zisky pouţít k vytvoření fondů pro budoucí investice.  Existují dva základní druhy akcií - 

kmenové a prioritní.  

Kmenové akcie jsou cenné papíry, na jejichţ základě mají akcionáři právo účastnit se 

valných hromad akciové společnosti, hlasovat a předkládat návrhy. Akcionáři mají také právo 

podílet se na zisku společnosti a v případě zániku společnosti mají právo podílet se na 

likvidačním zůstatku. 

Prioritní akcie jsou hybridem mezi kmenovými akciemi a závazky podniku. Některé 

podniky emitují prioritní akcie jako prostředek proti nepřátelskému převzetí. V tomto případě 

prioritní akcie obsahují otrávené pilulky. 
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Společnými znaky kmenových a prioritních akcií jsou: 

 dividendy, na které mají právo vlastníci akcií v případě dobrých finančních výsledků 

společnosti a při rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o jejich výplatě, 

 splatnost, která u akcií není stanovena, 

 akciové riziko, které je vyšší neţ úrokové riziko dluhových cenných papírů; v případě 

bankrotu společnosti mají věřitelé dluhových cenných papírů prioritu před akcionáři. 

Mezi hlavní rozdíly prioritních a kmenových akcií patří: 

 přednost prioritních akcií při výplatě dividend před kmenovými akciemi; společnost 

nemůţe vyplatit dividendy z kmenových akcií, dokud nesplatí dividendy z prioritních 

akcií; jestliţe dividendy z prioritních akcií nebyly vyplaceny, potom jejich vlastníci 

obvykle získávají právo hlasovat na valné hromadě, 

 přednost prioritních akcií v případě úpadku společnosti před kmenovými akciemi, 

 pevná dividenda, která je obvykle spojena s prioritními akciemi; dividendy u 

kmenových akcií závisí na výkonnosti společnosti, 

 hlasovací právo, které není obvykle spojeno s prioritními akciemi, zatímco drţitelé 

kmenových akcií mají právo zúčastnit se valných hromad akcionářů, předkládat 

návrhy a uplatnit při hlasování počet hlasů úměrný počtu drţených akcií. 

Zvláštním druhem akcií jsou zaměstnanecké akcie, které mohou slouţit ke zvýšení 

motivace zaměstnanců nebo mohou představovat určitou formu odměny. Zaměstnanci je 

získávají za zvýhodněných podmínek. Při ukončení pracovního poměru nebo při úmrtí 

zaměstnance musí být akcie vráceny společnosti. Majitelé zaměstnaneckých akcií mají stejná 

práva, jako ostatní akcionáři, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. 

Společnosti vlastněné zaměstnanci jsou společnosti, jejichţ akcie plně či částečně 

vlastní zaměstnanci. V rámci těchto společností existují i společnosti zcela vlastněné 

zaměstnanci. U takovýchto společností nejsou akcie prodávány na veřejném trhu. Zisk 

společností je rozdělen pouze mezi zaměstnance.  

V USA existují v souvislosti se zaměstnaneckými akciemi plány na vlastnictví akcií 

zaměstnanci (employee stock ownership plans, ESOPs). V současné době má tyto plány asi 

11 500 podniků a zahrnují 11 mil. zaměstnanců. Společnosti je vytvořen trustový fond, do 

něhoţ jsou vloţeny nové akcie nebo hotovost na koupi existujících akcií. Příspěvky 

společnosti jsou v rámci určitého rozmezí daňově uznatelné. Akcie v trustovém fondu jsou 
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přiřazeny jednotlivým zaměstnancům podle určitého schématu. Jakmile zaměstnanci opustí 

společnost, obdrţí akcie s právem na jejich prodej společnosti za reálnou hodnotu. 

Společnosti s akciemi neobchodovanými na veřejném trhu musí mít akcie kaţdoročně 

oceněny.  

Akcie jsou vydávány v listinné nebo zaknihované podobě. Listinné akcie skutečně 

existují jako cenné papíry, které drţí akcionář u sebe. Zaknihované akcie jsou registrovány 

v některém registru cenných papírů. Listinné akcie na jméno, jsou akcie spojené s konkrétním 

akcionářem. Akcionářská práva má pouze osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů 

vedeném emitentem nebo zprostředkovatelem. Akciová společnost můţe převod těchto akcií 

podmínit svým souhlasem. Listinné akcie na doručitele nejsou spojeny s konkrétním 

akcionářem. Akcionářská práva má osoba, která je jejich vlastníkem. Převod listinných akcií 

na doručitele spočívá v pouhém předání. 

2.1.1 Klasifikace akcií 

 

Existuje několik způsobů klasifikace akcií. Základním vztahem je vztah mezi 

akciovým rizikem a výnosností. Čím vyšší je akciové riziko, tím vyšší výnosnost je 

očekávána. Akcie jsou nejčastěji hodnoceny podle:  

 sektoru, který akcie vydává,  

 chování cen akcií,  

 objemu obchodování. 

Při klasifikaci akcií podle sektoru se vychází z předpokladu, ţe akcie společností 

stejného sektoru mají podobné reakce na změnu vnějších podmínek. Hlavním nedostatkem 

této metody je opomíjení různých nákladů a výnosů jednotlivých podniků v daném sektoru.  

Klasifikace akcií podle chování cen akcií je zaloţena na specifickém chování akcií na 

trhu. Dle této klasifikace existují akcie růstové, defenzivní, cyklické, spekulační a prvotřídní. 

Růstové akcie jsou akcie, které mají velké výnosové předpoklady v porovnání s jiným 

akciemi na trhu s podobným rizikem. U růstových akcií je předpokládán dlouhodobý stabilní 

růst s minimálním nebo nulovým poklesem. Růstové akcie nemusí být spojeny s rostoucími 

společnostmi, tj. růstová akcie můţe být akcie, která je podhodnocena a je moţné očekávat 

růst v krátkodobém časovém horizontu. 
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Defenzivní akcie jsou akcie, u kterých jsou během poklesu trhu vykazovány lepší 

výsledky neţ celkové výsledky trhu. Příkladem defenzivní akcie mohou být akcie emitované 

výrobci základního spotřebního zboţí. 

Cyklické akcie jsou akcie, u kterých je dosaţeno během vzestupu trhu lepších výnosů, 

neţ má samotný trh a během poklesu trhu jsou generovány horší výnosy, neţ jsou výnosy 

trhu. Příkladem cyklických akcií jsou akcie stavebních společností nebo akcie společností. 

Spekulační akcie jsou akcie, u nichţ je vysoká pravděpodobnost nízkých výnosů a 

ztrát a nízká pravděpodobnost vysokých výnosů. Do této skupiny akcií patří například akcie 

podniků zabývajících se hledáním ropných nalezišť. 

Prvotřídní akcie jsou akcie prvotřídních společností. Prvotřídní akcie jsou relativně 

drahé a je dosahována nízká výnosnost. Prvotřídní společnosti jsou velké a důvěryhodné 

společnosti vykazující dlouhodobý růst, zisk a dividendy. V USA se jedná o jednu ze třiceti 

společností, jejíţ akcie jsou obsaţené v indexu Dow Jones industrial average (DJIA). 

Klasifikace akcií podle objemu obchodování je zaloţena na obratu jednotlivých akcií a 

odráţí jejich likviditu a schopnost obchodování. 

2.2 Emise akcií 
 

Jestliţe jsou akcie akciové společnosti uváděny poprvé na veřejný trh, jedná se o 

počáteční veřejnou nabídku (initial public offering, IPO). Mezi výhody počáteční veřejné 

nabídky patří: 

 získání peněţních prostředků,  

 výhodný prodej akcií stávajících akcionářů; při IPO se vlivem k rozsáhlé reklamě cena 

akcií obvykle zvýší, 

 reklama; společnosti jsou více sledovány médii neţ ostatní společnosti; účetní, právní 

a ekonomická kontrola (due diligence) společnosti má pozitivní reklamní dopad, 

 získání lepší vyjednávací pozice při sjednávání úvěrů a při vyjednávání o cenách 

prodávaného zboţí a sluţeb,  

 transparentnost a důvěryhodnost společnosti vlivem zveřejňování rozsáhlých 

informací. 
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Mezi nevýhody počáteční veřejné nabídky lze zařadit: 

 velké jednorázové počáteční náklady emise; poplatky u IPO v objemu pod 1 mld. Kč 

je nevýhodná, náklady dosahují 10–12 % emise, 

 riziko nepřátelského převzetí, 

 moţnou ztrátu kontroly nad společnosti, 

 pravidelné informování investorů a veřejnosti o hospodaření společnosti nebo 

o událostech, které mohou ovlivnit cenu jejich akcií, 

 dlouhá příprava IPO, 

 obavy z propadu ceny akcií po uvedení na trh. 

2.2.1 Způsoby veřejné nabídky akcií 

 

Počáteční a sekundární veřejná nabídka akcií se běţně provádí prostřednictvím OTC 

trhu nabídkou na prodej za pevně stanovenou cenu prostřednictvím upisovatelů, tendrovým 

prodejem nebo umístěním. U OTC trhu vytvářejí obchodníci s cennými papíry neformální síť 

a obchody se uskutečňují prostřednictvím telefonu. Ve vyspělých zemích se tímto způsobem 

obchoduje především s akciemi, se kterými není obchodováno na burze. Veřejná nabídka 

akcií prostřednictvím burzy se u primárního trhu s akciemi vyuţívá méně neţ u trhu 

sekundárního. 

Při IPO a při sekundární veřejné nabídce jsou akcie obvykle prodány velkým 

institucionálním a individuálním investorům nabídkou na prodej za pevně stanovenou cenu 

prostřednictvím upisovatelů. Upisovateli jsou obchodníci s cennými papíry. Upisovatelé 

souhlasí s koupí celého objemu emise za pevnou cenu. Jedná se o pojištění emitenta proti 

nízkému zájmu o nové akcie, za coţ obchodník s cennými papíry obdrţí odměnu. Obchodníci 

s cennými papíry vytvářejí syndikáty v čele s vedoucím manaţerem. Součástí syndikátu jsou 

upisovatelé a také prodejní skupina, která pomáhá s prodejem akcií. Ve výjimečném případě 

společnost sama prodává akcie na burze či na mimoburzovním trhu drobným investorům. 

Jedná o přímou veřejnou nabídku (direkt public offering, DPO). 

Jestliţe je pevná cena nabízených akcií příliš vysoká, potom nemusí být zájem 

dostatečný. Jestliţe pevná cena nabízených akcií je příliš nízká, potom bude velká poptávka 

po akciích a je nutné stanovit metodu rozdělení akcií mezi zájemce.  

Pravděpodobnost zvýšení cen akcií po emisi zvyšuje zájem investorů o akcie s cílem 

jejich následného prodeje. Obchodování na primárním trhu zajišťuje aktivitu na sekundárním 

trhu. Stanovení nabídkové ceny nové emise je obtíţnější neţ stanovení ceny nové emise 
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s přednostním právem akcionářů, neboť poptávka vychází od neznámých investorů, kteří 

nemusejí mít ke společnosti vztah jako její akcionáři. 

Tendrový prodej akcií je méně vyuţíván neţ prodej za pevně stanovenou cenu 

prostřednictvím upisovatelů. Investoři musí určit cenu a mnoţství akcií, které poţadují. 

Upisovatel potom seřadí objednávky podle ceny a dostupné akcie přiřadí těmto nabídkám za 

nejvyšší cenu. Prodejní cena musí být vyšší nebo rovna nejniţší přijatelné ceně, označované 

jako realizační cena. V případě nedostatečné poptávky odkoupí akcie upisovatel za realizační 

cenu. Jinou variantou je tendrový prodej bez stanovení realizační ceny, kdy se akcie prodávají 

za jakoukoliv cenu nabídky.  

Akcie mohou být také nabízeny malé skupině soukromých investorů. Jedná se o 

umístění, které můţe být soukromé nebo veřejné. Soukromé umístění se pouţívá zejména u 

malých emisí akcií, jestliţe by byly vysoké náklady prodeje. Veřejné umístění můţe regulovat 

burza, která má právo vyţadovat, aby alespoň nějakou část z emise dostali tvůrci trhu. Burzou 

je poţadováno, aby byly publikovány informace o společnosti. 

Výběr metody emise závisí na mnoţství poţadovaných peněţních prostředků, 

nákladech na emisi a na nákladech alternativního způsobů financování. Náklady na emisi se 

pro různé metody značně liší. U velkých emisí je výhodná nabídka na prodej. Umísťování je 

nejvhodnější metodou pro malé emise. Náklady spojené s nabídkou na prodej činí v průměru 

11 % ze získaných peněţních prostředků. U umísťování činí náklady 4 - 18 % v závislosti na 

velikosti emise.  

2.2.1.1 Sekundární trh 

 

S akciemi vydanými na primárním trhu je moţné obchodovat na sekundárním trhu. 

S naprostou většinou akcií ale není na sekundárním trhu obchodováno. Sekundární trh jiţ 

emitentovi ţádné finanční prostředky nepřináší. Emitenti ztrácí vazbu na investory, protoţe 

jakákoli změna majitelů a přeměna peněţních prostředků probíhá pouze mezi investory. 

Sekundární trh s akciemi se běţně realizuje pomocí akciových burz. Před sjednáním kontraktu 

na OTC trhu poţaduje investor právní a ekonomickou kontrolu (due diligence) obchodního 

partnera. V případě burzovních obchodů není due diligence nutné. Na burze se obchoduje za 

přísných pravidel s registrovanými akciemi. Aby akcie byla zaregistrována na určité akciové 

burze, musí splnit přísné poţadavky. Je zkoumána stabilita společnosti a její pozice v daném 

sektoru. Poţadavky na registraci jsou na jednotlivých burzách odlišné. Akcie společnosti 

mohou být registrovány na více burzách.  
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Investoři často obchodují a spekulují s akciemi kvůli moţnému příznivému vývoji 

jejich kurzu. Růst kurzu můţe přinést zajímavé zhodnocení. Výnos z akcií převyšuje 

zhodnocení alternativních typů investic. Reálnou hodnotu akcie představuje kurz na burze 

cenných papírů, který je vytvářen na základě nabídky a poptávky. Výše kurzu závisí na 

dosaţených i očekávaných hospodářských výsledcích společnosti, vývoji průmyslového 

odvětví, stavu ekonomiky, objemu produkce firmy, vývoji trţního podílu a schopnosti 

managementu. Kurz nezůstává stabilní. Výrazné změny mohou nastat několikrát v průběhu 

jednoho obchodního dne. Neočekávaná změna kurzu můţe být způsobena pozitivní nebo 

negativní zprávou o dané akciové společnosti, informacemi o vývoji hospodářského odvětví a 

ekonomiky. 

Vývoj kurzu kaţdé akcie je individuální a ceny akcií se pohybují v trendech, které se 

střídají. Většinu času na akciových trzích není vykazován silnější a jasný trend, 

převládá postranní fáze. Trend můţe být rostoucí (vzestupný) nebo klesající (sestupný). 

Většina investorů vyuţívá k obchodování vzestupný trend, který by měl umoţnit nárůst ceny 

akcií a vytvoření zisku. 

2.3 Akciové burzy 
 

Burza bývá zaloţena jako akciová společnost. Akcionáři (členové burzy) jsou osoby, 

které aktivně na burze obchodují. Jedná se zejména o banky a obchodníky s cennými papíry. 

Členství na burze je získáno koupí křesla v aukcích. Burza je instituce, pomocí které je 

organizován trh s investičními nástroji. Prostřednictvím burzy lze nakupovat a prodávat různé 

investiční nástroje. Je jednou ze základních součástí kapitálového trhu. Burzy v rámci daného 

zákonodárství vydávají předpisy, kterými je burza řízena.  

První dokumenty o existenci obchodních míst pocházejí z Itálie ze 12. století. 

Ve 14. století se konala pravidelná setkání obchodníků v Pise, Benátkách, Florencii a Janově. 

Slovo burza pochází z latinského bursa, coţ znamená koţený měšec. Tři měšce byly součásti 

erbu belgické obchodnické rodiny Van der Beurse, u kterého se scházeli obchodníci. Poté 

název Beurs pouţila instituce, která byla zřízena v roce 1531 v Antverpách. Obchodovalo se 

na ní se směnkami a zlatými a stříbrnými mincemi. Proběhla zde také první emise dluhopisů 

vydaná městem Antverpy. 

V 15. století vznikla obchodní místa v Londýně, Lyonu a Toulouse. Nejprve se na 

burzách obchodovalo se směnkami a mincemi. Poté se zde obchodovalo se zboţím a jinými 

cennými papíry. V roce 1602 byla zaloţena první veřejnou emisí na Amsterodamské zboţové 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_(ekonomie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapit%C3%A1lov%C3%BD_trh
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burze společnost Verenigde Oostindische Compagnie. V roce 1631 pak v Amsterdamu 

vznikla burza cenných papírů. Dále vznikaly burzy v Berlíně, Londýně, New Yorku, 

Bombaii, Sydney, Johannesburgu a Tokiu. Ve 20. století se z burzy v New Yorku a 

v Londýně staly mezinárodní burzy. V 70. a 80. letech se příkazy začaly zadávat 

prostřednictvím počítačové sítě. V 90. letech narostl počet nových emisí akcií, zejména 

technologických podniků a s akciemi se začalo obchodovat přes internet. V posledních 

desetiletích dochází k fůzi akciových burz. Tyto fůze sniţují náklady na obchodování, 

evidenci a vypořádání obchodů. 

Největší akciové burzy podle trţní kapitalizace registrovaných cenných papírů na 

konci června 2010 jsou zobrazeny v Tab 2.1. 

Tab. 2.1: Akciové burzy dle trţní kapitalizace 

Pořadí Burza Trţní kapitalizace (mld. dolarů) 

1. NYSE Euronext (US) 11 794 

2. Tokyo Stock Exchange 3 277 

3. NASDAQ OMX (US) 3 165 

4. London Stock Exchange 2 407 

5. NYSE Euronext (Europe) 2 295 

6 Hong Kong Exchanges 2 200 

7. Shanghai Stock Exchange 2 051 

8. TSX Group 1 635 

9. 

Bombay Stock Exchange 

+ 

National Stock Exchange of India 

1 376 

 

1 341 

10. BM & FBOVESPA 1 151 

Zdroj: www.world-exchanges.org 

2.3.1 Obchodní systémy na akciových burzách 
 

V současné době existují dva hlavní způsoby sjednávání obchodů na akciových 

burzách – prezenční a elektronický systém. 

Prezenční systém na akciových burzách existoval od jejich zaloţení. Stále je pouţíván 

například na NYSE. Obchodníci na parketu burzy nahlas vyjednávají koupě a prodeje akcií 

s burzovním specialistou. 
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V elektronickém systému jsou obchody realizovány prostřednictvím počítačového 

systému, do kterého jsou vkládány kupní a prodejní příkazy. Příkazy jsou poté automaticky 

vypořádány. Tento systém je pouţíván například na frankfurtské a praţské burze. 

Elektronické obchodování se postupně rozšiřuje na úkor prezenčního systému. 

V rámci těchto dvou systémů existují na jednotlivých burzách různé způsoby 

obchodování. Obchoduje se na základě: 

 klasického aukčního systému, 

 systému taţeného příkazy,  

 systému taţeného cenou nebo kotacemi. 

V klasickém aukčním systému se obchodníci s kupními příkazy a obchodníci 

s prodejními příkazy domlouvají na trţní ceně. Tento systém byl v minulosti pouţíván na 

mnoha akciových burzách. Dnešní variantou klasického aukčního systému je aukční systém 

se specialisty. Systém se pouţívá na NYSE, AMEX a Tokyo Stock Exchange. Specialista řídí 

na burzovním parketu aukci. Na parketu se příkazy vyhlašují formou veřejného křiku. 

Specialista realizuje příkazy obchodníků, které jsou, pokud je to moţné, uskutečňovány 

okamţitě. Specialista funguje jako tvůrce trhu, v kaţdém okamţiku kótuje cenu na koupi a 

prodej cenného papíru.  

Systém taţený příkazy je obchodní systém, ve kterém jsou kupní a prodejní příkazy 

soustředěny na burze před zahájením obchodování. Burza na základě obdrţených příkazů 

stanoví cenu. Ta odpovídá takové ceně, při které je dosaţeno maximálního počtu uzavřených 

obchodů. V tomto systému můţe být cena stanovena jednou nebo vícekrát během jednoho 

dne. Systém pracuje bez tvůrců trhu a je méně likvidní. Kontinuální verzí systému taţeného 

příkazy je systém s centrální příkazovou knihou. Kupní a prodejní příkazy se automaticky 

párují. V přípravné fázi před zahájením obchodování jsou docházející příkazy řazeny do 

centrální příkazové knihy podle časové a cenové priority. V otevírací fázi je zahájeno 

obchodování na základě došlých příkazů v přípravné fázi a počítačový systém stanoví 

otevírací cenu na základě maximálního počtu uzavřených obchodů. Následuje průběţné 

obchodování, kdy jsou přijímány nové příkazy, které jsou párovány s čekajícími příkazy. 

Systém taţený cenou je obchodní systém, ve kterém jsou pomocí tvůrců trhu 

zprostředkovávány obchody mezi investory za individuálně sjednané ceny. Povinností tvůrců 

trhu je nepřetrţitá oboustranná kotace. Obchodování v tomto systému probíhá kontinuálně. 

Tento systém předpokládá poměrně vysoký kapitál tvůrců trhu, protoţe jsou povinni 
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realizovat obchody na vlastní účet. Proti systému taţenému příkazy má tento systém vyšší 

likviditu. 

Systém taţený kotacemi je elektronickou variantou systému taţeného cenou. 

Obchodníci i tvůrci trhu mají prostřednictvím terminálu k dispozici aktuální ceny a do 

systému vkládají vlastní i cizí příkazy. Tvůrci trhu kótují ceny. Systém automaticky páruje 

příkazy, které jsou zadávány tvůrci trhu a obchodníky. Tento systém je uplatňován na 

NASDAQ, Amsterdam Stock Exchange, londýnské burze.  

Většina burz rozděluje obchodované cenné papíry do segmentů s rozdílnými 

poţadavky na registraci. Segmenty se někdy od sebe liší i způsoby obchodování. Na velkých 

burzách existuje segment nejlikvidnějších cenných papírů velkých společností, pro který jsou 

pro zápis stanoveny nejpřísnější poţadavky. Niţší akciové riziko těchto cenných papírů láká 

mnoho investorů, kteří zajišťují vysokou likviditu. Zápis akcií v tomto segmentu představuje 

pro společnosti velkou reklamu. Dalšími segmenty jsou méně likvidní cenné papíry menších 

společností, mezinárodní akcie, akcie nových rychle rostoucích společností a akcie 

technologických společností. 

2.3.2 Burzovní příkaz 

 

Burzovní příkaz je zmocnění, které uděluje investor obchodníkovi k nákupu nebo 

prodeji CP. Kaţdý burzovní příkaz musí obsahovat následující předepsané údaje: 

 předmět obchodu; emise veřejně obchodovaných cenných papírů jsou označovány 

dvanáctimístným alfanumerickým kódem ISIN, 

 příkaz ke koupi/prodeji, 

 cenové parametry určující, kdy se má příkaz provést, 

 objem objednávky, tj. kolik kusů cenných papírů má být koupeno/prodáno nebo jak 

velká peněţní částka můţe být při koupi zaplacena, 

 časové omezení objednávky,  

 doloţka o zrušení příkazu; například příkaz „splň nebo zruš“ musí být proveden 

okamţitě, jakmile dojde na burzu; pokud se jeho realizace nepodaří, je ihned zrušen. 

 jiné časové omezení; spuštění příkazu aţ v případě, ţe nastane určitá událost; 

příkladem je příkaz „zastav ztrátu“; pokud se cena daného cenného papíru dostane pod 

určitou hranici, potom se tento příkaz stává prodejním příkazem za nejlepší moţnou 

cenu. 
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2.3.3 Monitorování burzovních obchodů 

 

Na burzách cenných papírů dochází k nepředvídatelným výkyvům. Burzy se snaţí 

důsledky těchto výkyvů eliminovat pomocí různých metod. V případě, ţe důvodem je 

asymetričnost informací, tj. pouze část investorů má informaci mající dopad na cenu cenného 

papíru, je vyhlášena přestávka v obchodování. Můţe se jednat o informace týkající se 

neočekávaných finančních výsledků podniků, fůze, akvizice, významný objev, změna 

kontroly nad podnikem, změna ve vedení podniku nebo prodej balíku akcií určitého podniku. 

Během přestávky se informace rozšíří mezi ostatní investory. Poté je obchodování obnoveno. 

Přestávka obvykle trvá půl hodiny aţ hodinu, někdy i déle. Na NYSE dojde k hodinové 

přestávce, pokud klesne index DJIA o určitý počet bodů během jednoho obchodního dne. 

Obchodování na burze můţe být výjimečně přerušeno i v důsledku selhání elektronického 

systému. Burzy mají pro tyto situace připraveny pohotovostí pravidla. Například na 

frankfurtské burze můţe být v takovém případě prodlouţeno obchodování. Pokud 

obchodování není v daný den obnoveno, potom se všechny příkazy platné do konce tohoto 

burzovního dne stávají neplatnými. 

K omezení dopadů náhlých výkyvům kurzů akcií slouţí také cenová pásma, kterými je 

omezována nadměrná volatilita cen cenných papírů. Jestliţe je překročeno určité cenové 

pásmo, dochází k přestávce v obchodování. Cenový limit je maximální procentní změna ceny 

cenného papíru během daného dne a je zpravidla vázán k uzavíracím cenám předchozího dne. 

Pásem můţe být stanoveno několik. Postupně jsou pak uplatňována s odpovídajícími 

přestávkami. Pokud je stanoveno pásmo ve výši 5 % a dojde k jeho překročení, nastane 

přestávka v obchodování s daným cenným papírem. Jestliţe bude cena cenného papíru nadále 

pokračovat v trendu a změní se o dalších 10 %, dojde opět k přestávce v obchodování nebo 

k zastavení obchodování s daným cenným papírem v daném dnu.  

Většinu cenových a objemových změn cenných papírů lze vysvětlit. V případě, ţe 

vysvětlení neexistuje, proběhne vyšetřování. K odhalování neodůvodněných změn cen nebo 

objemů obchodování napomáhají systémy, které automaticky signalizují neobvyklé změny. 

Emitenti cenného papíru jsou burzou kontaktováni a dotázáni, zda existují nějaké neveřejné 

informace. Dále jsou podrobně zkoumány detaily obchodů, zejména zda některý člen nezadal 

podezřelý příkaz. Pokud ano, potom je tento člen kontaktován, aby sdělil jména konkrétních 

investorů spojených s podezřelými obchody. Je prověřováno, zda se nejedná o úředníky, 

ředitele či jiné moţné důvěrné osoby. Tyto systémy jsou ve velké míře vyuţívány na 

amerických burzách. Na NYSE je pouţíván systém automatického prohledávání a 
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pozorování, který obsahuje jména 800 000 vedoucích zaměstnanců podniků, právníků, 

bankéřů, auditorů a dalších profesí. 

2.3.4 Vypořádání burzovních obchodů 

 

Na burze existuje časové zpoţdění mezi sjednáním obchodu a jeho vypořádáním. 

Časový rozdíl je způsoben technickou náročností vypořádání. Vypořádání burzovních 

obchodů se skládá z vypořádání cenných papírů v centrálním registru nebo v centrálním 

depozitáři a z vypřádání peněţních prostředků. Kaţdá burza je napojena na společnost 

provádějící vypořádání cenných papírů a peněţních prostředků. 

Po skončení obchodování v daném dnu jsou ohlášeny provedené obchody vypořádací 

společnosti. Vypořádací společnost následně porovná informace o uzavřených obchodech. 

Systémy porovnání jsou v jednotlivých vypořádacích společnostech odlišné a musí zejména 

sledovat: 

 datum uzavření, 

 cenný papír, který je předmětem obchodu, 

 jmenovitou hodnotu a počet kusů cenného papíru, 

 cenu a měnu vypořádání, 

 smluvní stany a zprostředkovatele, 

 instrukce ke koupi nebo prodeji, 

 obchodní podmínky, 

 datum vypořádání. 

Jestliţe jsou informace o obchodu správné, dochází k vypořádání, tzv. clearing. 

Prostřednictvím clearingu jsou stanoveny finanční závazky nebo pohledávky jednotlivých 

partnerů. V rámci minimalizace změn na peněţních účtech a na účtech cenných papírů jsou 

pohledávky a závazky partnerů také vzájemně započteny (petting). Účastník systému zná na 

konci obchodního dne jednu částku, kterou je buď čistá pohledávka, nebo čistý závazek. Po 

clearingu dochází k převodu cenných papírů a k převodu finančních prostředků obchodních 

partnerů. 

Existují dva základní modely vypořádání obchodů – periodické a průběţné. V 

periodickém vypořádání jsou všechny burzovní obchody uzavřené za určité období 

vypořádány v jeden den. U průběţného vypořádání je vypořádání obchodů uskutečňováno 

vţdy určitý počet dní ode dne uzavření obchodu ( T+x dní). Vypořádání se provádí kaţdý 
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den. Ve většině zemí existuje model průběţného vypořádání, kde vypořádání probíhá v 

prvním aţ pátém dnu po dnu, ve kterém byl obchod uzavřen. 

2.4 Hospodářský cyklus 
 

Hospodářský cyklus je tvořen výkyvy agregátní ekonomické aktivity vyjádřené 

reálným hrubým domácím produktem. V hospodářském cyklu existují různé fáze ekonomické 

aktivity. Jestliţe reálný hrubý domácí produkt roste, ekonomika se nachází ve vzestupné fázi. 

Pokud reálný hrubý domácí produkt zpomaluje nebo klesá, jedná se o sestupnou fázi cyklu. 

Hospodářský cyklus je posloupnost dvou fází – expanze, kontrakce a dvou bodů obratu – dno, 

vrchol, viz Graf č.2.1. Délka hospodářského cyklu je dána obdobím mezi dvěma stejnými 

body obratu. Je to doba, která uplyne, neţ se ekonomika přemístí z jednoho vrcholu (dna) do 

druhého vrcholu (dna). Hloubkou hospodářského cyklu je vyjadřována maximální vzdálenost 

mezi pozitivními a negativními produkčními mezerami kaţdého cyklu, kterými je znázorněna 

odchylka skutečně dosaţeného produktu od produktu potenciálního. 

Jestliţe pokles reálného HDP trvá déle neţ dvě po sobě jdoucí čtvrtletí, ekonomika 

prochází kontrakcí (recesí). Hluboký a dlouho trvající hospodářský pokles je označován jako 

deprese, která je charakterizována jako delší období s vysokou nezaměstnaností, nízkými 

investicemi, sníţenou podnikatelskou důvěrou, velkým mnoţstvím podnikových krachů a 

poklesem cen. Fáze hospodářského cyklu se v ekonomice opakují, ale nejsou periodické. 

 

Graf č. 2.1: Fáze hospodářského cyklu 
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2.4.1 Charakteristika jednotlivých fází a bodů obratu 

 

Dno hospodářského cyklu je dolní bod obratu, ve kterém hospodářská aktivita a reálný 

produkt zpomalí nebo poklesne na nejniţší úroveň. Je-li pokles hospodářské aktivity velmi 

prudký a déletrvající, jedná se o depresi. Dno je charakterizováno nevyuţitými kapacitami, 

zvýšenou mírou nezaměstnanosti a nízkou úrovní spotřebitelské i investiční poptávky. 

Většina podniků dosahuje velmi nízkých zisků nebo hospodaří se ztrátou. Vlivem 

pesimistické predikce vývoje ekonomiky, nejsou společnosti ochotny přijímat rizika spojená 

s investováním do nových projektů. Dno je označován jako dolní bod obratu a za tímto bodem 

přechází ekonomika do vzestupné fáze. 

Expanze je fáze hospodářského cyklu následující po dosaţení dna. Je charakterizována 

poklesem míry nezaměstnanosti, investicemi do kapitálu, růstem poptávky spotřebitelů a 

optimistickými očekáváními budoucího vývoje ekonomiky. Postupně začínají být realizovány 

odloţené investiční záměry. Agregátní poptávka roste a produkce je rozšiřována vyuţíváním 

volných kapacit a poklesem nezaměstnanosti. V expanzi také náklady rostou výdaje 

společností na získávání dalších výrobních faktorů. Čím blíţe se expanze přibliţuje vrcholu, 

tím více je kaţdá dodatečně produkovaná jednotka draţší. 

Vrchol je horní bod obratu ekonomického cyklu, ve kterém je ekonomická aktivita na 

nejvyšší úrovni. Ekonomické kapacity jsou zcela vyuţity a začíná se projevovat jejich 

nedostatek. Vysokou mírou investic byly vyčerpány úspory a začíná vznikat nedostatek 

finančních prostředků. Přebytečná poptávka se projevuje na všech trzích a důsledkem jsou 

rostoucí ceny. Konec vrcholu je označován jako horní bod obratu a za tímto bodem přechází 

ekonomika do sestupné fáze. 

Recese je fáze hospodářského cyklu charakterizována zpomalením růstu či poklesem 

hrubého domácího produktu. Útlum ekonomické aktivity je doprovázen zvýšením 

nezaměstnanosti, poklesem poptávky po surovinách, pomalejším růstem mezd a cen. 

S rostoucí mírou nezaměstnanosti dochází k dalšímu sníţení poptávky vlivem zpomalení 

růstu důchodů domácností. Společnosti se dostávají do finančních potíţí. Klesá počet 

realizovaných nových projektů a agregátní poptávka. Při útlumu ekonomické aktivity mohou 

narůstat deficity veřejných rozpočtů, které jsou způsobovány sníţením rozpočtových příjmů, 

nárůstem sociálních transferů a zvýšením nákladů na sociálně nepříznivé a patologické jevy, 

zejména o negativní vliv nezaměstnanosti na psychické a fyzické zdraví obyvatelstva, jejich 

reprodukční chování, ţivotní hodnoty a postoje. Recese však můţe přispět k vyčištění trhů o 
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neefektivní či málo efektivní společnosti. Aţ se ekonomika dostane na dno, začíná následně 

nový cyklus. 

2.4.2 Časové vymezení hospodářského cyklu 

 

Délka trvání se u jednotlivých cyklů liší. Mohou být krátkodobé, střednědobé a 

dlouhodobé.  Ke krátkodobým výkyvům patří sezónní cykly, které souvisí s ročním obdobím 

a patří mezi  nejpravidelnější cykly v ekonomické aktivitě. Jejich příčinou můţe být počasí, 

přírodní procesy, dovolená, společenské zvyklosti. Většinou jsou však dobře předvídatelné a 

podniky jsou na ně připraveny. Dalším druhem krátkodobých cyklu jsou malé cykly 

v zásobách. Délka těchto cyklů byla stanovena na 3-5 let a označují se jako Kitchinovy cykly. 

Střednědobé výkyvy reprezentují cykly v délce 7-11 let a jsou označovány jako Juglarovy 

cykly, které souvisí s investicemi zejména do strojů a zařízení.  

Určení dlouhodobého trendu vychází z analýzy  Juglarových cyklů. Trendovou sloţku 

vývoje skutečného produktu lze získat oddělením cyklické sloţky. Získaný dlouhodobý trend 

je pak moţné ztotoţnit s vývojem potenciálního produktu. V  hospodářsky vyspělých zemích 

má vývoj makroekonomického produktu dlouhodobě vzestupný trend. I tento dlouhodobý růst 

však není rovnoměrný a proto dochází k vymezení  některých dlouhodobých hospodářských 

cyklů. Za dlouhodobé jsou povaţovány Kuznetsovy 15 - 25leté cykly investiční výstavby a 

cykly s délkou 55 - 60 let, na které upozornil v roce 1926 ruský ekonom  N. D. Kondratěv. 

Tyto cykly jsou vyvolány technologickými inovacemi, které dostávají ekonomiku na vyšší 

technologickou úroveň. 

Cyklické výkyvy, které jsou charakterizovány všeobecným poklesem a následně zase 

všeobecným růstem výstupu a zaměstnanosti, je nutné odlišit od strukturálních výkyvů, 

jejichţ příčiny jsou odlišné. Ke strukturálním výkyvům dochází vlivem změn spotřebitelských 

preferencí, změny vzácnosti ekonomických zdrojů, objevení nových výrobních poznatků a 

technologií, změny komparativních výhod různých zemí.  
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2.4.3 Monitorování hospodářského cyklu 

 

Průběh hospodářského cyklu je moţné monitorovat pomocí několika indikátorů, které 

lze vyuţít ke zjištění pozice ekonomiky v hospodářském cyklu. První soubor je tvořen 

ukazateli vnitřní a vnější rovnováhy, které jsou vyuţívány ke zjištění míry odchýlení od 

rovnováţného růstu a k charakterizování rizik budoucího vývoje reálné ekonomiky. Druhý 

soubor sloţený z cyklických indikátorů je vyuţíván k rozpoznání bodů obratu hospodářského 

cyklu a ke krátkodobé predikci vývoje hospodářského cyklu. Třetí soubor je tvořen 

indikátory, pomocí kterých jsou získány informace o aktuální ekonomické situaci 

v podnikatelské sféře a u spotřebitelů a o očekáváních v následujících šesti měsících. Čtvrtý 

soubor indikátorů finanční zranitelnosti je pouţíván ke včasnému varování před rizikem 

finanční neudrţitelnosti financování nerovnováţné situace v ekonomice. 

K makroekonomickým ukazatelům, které je potřebné v rámci monitorování 

investičního cyklu sledovat, patří zejména: 

 hrubý domácí produkt, 

 míra hrubých národních úspor a investic, 

 reálné úrokové sazby a objem poskytnutých úvěrů, 

 přímé zahraniční investice. 

2.4.4 Cyklické chování ekonomických veličin 

 

V analýze hospodářského cyklu se vychází z podobnosti pohybů makroekonomických 

veličin v čase a prostoru. Dle kritéria korelace s reálným HDP lze makroekonomické veličiny 

rozdělit na procyklické, kontracyklické a acyklické. Procyklickou veličinou je průmyslová 

výroba, spotřeba, investice, zaměstnanost, průměrná produktivita práce, nominální úrokové 

sazby, ceny akcií. Kontracyklickou veličinou je nezaměstnanost. Acyklickou veličinou jsou 

reálné úrokové sazby. Změny některých makroekonomických veličin v průběhu 

hospodářského cyklu předbíhají změny reálného HDP (tzv. leading indicators), jiné 

makroekonomické veličiny se za změnami HDP opoţďují (tzv. lagged indicators), další jsou 

se změnami HDP shodné. Mezi předstihové ukazatele patří peněţní zásoba, ceny akcií, 

investice. Za zpoţděné ukazatele lze povaţovat inflaci, nominální úrokové sazby. Shodné 

ukazatele tvoří průmyslová výroba, spotřeba, fixní investice podniků, zaměstnanost. 

Předstihové ukazatele je moţno vyuţít k predikci vývoje ekonomiky. V zemích jsou 
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konstruovány tzv. indexy předstihových ukazatelů, jejichţ chování je sledováno 

makroekonomy, tvůrci hospodářské politiky a podnikovou sférou.  

Vývoj cen akcií je ovlivňován tím, jak investoři predikují vývoj ekonomických 

ukazatelů v budoucnu, zejména výnos podniků, očekávané dividendy, úrokové sazby, 

transakční náklady, celkové zdraví makroekonomického prostředí a struktury finančního 

sektoru. Míra cykličnosti vývoje trhu dluhopisů je menší v porovnání s cykličností akciového 

trhu. Poptávka po dluhopisech je ovlivňována zejména jejich ratingem. Na kapitálovém trhu 

jsou investory v recesi preferovány dluhopisy před akciemi, protoţe pořizování akcií je 

výhodné aţ po odraţení ekonomiky ode dna, kdy podnikům rostou trţby, viz Graf č. 2.2. 

Graf č. 2.2: Investice v jednotlivých částech hospodářského cyklu 
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3 Technická analýza jako nástroj obchodování 
 

Změny cen akcií jsou ovlivňovány mnoha faktory, které nelze snadno předvídat. Z 

vlastnictví akcie můţe plynout důchod v podobě dividendy a kapitálový zisk, ztráta 

v závislosti na pohybech kurzů akcií. Investor se snaţí získat maximální výnosy, ke kterým 

mohou napomoci i analytické přístupy, jejichţ úkolem je vysvětlit historický vývoj akciových 

kurzů, predikce pohybů akciových kurzů v budoucnu, nebo signalizovat investorovi nákup, 

prodej cenného papíru ve správný čas. Během několik let byly vyvinuty 3 hlavní přístupy – 

psychologická, fundamentální a technická analýza. 

Psychologická analýza je zaloţena na předpokladu, ţe investování je ve značné míře 

ovlivněno subjektivními pocity investora. Předmětem zkoumání není cenný papír, ale lidské 

chování, které je při investicích často ovlivněno davem a nemusí být vţdy racionální.  

Fundamentální analýzou jsou primárně zkoumány podmínky, které existují mimo trh. 

Snaţí se najít správnou vnitřní cenu akcie pomocí zkoumání faktorů a informací, které 

ovlivňují kurz akcie a jsou přístupné veřejnosti. Jedná se o ekonomická, účetní, statistická 

data, politické, historické a demografické faktory. Zjištěnou cenu pak investor porovnává 

s aktuální cenou akcií na trhu. Pomocí fundamentální analýzy má investor k dispozici 

informaci, zda je akcie správně ohodnocena. 

Technická analýza je zaměřena na historické a současné informace o cenách akcií a 

objem obchodních transakcí. Technická analýza se zabývá pouze faktory a podmínkami, které 

lze pozorovat na samotném trhu. Zkoumán je trh, nikoli faktory, kterými je ovlivněn. Je 

předpokládáno, ţe se v trţních cenách akcií odráţí vše, co je můţe ovlivnit. Všechny druhy 

vlivů jsou tedy obsaţeny a vyjádřeny v cenách a výkyvy cen jsou odrazem vývoje nabídky a 

poptávky. Hlavním cílem technické analýzy je s předstihem odhadnout změny v trendech cen 

akcií a doporučit, kdy prodat nebo koupit danou akcii. V počátcích rozvoje akciového trhu 

byla technická analýza jedinou analýzou cenných papírů, protoţe podniky ještě 

neposkytovaly informace o svém hospodaření a fundamentální analýza nebyla moţná. Nyní je 

technická analýza vyuţívána jako doplněk fundamentální analýzy.  

Analytici se za pomocí grafů technické analýzy snaţí identifikovat trendy v minulosti, 

které se mohou v budoucnu opakovat. Na základě dosavadního vývoje cen akcií je moţné 

odhadnout trendy a sníţit tak riziko investování.  Technická analýza je zaloţena na trendech 

ve změnách cen. Technická analýza pouţívá grafy a počítačové programy, aby identifikovala 

trţní trendy s cílem předpovědět změny ceny. V rámci technické analýzy bylo vyvinuto 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


23 

 

mnoho metod. Kromě tradičních grafických metod se jedná o moderní matematicko-

statistické postupy. Rychlý vývoj cen akcií nelze vyjádřit ţádnou soustavou rovnic. Obvykle 

se technická analýza pouţívá k předpovědi krátkodobých a střednědobých trendů trhu.  

3.1 Dowova teorie 
 

Za zakladatele technické analýzy je povaţován Charles Dow, jehoţ myšlenky rozvinul 

William Hamilton a Robert Rhea, který je formuloval v knize Dow Theory. Dow zkoumal 

akciový trh, který povaţoval za obraz ekonomických podmínek. Dow zastával názor, ţe 

většina principů akciového trhu lze aplikovat i na jiné trhy. Většina akcií na trzích chová 

stejně, zatímco jen velmi malé mnoţství akcií vykazuje odlišné chování. Dowova teorie je 

zaloţena na několika axiomech – tři trendy trhu, tři fáze primárního trendu, ceny akcií odráţí 

všechny informace, trendy existují, dokud signály neprokáţou opak, trendy se potvrzují 

objemy a indexy se musí vzájemně potvrdit. 

Ceny se vyvíjejí v trendech a trendy mají určitou míru setrvačnosti. Vývojové trendy a 

formace se opakují. Na trhu vţdy existují tři trendy. Primární trend, coţ je nejdůleţitější trend 

trvající obvykle 1 aţ 3 roky, je označován jako býčí nebo medvědí trh. Sekundárním trendem 

jsou znázorněny krátkodobější poklesy na býčím trhu a vzestupy na medvědím trhu. Tyto 

trendy trvají od 3 týdnů do 3 měsíců. Terciární trend je krátkodobá korekce trvající od 

několika hodin do 3 týdnů. Předpoklad, ţe ceny se mění v trendech, je pro technickou analýzu 

zásadní. Investoři hledají investiční příleţitosti a snaţí se identifikovat aktuální trendy. 

Odhadují, jak dlouho mohou ještě trendy trvat, kdy se můţe změnit jejich směr. 

Druhým axiomem Dowovy teorie jsou tři fáze primárního trendu. V první fázi 

(akumulace) jsou v případě býčího trhu akcie kupovány dobře informovanými investory, kteří 

začínají obchodovat, protoţe vědí, ţe cena akcie jiţ odráţí všechny negativní informace a 

dosáhla svého minima. V druhé fázi (participace) dochází u primárního býčího trhu k růstu 

cen a zvýšení zájmu veřejnosti o obchodování s danými akciemi. Ve třetí fázi (distribuce) jiţ 

trh ovlivňuje zkreslená predikce výhledu obchodování a spekulace investorů. Na trhu jiţ 

obchoduje široká veřejnost, a ceny dosáhly vrcholu. V této fázi dobře informovaní investoři 

začínají prodávat své akcie, aby předešli ztrátám při změně trendu. Primární medvědí trh má 

opačný sled fází. Začíná fází distribuce, kdy široká veřejnost nakupuje, ale dobře informovaní 

investoři začínají prodávat a končí fází akumulace, kdy ceny akcií dosahují svého dna a trh 

ovlivňují negativní očekávání do budoucna.  
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Podle Dowa ceny akcií odráţí veškeré informace. Vše, co můţe ovlivnit trţní cenu akcií 

je obsaţeno v trţních cenách. Ceny na trhu jsou určeny očekáváním investorů. Účastníci trhu 

obvykle předpovídají určitý budoucí ekonomický, politický vývoj a jejich očekávání se 

odráţejí v rozhodnutích o koupi/prodeji akcií. Investor reaguje na různé situace na základě 

minulých zkušeností, proto se dá předpokládat, ţe z historického vývoje se dá odvodit 

budoucí vývoj. 

Série zvyšujících se cenových vrcholů a údolí představuje býčí trh. Naopak série 

sniţujících se cenových vrcholů a údolí představuje medvědí trh. Cenové vrcholy a údolí se 

nemusí také po určité období  zvyšovat ani sniţovat. Ceny kolísají v určitém pásmu. Tento 

ustálený pohyb můţe představovat upevnění existujícího trendu nebo přechodnou fázi, na 

jejímţ konci dochází ke změně trendu. Dowova teorie předpokládá, ţe trendy existují, dokud 

signály neprokáţou opak. 

Dow povaţoval objem obchodování za důleţitý, a proto byl zastáván názor, ţe se trendy 

potvrzují objemy obchodů. Pokud se cena mění při malých objemech, potom můţe na trhu 

působit agresivní prodávající nebo kupující. Pokud jsou však změny cen doprovázeny 

velkými objemy obchodů a cen kolísají, potom se jedná o trend.  

Podle Dowa je většina akcií závislá na akciovém trhu. K měření celkového akciového 

trhu byly zkonstruovány dva indexy zaloţené na cenách akcií na NYSE. The industrial 

average, který se skládal z 12 akcií prvotřídních společností (nyní Dow Jones industrial 

average sloţený z 30 akcií prvotřídních společností) a The rail average, který se skládal z 12 

akcií ţelezničních společností (nyní Dow Jones transportation average sloţený z akcií 

různých dopravních společností). V Dowově teorii platí, ţe tyto indexy se musí navzájem 

potvrdit. Signál jednoho indexu nelze povaţovat za správný, jestliţe není potvrzen druhým 

indexem. Pokud mají výrobci vyšší zisky, potom musí přepravovat více zboţí. Proto by měl 

investor hodnotit nejen hospodářské výsledky výrobců, ale také výkonnost dopravců. Oba 

indexy se musí pohybovat stejným směrem. V opačném případě je signalizována změna 

vývoje cen akcií.  
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3.2 Výhody a nevýhody technické analýzy 
 

Technickou analýzu je moţné pouţít na jakýkoli předmět obchodování. Analyzován 

můţe být různý počet cenných papírů nebo také celý trh. Principy technické analýzy lze 

uplatnit bez ohledu na časový úsek. Fundamentální analýza se soustřeďuje pouze na určité 

akcie a nemá při změně zaměření takovou flexibilitu jako technická analýza. Tím, ţe můţe 

být technická analýza zaměřena na velký počet akcií nebo na celé trhy, představuje celkový 

pohled na trhy. Dění na jednom trhu můţe znamenat také směr na druhém trhu. Technická 

analýza není oproti fundamentální analýze náročná na informace. 

Při aplikaci technické analýzy jsou nevýhodou vysoké transakční náklady vzhledem 

k vysoké frekvenci obchodování. Technická analýza můţe mít dle kritiků, také 

sebepotvrzující charakter. Jestliţe vyuţívá technickou analýzu dostatečný počet účastníků, 

kteří reagují stejně na vývoj cen vlivem signálů, které jsou získány prostřednictvím technické 

analýzy, mohou jejich reakce ovlivnit vývoj a potvrdit předpovědi, které by ve skutečnosti 

nebyly správné. Zastánci technické analýzy však tvrdí, ţe interpretace grafů je značně 

subjektivní a trendy v grafech nejsou nikdy dostatečně jasné. V případě, ţe techničtí analytici 

mají stejnou predikci vývoje trhu, je nepravděpodobné, ţe všichni vstoupí na trh ve stejném 

momentě. Kritici technické analýzy nesouhlasí s myšlenkou, ţe lze stanovit budoucí vývoj 

akcií na základě historických dat, protoţe změny cen akcií jsou náhodné a nepředvídatelné. 

3.3 Technické indikátory 
 

Nejdůleţitějším úkolem technické analýzy je zjistit trend trhu a signalizovat vstup do 

obchodní pozice. Sledováním grafů technické analýzy mohou investoři určit trend a vzory, 

pomocí kterých mohou být signalizovány obchodní příleţitosti. Technická analýza je 

vyuţívána investory k nalezení trendů v jejich počáteční fázi. 

V rámci technické analýzy mohou investoři vyuţít velké mnoţství metod a postupů. 

Mezi základní nástroje patří grafické metody hledající opakující se formace, které vznikají na 

cenových grafech, grafech objemu obchodů a technické indikátory, které jsou stanoveny z 

ceny nebo z objemu obchodů. Pomocí indikátorů jsou předvídány a znázorňovány špatně 

pozorovatelné situace. Signály těchto indikátorů však nejsou vţdy správné. Indikátory jsou 

zobrazeny do nebo pod cenový graf. Do cenového grafu je zobrazován například Bollinger 

Bands, klouzavé průměry, Zig Zag, Parabolic SAR, Alligator. Indikátory zobrazovány pod 

grafem jsou např. RSI, Stochastic, Momentum, ROC, MACD, MFI a %R Williams. Některé 
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indikátory jsou vhodné pro trendové trhy, některé jsou vhodné pro trhy, které jdou do strany. 

Obecné pouţití indikátorů je na všech trzích stejné.  

Indikátory lze rozdělit do tří skupin: 

 indikátory sledující trend, 

 oscilátory, 

 volatilní indikátory. 

Indikátory ukazují kříţením linií signály pro koupi nebo prodej akcie. V jisté výšce 

křivek ukazují indikátory překoupenost nebo přeprodanost akcií. Některé indikátory mohou 

být zařazeny i do více skupin. 

Indikátory sledující trend jsou zpoţděnými indikátory, pomocí kterých jsou 

investorům dávány signály k nákupu nebo prodeji v trendové části trhu. Jejich snahou je 

určení a potvrzení trendu, který jiţ začal. Nejsou zobrazovány signály dopředu. Jestliţe se 

akcie dostane do trţní situace, která jiţ není trendem, začne indikátor dávat falešné signály. 

Úkolem indikátorů je zachytit a matematicky popsat především začátek a konec trendu. 

Nejpouţívanějšími indikátory sledující trend jsou klouzavé průměry, Parabolic SAR, Zig Zag, 

MACD a Momentum s periodou nad 50 dní. 

Oscilátory mohou být pouţity v jakékoli fázi trhu. Nezáleţí na směru, jakým se kurzy 

akcií pohybují. Oscilátory slouţí k určení síly a rychlosti pohybu ceny. Oproti trendovým 

indikátorům jsou obchodní pozice signalizovány před pohybem ceny. Jejich grafické 

vyjádření je pod cenovým grafem. Ve většině případů tyto indikátory naznačují předprodanou 

nebo překoupenou oblast. Mezi nejpouţívanější oscilátory patří Stochastic, Williams %R,  

RSI, MACD a Momentum. Při krátkých periodách, bývají mnohé signály oscilátoru chybné, 

hlavně signály u RSI a W%R. 

Smíšené (volatelní) indikátory do své konstrukce zahrnují volatilitu pohybů a slouţí k 

měření velikosti cenových odchylek. Mezi volatilitní indikátory patří například Bollinger 

Bands, Envelopes a Standard Deviation. 
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3.3.1 Klouzavý průměr (MA) 

 

Klouzavé průměry jsou velmi pouţívané nástroje a patří k nejdůleţitějším a nejstarším 

trendovým indikátorům technické analýzy. Jsou vyuţívány k identifikaci směru a míry 

pohybu akciových kurzů. Analýza klouzavých průměrů bývá často doprovázena analýzou 

objemů. Čím kratší časová perioda je pro daný klouzavý průměr zvolena, tím více křivka 

klouzavého průměru zobrazuje vývoj akcie a přestává ukazovat směr trendu. Není proto 

doporučeno pouţívat u klouzavých průměrů menší hodnotu časové periody neţ 8. Klouzavým 

průměrem je vyhlazován průběh ceny akcie, a proto jsou trendy lépe pozorovatelné. Klouzavé 

průměry mohou být vypočítány ze zavírací ceny, otevírací ceny, maxima, minima a jejich 

vzájemné kombinace. Obecně je pouţívána zavírací cena, protoţe zavírací ceny mají lepší 

vypovídací schopnost o budoucí ceně. 

Investoři mohou pouţívat jeden nebo více klouzavých průměrů najednou. Jakmile, při 

pouţití jednoho klouzavého průměru a ceny akcie, cena akcie překříţí klouzavý průměr 

směrem nahoru, je signalizována dlouhá pozice. Kdyţ cena akcie překříţí klouzavý průměr 

směrem dolů, je signalizována krátká pozice, viz Graf č. 3.1.  

V případě, ţe investor posuzuje chování několika klouzavých průměrů a křivka 

s kratší periodou protne křivku s delší časovou periodou zespoda nahoru, je zobrazen signál 

k nákupu. Pokud křivka s kratší periodou protne křivku s delší časovou periodou seshora dolů, 

je dán signál k prodeji.   

Graf č. 3.1: Obchodní signály klouzavého průměru 

 

http://www.akcieatrhy.cz/cz/akcie
http://www.akcieatrhy.cz/cz/akcie
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Existují tři základní druhy klouzavých průměrů - jednoduchý (SMA), exponenciální 

(EMA), a váţený (WMA). Tyto jednotlivé druhy klouzavých průměrů se od sebe liší tím, ţe u 

exponenciálního a váţeného klouzavého průměru mají novější pozorování jiné váhové 

koeficienty. Exponenciální a váţené klouzavé průměry přiřazují větší váhu novějším 

hodnotám. 

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je nejjednodušší ze všech klouzavých 

průměrů. Nevýhodou tohoto indikátoru je, ţe kaţdý průměr má stejnou váhu. Jednoduchý 

klouzavý průměr je dán vzorcem 
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kde    tanStnSt ,  značí jednoduchý klouzavý průměr délky n v čase t z ceny akcie, 

n je délka klouzavého průměru.  

Vážený klouzavý průměr (WMA) lineárně přiřazuje kaţdé hodnotě váhu 

zohledňující stáří kurzu. Nejmenší váhu má nejstarší kurz, druhý nejstarší kurz má oproti 

nejstaršímu kurzu váhu větší. Výpočet je dán vzorcem 
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kde    tTt anWnW ,  značí váţený klouzavý průměr délky n v čase t z ceny akcie. 

Exponenciální klouzavý průměr (EMA) exponenciálně přiřazuje váhu 

kaţdému kurzu v časové řadě. Největší váhu mají nová data. 

     




 
2

0

1

1
11

t

ié

t

it

i

t aanE  ,   kde 
1

2



n

 , (3.3) 

přičemţ    ttt anEnE ,  značí exponenciální klouzavý průměr délky n v čase t 

z ceny akcie,  je vyrovnávací konstanta a n je délka klouzavého průměru. 

  

http://www.akcieatrhy.cz/cz/vypocet-vnitrni-hodnoty-akcie
http://www.akcieatrhy.cz/cz/kurzy-men
http://www.akcieatrhy.cz/cz/kurzy-men
http://www.akcieatrhy.cz/cz/kurzy-men
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3.3.2 Index relativní síly (RSI) 

 

Za autora RSI je povaţován J. Welles Wilder, který index představil v červnu 1978. 

Index relativní síly patří do skupiny oscilátorů a pouţívá se k identifikaci trendů a signálů ke 

vstupu do pozice a opuštění pozice. RSI je pomalejší neţ jiné oscilátory a také méně citlivý na 

drobné výkyvy trhu. Jeho hodnoty se pohybují v intervalu 0 aţ 100. Pokud je velké mnoţství 

cenových pohybů za danou periodu v jednom směru, trh spěje do extrému a nastane obrat. 

Trh, pro který RSI dosahuje hodnot 70 a více, můţe být definován jako překoupený a v 

budoucnu nastane pokles kurzu akcie. Trh, pro který RSI dosahuje hodnot 30 a méně je 

přeprodaný a v budoucnu můţe dojít k obratu směrem nahoru - kurz akcie poroste. 

Překoupeným trhem je dáván signál k otevření krátké pozice a přeprodaný trh investorům 

signalizuje otevření dlouhé pozice.  

Signály RSI jsou platné v momentě, kdy cena akcie na přeprodaném/překoupeném 

trhu opustí rozmezí pod 30 nebo nad 70. U otevření dlouhé pozice bude hodnota RSI pod 30. 

Při otevření krátké pozice bude hodnota RSI nad 70, viz Graf č 3.2.  

V případě velké volatility se tyto hranice posouvají na úrovně 80 a 20. Nejčastěji 

pouţívaným časovým rozpětím je 14, a dále pak 9 a 26. Čím kratší je časové období, tím více 

indikátor osciluje a dává více signálů.  

RSI dává signál k: 

 nákupům v přeprodaném trhu a prodejům v překoupeném trhu, jakmile jsou 

zpozorovány náznaky síly, slabosti, 

 vyhledání divergencí mezi cenovým grafem a indikátorem. Trh vytváří nová minima a 

RSI vytváří vyšší dna. Samotná divergence není nákupním signálem, pouze naznačuje 

obchodní příleţitost. 
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Graf č. 3.2: Signály RSI  

 

 

RSI je vypočteno dle vzorce 
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přičemţ n je parametr indikátoru udávající délku období, v němţ se sledují cenové 

změny,  nRSI t  je indikátor relativní síly v čase t pro období délky n, U(n) je součet kladných 

cenových změn za období n, D(n) je součet záporných cenových změn za období délky n, h, d 
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jsou konstanty udávající výši horní a dolní hranice a tHorní  a tíDo ln  jsou konstantní funkce 

slouţící jako horní a dolní hranice pohybu indikátorů. 

 

3.3.3 Moving Average Convergence Divergence (MACD) 

 

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) patří mezi základní technické 

trendové indikátory. Dává velmi dobré signály v trendové části trhu. Autorem byl v roce 1960 

Gerald Appel, který k jeho vytvoření pouţil tři klouzavé exponenciální průměry. Indikátor 

MACD je stanoven jako rozdíl mezi uzavíracími cenami dvou exponenciálních klouzavých 

průměrů s délkou 12 období a 26 období. Pro znázornění nákupních a prodejních signálů je 

dále MACD doplněn o tzv. signální čáru, coţ je exponenciální klouzavý průměr s délkou 9 

období. Nejběţněji je tento indikátor pouţíván pro identifikaci nákupních a prodejních 

signálů, předpověď překoupeného, přeprodaného trhu a pro potvrzení rostoucího nebo 

klesajícího trendu.   

Pro identifikaci obchodních příleţitostí je vyuţito překříţení MACD se signální 

křivkou. Pokud MACD protne signální křivku zdola nahoru, jedná se o nákupní signál a 

investor vstupuje do dlouhé pozice. Pokud MACD protne signální křivku shora dolů, jedná se 

o prodejní signál a investor vstupuje do krátké pozice. Signály k nákupu, prodeji jsou MACD 

signalizovány také překříţením nulové linky. Pokud MACD překříţí nulovou linku shora dolů 

je signalizován vstup do krátké pozice. Pokud MACD překříţí nulovou linku zdola nahoru, 

jedná se o signál k drţení dlouhé pozice, viz Graf č. 3.3.  

Graf č. 3.3: Signály indikátoru MACD 
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Pro identifikaci prodejního nebo nákupního signálu je nutné sledovat také velikost 

rozdílu 12-ti denního krátkodobého exponenciálního klouzavého průměru od 26-ti denního 

exponenciálního klouzavého průměru. Jestliţe se kratší klouzavý průměr výrazně odchýlí od 

delšího klouzavého průměru, tak absolutní hodnota MACD vzroste a je signalizován budoucí 

překoupený trh. Cena akcie v tomto případě poklesne. Při prudkém poklesu je signalizován 

přeprodaný trh. 

Nejsilnějším signálem vstupu do pozice je otevření pozice na základě konvergence 

nebo divergence. Tento signál je povaţován za jeden z nejsilnějších signálů v technické 

analýze s vysokou pravděpodobností úspěchu. Při snaze o rozpoznání změny trendu je nutné 

sledovat rozdíly v pohybu MACD a kurzu akcie.  Obecně je rozlišována býčí a medvědí 

divergence. Tyto divergence jsou navíc ještě rozděleny podle síly na divergence typu A, B, 

nebo C, kde signál A je nejsilnější a C nejslabší. Býčí divergence nastává tehdy, pokud cena 

akcie vytváří nová minima, ale indikátor MACD vytváří vyšší minimum neţ dříve. Tento 

signál značí, ţe předchozí medvědí trend bude ukončen a na trhu nastane změna trendu. 

Medvědí divergence nastává při stále vyšších vrcholech cenného papíru. Cena akcie vytváří 

nová maxima, ale indikátor MACD vytváří niţší maxima neţ dříve. Tento signál investory 

upozorňuje, ţe předchozí býčí pohyb bude ukončen a trh se obrátí směrem dolů.  

MACD se vypočítá odečtením krátkodobého exponenciálního klouzavého průměru od 

dlouhodobého exponenciálního klouzavého průměru. Signální čára je automaticky v okně 

MACD zobrazena. Výpočet MACD je dán vztahem 

262  n ,         (3.10) 

     ,, 2121  ttt EEMACD   kde 075,0,15,0 21   ,  (3.11) 

34192  n ,        (3.12)  

   tttt MACDEMACDTrigger ,9 ,      (3.13) 

přičemţ tMACD  je indikátor MACD v čase t,  itE   značí exponenciální klouzavý 

průměr s vyrovnávací konstantou i  v čase t počítaný z ceny akcie, i = 1,2 a 

 tt MACDTrigger  je signální čára indikátoru MACD. 
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3.3.4 Momentum (MOM) 

 

Za autora indikátoru je povaţován Welles Wilder, tvůrce indikátoru RSI. Momentum 

je trendový oscilátor, kterým je analyzována cenová úroveň a intenzita oscilace kurzů za dané 

časové období. Indikátorem jsou odhadovány změny trendu. 

Signál k nákupu je signalizován Momentem v případě, ţe dosáhne minima a odrazí se 

od něj vzhůru. Signál k prodeji je dán, kdyţ Momentum dosáhne maxima a odrazí se dolů. 

Pokud Momentum dosáhne historicky extrémního maxima nebo minima, lze předpokládat, ţe 

bude trend na trhu i nadále pokračovat. Jestliţe dosáhne Momentum extrémního maxima a 

pak začne klesat, bude cena akcie i nadále růst. Signály indikátoru Momentum jsou 

znázorněny v Grafu č. 3.4. 

Graf č. 3.4: Signály indikátoru Momentum 

 

 

Pokud cena akcie roste, ale hodnota indikátoru klesá, a naopak, objevuje se divergence 

mezi indikátorem a cenou akcie. Investor by měl vstoupit do pozice aţ v případě, ţe také cena 

akcie potvrdí signál daný indikátorem. Jestliţe například hodnota Momenta dosáhne maxima 

a následně poklesne, investor by měl, neţ začne vstupovat do pozice, počkat na začátek 

poklesu samotné ceny akcie na burze. 

Indikátor Momentum je stanoven jako podíl aktuální ceny s cenou předchozí. Podíl 

cen lze stanovit z časových period, které jdou hned za sebou, nebo z  aktuální ceny a ceny 

vzdálené o více neţ jednu časovou periodu.  

 

http://www.akcieatrhy.cz/cz/kurzy
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Výpočet je dán vzorcem 
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kde  iclose  představuje uzavírací kurz poslední časové periody a  Niclose   uzavírací 

kurz před N časovým obdobím. 

 

3.3.5 Stochastik 

 

Indikátor Stochastik patří mezi netrendové oscilátory. Signalizuje stav překoupení, 

přeprodání na netrendových trzích před obratem trhu. Autorem indikátoru je obchodník Georg 

Lane. 

Existují dvě varianty Stochastiku – rychlý a pomalý, viz Graf č. 3.5. Rychlý Stochastik 

je znázorněn rychlou křivkou %K, v grafech obvykle zobrazena plnou čarou. Pomalý 

Stochastik je znázorněn pomalou křivkou %D, která je klouzavým průměrem křivky %K a v 

grafech bývá zobrazována přerušovanou čarou. Tyto křivky oscilují mezi hodnotami 0 a 100. 

Pomalý Stochastik je méně citlivý, lépe filtruje šumy na trhu, a proto je obchodníky vyuţíván 

častěji k určení překoupeného, přeprodaného trhu. Referenční linky překoupeného, 

přeprodaného trhu jsou stanoveny na úrovni 20 a 80. 

Nákupní signál přichází v okamţiku, kdy %K nebo %D spadne pod referenční linku 

20 a poté opět vzroste nad danou hranici. Prodejní signál přichází, kdyţ %K nebo %D vzroste 

nad referenční linku 80 a poté opět spadne pod tuto hranici. Za nákupní signál lze povaţovat 

také, kdyţ křivka %K překříţí křivku %D zespodu nahoru. Za prodejní signál kdyţ křivka 

%K překříţí křivku %D seshora dolů. Další moţností signalizování obchodních pozic je 

sledování divergence mezí cenou akcie a indikátorem.  
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Graf č. 3.5: Znázornění signálů indikátoru Stochastik 

 

Matematický výpočet indikátoru je upraven pomocí vzorce 
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kde tC  je uzavírací cena akcie v čase t, tL  je minimální cena v obchodní den t, tH  je 

maximální cena v obchodní den t a m je parametr indikátoru udávající délku období, v němţ 

se hledá minimum denních minim a maxim. 

3.3.5.1 Stochastik RSI 

 

Stochastik RSI je kombinací technických indikátorů Stochastik a Relative Strength 

Index (RSI). Autory Stochastik RSI jsou Tushar S. Chande a Stanley Kroll. Stochastik RSI je 

ukazatel ukazatele, kterým jsou sledovány hodnoty RSI za stanovenou periodu. Indikátor 

StochRSI nabývá hodnot od nuly do jedné. Kdyţ Stochastic RSI je nad hranicí 0,80, pak je 

signalizován překoupený trh a lze očekávat korekce ceny směrem dolů. Jestliţe hodnota 

Stochastik RSI je pod hranicí 0,20, pak je signalizován přeprodaný trh a lze očekávat korekce 

ceny směrem nahoru. Jestliţe se postupně hodnota indikátoru zvyšuje a překročí hranic 0,20, 

http://www.onlinetradingconcepts.com/TechnicalAnalysis/Stochastics.html
http://www.onlinetradingconcepts.com/TechnicalAnalysis/RelativeStrengthIndex.html
http://www.onlinetradingconcepts.com/TechnicalAnalysis/RelativeStrengthIndex.html
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je podle některých investorů zobrazen signál ke koupi. V případě, ţe se hodnota indikátoru 

bude sniţovat a opět se vrátí pod hranici 0,80, je dle investorů signalizován prodej. Za 

obchodní signál je také povaţováno překročení hranice 0,50. Jestliţe indikátor překročí 

hranici směrem nahoru, je trh identifikován jako přeprodaný a investorům je signalizována 

dlouhá pozice. V opačném případě, kdy hodnota indikátoru překročí hranici směrem dolů, je 

trh identifikován jako překoupený a investorům je signalizována krátká pozice. 

Výpočet indikátoru StochRSI je dán vztahem 

   )/ LowRSInHighRSInLowRSInRSIStochRSI  ,   (3.17) 

kde LowRSIn  je nejniţší úroveň RSI za poslední n období a HighRSIn  je nejvyšší 

úroveň RSI dosaţená za poslední n období. 

 

3.3.6 Bollingerova pásma (Bollinger bands) 

 

Bollingerova pásma byla vynalezena Johnem Bollingerem. Jsou indikátorem, kterým 

lze porovnat volatilitu a relativní cenové úrovně v průběhu určitého období. Metoda je 

zaloţena na jednoduchých klouzavých průměrech a skládá se ze tří křivek, které kopírují 

většinu cenových pohybů akcie a tvoří pásmo. Středová křivka zobrazuje trend a je 

znázorněna jednoduchým klouzavým průměrem za zvolenou časovou periodu, viz Graf č. 3.6. 

Horní a dolní křivky jsou stanoveny přičtením (horní křivka), nebo odečtením (dolní křivka) 

směrodatných odchylek od klouzavého průměru střední křivky a určují volatilitu dané akcie. 

Pásma se rozšiřují v obdobích vysoké volatility a zuţují v méně volatilním období. 

Graf č. 3.6:Signály Bollingerova pásma 
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Jestliţe kurz akcie prolomí horní křivku, lze očekávat pokračování rostoucího trendu. 

Pokud kurz akcie prolomí dolní křivku, lez očekávat pokračování klesajícího trendu. 

V případě, ţe se ceny dotýkají horních nebo dolních pásem nejsou signalizovány 

prodejní a nákupní signály. Takové úrovně ceny pouze naznačují, ţe ceny jsou relativně 

vysoko nebo nízko. 

 

3.4 Organizace působící v oblasti technické analýzy 
 

Česká národní asociace technické analýzy je nezisková organizace, která byla 

zaloţena 20. května roku 2005 na své ustanovující schůzi s cílem podporovat profesionalitu 

obchodníků, kteří vyuţívají technickou analýzu na domácích i světových finančních trzích.  

ČNATA podporuje rozvoj technické analýzy s důrazem na vzdělávání finanční komunity i 

široké veřejnosti se zájmem o finanční trhy v oblasti aplikace výstupů technicko-analytického 

vývoje a výzkumu a jeho významu pro formulování investičních a obchodních rozhodnutí. 

Hlavním cílem organizace je rozvoj osobních a profesionálních vztahů mezi členy i 

nečleny, napomáhání ve zdokonalování se v technikách a prostředcích technické analýzy, 

podpora předávání si zkušeností s obchodními metodami a rozvíjení znalostí o principech 

obchodování. Mezi hlavní činnosti organizace patří: 

 pořádání seminářů a přednášek pro získání profesionálních znalostí o technické 

analýze a procesu obchodování, 

 organizace přednášek významných světových obchodníků, 

 vedení knihovny a zapůjčování studijních materiálů členům, 

 uveřejňování důleţitých informací na své webové stránce, 

 správa databáze členů, 

 vedení přehledu o zaplacených členských příspěvcích, 

 příprava ročního plánu činnosti, 

 zajišťování koordinované spolupráce mezi členy, profesionálními obchodníky, 

státními orgány a veřejností. 

Dne 4. 2. 2006 byla Česká národní asociace technické analýzy přijata za přidruţeného 

člena Mezinárodní asociace technických analytiků IFTA.  

Členem ČNATA se můţe stát kaţdá fyzická osoba. K získání členství v ČNATA je 

nutné pouze vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Členové ČNATA se mohou 

http://www.cnata.cz/index.php?odkaz=prihlaska
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účastnit pravidelných setkání, která jsou zaměřena na různé podoby a aspekty technické 

analýzy s cílem rozšířit úroveň poznání a pouţívání technické analýzy. Mají příleţitost získat 

informace o způsobech pouţití technické analýzy v praxi od zkušených profesionálních 

obchodníků a navázat odborné kontakty. Kaţdý člen můţe také vyuţít vzdělávací fondy 

asociace. 

Členský příspěvek na celý rok činí, v souladu se stanovami, 1 750 Kč a slouţí k 

pokrytí nákladů asociace. Od druhé poloviny roku pak příspěvek činí 900 Kč. Zaplacením 

příspěvku se fyzická osoba stává členem asociace a obdrţí členskou průkazku, která je 

předána na pravidelném setkání následujícím po splnění výše uvedených povinností člena 

nebo zaslána poštou. 

Člen asociace technické analýzy musí neustále dodrţovat nejvyšší standardy 

profesionálního chování, které zahrnuje i striktní dodrţování národních, státních i místních 

zákonů, jeţ se vztahují k profesionálním aktivitám obchodníka/obchodnice vyuţívajícího 

technickou analýzu. Technický obchodník by se měl řídit předpisy vydávané místní burzou. 

Technický obchodník by neměl činit nepřesná a klamavá prohlášení. Měl by se vyhnout 

chování, které by jeho partnery vedlo k přesvědčení, ţe předpovědi pomocí technické analýzy 

na budoucí vývoj cen akcií jsou přesné a správné. Naopak musí upozorňovat partnery na to, 

ţe predikce budoucího vývoje, pomocí technické analýzy, vychází z analýzy historického 

vývoje a výsledky se mohou ve skutečnosti lišit. 

Mezinárodní organizace IFTA 

Mezinárodní federace analytiků technické analýzy (IFTA) byla zaloţena v USA 

22. ledna 1986, jako nezisková organizace na podporu vzdělání a spolupráce v oblasti 

technické analýzy mezi společnostmi po celém světě. Původní členové byli Nippon Technical 

Analysts Association, Market Technicians Association, UK Society of Technical Analysts, 

Technical Security Analysts Society of San Francisco a Canadian Society of Technical 

Analysts. První úspěšná konference se konala v Tokiu na konci roku 1988. Díky velkému 

úspěchu byla druhá konference uspořádána v říjnu 1989 v Londýně.  

Od té doby jsou kaţdoročně pořádány konference na různých místech po celém světě. 

IFTA je v současné době mezinárodní společnost provádějící analýzu trhu, jejíţ členové se 

dělí na řádné a přidruţené společnosti. Řádné členství má 21 společností, které zastupují 20 

světových zemí. Přidruţené členství je udělováno společnostem na určité období. Od roku 

2005 do roku 2007 mezi přidruţené členy patřila i Česká národní asociace technických 

analytiků. 

http://www.ntaa.or.jp/english/index.html
http://www.ntaa.or.jp/english/index.html
http://www.mta.org/eweb/StartPage.aspx
http://www.sta-uk.org/
http://www.tsaasf.org/
http://www.csta.org/
http://www.csta.org/
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Hlavním cílem organizace je mezinárodní výměna dat a informací o obchodních 

praktikách, obchodních zvycích a všech záleţitostech souvisejících s technickou analýzou v 

různých finančních centrech. Výměna materiálů, nápadů a informací se provádí za účelem 

lepšího poznání akciového trhu u jednotlivých členů. IFTA také napomáhá ke sdílení 

technicko-analytických metod, které jsou často nepostradatelným prvkem investičního 

rozhodování. Podporuje vytváření národních organizací technických analytiků po celém 

světě. Dalším cílem organizace je garantování co nejvyššího etického standardu 

profesionálních technických analytiků po celém světě, kteří mají moţnost v rámci 

mezinárodní spolupráce získat stáţ u všech řádných a přidruţených členů. IFTA se snaţí 

nastavit určitý standard vzdělání technických analytiků. Velmi důleţitou činností je snaha o 

zachování svobodných a otevřených trhů po celém světě v období klidné ekonomické situace, 

ale zejména v období krize. 
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4 Odhad a vyhodnocení indikátorů technické analýzy u 

vybraných akcií 
 

Konkrétním investorem, pro kterého bude provedena technická analýza akcií v 

různých fázích hospodářského cyklu, je obchodník s cennými papíry, který má neutrální 

postoj k riziku a preferuje obchodování na americké burze. Investiční kapitál investora činí 

10 000 dolarů a investiční horizont byl stanoven na 30 obchodních dní.  

V rámci takto stanovených parametrů byl vybrán akciový titul společnosti Cisco 

Systems, Inc, na kterém budou analyzovány indikátory  Classic M.A. Penetration  w/Opt, 

Moving Average Crossovers w/Opt,  StochRSI, RSI 70/30 w/Optimization a Exponential 

Moving Average pomocí analytického programu Metastock Professional. V krátkodobém 

investičním horizontu je povoleno vstupovat do krátkých a dlouhých pozic za podmínky, ţe 

v případě vstupu do nové pozice bude předchozí pozice uzavřena. Pro zjednodušení práce je 

abstrahováno od všech burzovních poplatků a cena akcie se vyvíjí dle geometrického 

brownova pohybu. Technická analýza bude provedena pro hospodářskou fázi dno, vrchol a 

recese. V hospodářské fázi dno je vývoj zavíracích cen akcie sledován za období 1.1.2009 do 

30.6.2009. V hospodářské fázi vrchol je vývoj zavíracích cen akcie sledován v období 

1.1.2004 – 30.6.2004. V hospodářské fázi recese je vývoj zavíracích cen akcie sledován 

v období 1.1.2007 – 30.6.2007. Ve všech třech případech se jedná o 124 obchodních dní.  

Pro kaţdou vybranou fázi hospodářského cyklu bude nasimulováno metodou Monte 

Carlo1 000 scénářů náhodného vývoje ceny akcie, pomocí kterých bude nalezen nejvhodnější 

technický indikátor. Analytickým programem Metastock Professional bude nejprve, pomocí 

funkce Enhanced System Tester, vygenerováno u zvolených indikátorů pět nejziskovějších 

variant. Tyto jednotlivé varianty se od sebe budou lišit parametry časové periody. Hodnota 

rizika obchodů u jednotlivých indikátorů bude zjištěna pomocí ukazatelů VaR a volatilita. 

Zvolená nejvhodnější varianta indikátoru se následně porovná s nejvhodnějšími variantami 

ostatních indikátorů za danou hospodářskou fázi. Pro investora s neutrálním postojem k riziku 

bude následně vybrán nejvhodnější technický indikátor v hospodářské fázi dno, vrchol a 

recese. 
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4.1 Charakteristika společnosti Cisco Systems, Inc. 
 

Cisco Systems, Inc. je celosvětovým lídrem v oblasti síťových internetových 

technologií. Internetové protokoly společnosti Cisco jsou základem internetových sítí. 

Společnost byla zaloţena 10. prosince 1984 v Kalifornii skupinou 4 počítačových odborníků z 

Stanfordské University. V současné době zaměstnává přes 72 935 zaměstnanců. Produkty a 

sluţby společnosti jsou vyuţívány k vytváření internetových řešení, která umoţňují 

jednotlivcům, společnostem i celým státům zvýšit produktivitu. Od svého zaloţení byla 

společnost lídrem v rozvoji IP protokolů (základní jazyk pro komunikaci přes internet a v 

soukromých sítích). Cisco Systems investuje téměř 5,3 miliardy dolarů ročně do výzkumu a 

vývoje, coţ společnost řadí mezi největší investory na světě.  

V roce 1990 měla společnost 251 zaměstnanců a příjmy 6,9 mil. dolarů. 

16. února 1990, byla provedena primární emise akcií společnosti na NASDAQ. Akcie byly 

označeny symbolem CSCO a cena jedné akcie byla 6 centů. Hodnota trţní kapitalizace 

společnosti dosáhla 224 mil. dolarů. V témţe roce se vysokým tempem rozvíjely on-line 

sluţby a Cisco Systems se stala prvním poskytovatelem internetového dial-up připojení. 

V dalším roce jiţ příjmy společnosti činily 183 mil. dolarů a trţní kapitalizace dosáhla 

v srpnu 1991 1 mld. dolarů. S rychlým růstem společnosti se navyšoval také počet 

zaměstnanců. V roce 1998 společnost zaměstnávala jiţ 14 623 pracovníků a měla 

zaregistrováno 260 patentů. 

Cisco Systems je také první společností v historii, která dosáhla trţní kapitalizace 

překračující 100 mld. dolarů  za pouhých 14 let od svého zaloţení, v lednu 1999 činila 

300 mld. dolarů. V roce 2000 jiţ zaměstnávala 34 613 pracovníků a její příjmy 

dosáhly 18,9 mld. dolarů. Společnost Cisco Systems se 27. března 2000 stala světově 

nejcennější společností, hodnota jedné akcie na burze činila 82 dolarů, trţní kapitalizace měla 

hodnotu 569 mld. dolarů. 

4.2 Určení optimálních parametrů indikátoru Classic M.A. 

Penetration  w/Opt 
 

U tohoto indikátoru je nákup a prodej akcie uskutečňován dle následných podmínek: 

 vstup do dlouhé pozice   

      1,,1,Re1,Re,1,  EoptCMovfCfANDEoptCMovC , 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1984
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
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 výstup do dlouhé pozice     EoptCMovC ,1, , 

 

 krátký prodej 

      1,,1,Re1,Re,1,  EoptCMovfCfANDEoptCMovC , 

 

kde C znamená uzavírací cenu,  EoptCMov ,1,  exponenciální průměr za optimální 

časovou periodu,  1,Re Cf  je uzavírací cena před jednou časovou periodou a 1opt  

optimální časovou periodu.  

Parametr pro stanovení optimální délky časové periody OPT1 je zobrazen v Obr. 4.1. 

Obr. 4.1: Stanovení optimální délky OPT1 

 

 

Hospodářská fáze dno 

Program Metastock na základně stanovených parametrů určil nejziskovější varianty 

indikátoru Classic M.A. Penetration  w/Opt v hospodářské fázi dno. Hodnoty pěti nejlepších 

variant jsou zobrazeny v Tab. 4.7.  

Tab. 4.7: Hodnoty indikátoru Classic M.A. Penetration  w/Opt ve fázi dno 

Classic M.A. Penetration  

w/Opt 

Průměrný čistý 

zisk 

Průměrný 

zisk 

Průměrný 

počet 

obchodů 

OPT1 

1. $7180,71 71,81% 3 10 

2. $7072,96 70,73% 4 8 

3. $6952,42 69,52% 5 6 

4. $6577,27 65,77% 3 12 

5. $6445,18 64,45% 7 4 

 

Nejziskovější variantou je indikátor s časovou periodou 10, který zhodnotil investiční 

kapitál o 71,81 %. Druhou nejlepší variantou se stal indikátor s časovou periodou 8. Nejméně 

ziskovým parametrem byl indikátor s časovou periodou 4. 
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V Grafu č. 4.1 jsou porovnány funkce hustoty těchto pěti nejlepších variant. Graf je 

tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů kaţdé z pěti nejziskovějších 

variant indikátoru. 

Graf č. 4.1: Funkce hustoty výnosů 5 nejziskovějších variant v hospodářské fázi dno 

 

 

Protoţe programem Metastock nebylo do analýzy zahrnováno riziko spojené 

s obchodováním, bylo riziko, nejziskovějších variant indikátoru, stanoveno prostřednictvím 

ukazatelů VaR a volatilita. Hodnoty rizika spolu s dalšími statistickými charakteristikami jsou 

zobrazeny v Tab. 4.8. 

Tab. 4.8: Výsledky optimalizace indikátoru Classic M.A. Penetration  w/Opt 

 Ukazatele MA OPT 4 MA OPT 6 MA OPT 8 MA OPT 10 MA OPT 12 

Pořadí 

ziskovosti 5. 3. 2. 1. 4. 

Průměrný 

výnos 64,45% 69,52% 70,73% 71,81% 65,77% 

Maximální 

výnos 254,63% 254,62% 243,04% 239,52% 239,52% 

Minimální 

výnos -214,84% -214,84% -214,83% -204,68% -204,68% 

Volatilita 125,08% 121,63% 117,52% 114,83% 114,71% 

VaR 141,29% 130,55% 122,58% 117,08% 122,92% 

Šikmost -0,5779 -0,5959 -0,5726 -0,5708 -0,5069 

Špičatost -0,8427 -0,7723 -0,7222 -0,6746 -0,7071 
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Dle ukazatele volatilita byla nejméně riziková varianta indikátoru s časovou periodou 

12. 10denní indikátor byla dosaţena nejvyšší úroveň průměrného výnosu. Nejrizikovější 

variantou v rámci ukazatele volatilita byl 4denní indikátor. Druhým pouţitým ukazatelem, ke 

stanovení rizika, VaR, byl, jako nejméně riziková varianta, určen indikátor s časovou 

periodou 10 a nejvíce riziková varianta byla představována 4denním indikátorem. Dle těchto 

výsledků je pro investora s neutrálním postojem k riziku, v hospodářském cyklu dno, 

nejvhodnější indikátor Classic M.A. Penetration  w/Opt s časovou periodou 10. Tato varianta 

dosahuje největšího průměrného zisku a dle ukazatele volatilita druhého nejmenšího rizika.  

Hospodářská fáze vrchol 

Hodnoty pěti nejziskovějších variant indikátoru Classic M.A. Penetration  w/Opt 

v hospodářské fázi vrchol jsou zobrazeny v Tab. 4.9.  

Tab. č. 4.9: Hodnoty indikátoru Classic M.A. Penetration  w/Opt ve fázi vrchol 

Classic M.A. Penetration  

w/Opt 
Průměrný čistý zisk 

Průměrný 

zisk 

Průměrný 

počet 

obchodů 

OPT1 

1. $9514,82 95,15% 3 10 

2. $8966,49 89,66% 3 12 

3. $8905,95 89,06% 4 8 

4. $8715,59 87,16% 5 6 

5. $8452,19 84,52% 2 14 

 

Nejziskovější variantou je indikátor s časovou periodou 10, který zhodnotil investiční 

kapitál o 95,15 %, v absolutním vyjádření 9 514,82 dolarů. Druhou nejlepší variantou se stal 

indikátor s časovou periodou 12. Nejméně ziskovým parametrem byl indikátor s časovou 

periodou 14. 

V Grafu č. 4.2 jsou porovnány funkce hustoty těchto pěti nejlepších variant. Graf je 

tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů kaţdé z pěti nejziskovějších 

variant indikátoru. 
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Graf č. 4.2: Funkce hustoty výnosů 5 nejziskovějších variant v hospodářské fázi vrchol 

 

 

Riziko spojené s obchodováním nejziskovějších variant indikátoru bylo stanoveno 

opět prostřednictvím ukazatelů VaR a volatilita. Hodnoty rizika spolu s dalšími statistickými 

charakteristikami jsou zobrazeny v Tab. 4.10. 

Tab. 4.10: Výsledky optimalizace indikátoru Classic M.A. Penetration  w/Opt 

Ukazatele MA OPT 6 MA OPT 8 MA OPT 10 MA OPT 12 MA OPT 14 

Pořadí 

ziskovosti 4. 3. 1. 2. 5. 

Průměrný 

výnos 87,16% 89,06% 95,15% 89,66% 84,52% 

Maximální 

výnos 343,55% 343,55% 343,55% 343,55% 312,95% 

Minimální 

výnos -286,07% -307,29% -307,29% -279,03% -273,73% 

Volatilita 166,31% 163,39% 156,42% 152,91% 147,11% 

VaR 186,40% 179,69% 162,14% 161,85% 157,45% 

Šikmost -0,5413 -0,5282 -0,5076 -0,4027 -0,2807 

Špičatost -0,7948 -0,7370 -0,6928 -0,7321 -0,7246 

 

Dle ukazatele volatilita byla, v nejméně rizikové variantě indikátoru, hodnota časové 

periody 14. 10denní indikátor dosáhl nejvyšší úrovně průměrného výnosu. Nejrizikovější 

variantou v rámci ukazatele volatilita byl 6denní indikátor. Druhým pouţitým ukazatelem, ke 

stanovení rizika, VaR, byl jako nejméně riziková varianta, určen indikátor s časovou 
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periodou 14 a nejvíce riziková varianta byla představována 6denním indikátorem. Čtyři 

nejziskovější varianty dosáhly stejné hodnoty maximálního výnosu. Dle těchto výsledků je 

pro investora s neutrálním postojem k riziku, v hospodářském cyklu vrchol, nejvhodnější 

indikátor Classic M.A. Penetration  w/Opt s časovou periodou 10.  

Hospodářská fáze recese 

Hodnoty pěti nejlepších variant indikátoru Classic M.A. Penetration w/Opt 

v hospodářské fázi recese jsou zobrazeny v Tab. 4.11.  

Tab. 4.11: Hodnoty indikátoru Classic M.A. Penetration  w/Opt ve fázi recese 

Classic M.A. Penetration  

w/Opt 

Průměrný čistý 

zisk 

Průměrný 

zisk 

Průměrný 

počet 

obchodů 

OPT1 

1. $10628,69 106,29% 4 8 

2. $10148,90 101,49% 5 6 

3. $10147,75 101,48% 3 10 

4. $9854,91 98,55% 3 12 

5. $9556,72 95,57% 2 14 

 

Nejziskovější variantou je indikátor s časovou periodou 8, který zhodnotil investiční 

kapitál o 106,29 %. Druhou nejlepší variantou se stal indikátor s časovou periodou 6. 

Nejméně ziskovým parametrem byl indikátor s časovou periodou 14. 

V Grafu č. 4.3 jsou porovnány funkce hustoty těchto pěti nejlepších variant. Graf je 

tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů kaţdé z pěti nejziskovějších 

variant indikátoru. 

Graf č. 4.3: Funkce hustoty výnosů 5 nejziskovějších variant v hospodářské fázi recese 
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Hodnoty rizika spolu s dalšími statistickými charakteristikami jsou zobrazeny v Tab. 

4.12. 

Tab. 4.12: Výsledky optimalizace indikátoru Classic M.A. Penetration w/Opt 

Ukazatele MA OPT 6 MA OPT 8 MA OPT 10 MA OPT 12 MA OPT 14 

Pořadí ziskovosti 2. 1. 3. 4. 5. 

Průměrný výnos 101,49% 106,29% 101,48% 98,55% 95,57% 

Maximální výnos 359,79% 346,68% 346,68% 338,11% 338,11% 

Minimální výnos -321,81% -321,82% -327,75% -327,75% -318,14% 

Volatilita 193,33% 187,98% 186,98% 182,10% 176,90% 

VaR 216,51% 202,92% 206,08% 200,98% 195,41% 

Šikmost -0,5881 -0,5965 -0,5505 -0,4866 -0,4068 

Špičatost -0,8017 -0,7293 -0,7448 -0,7330 -0,7286 

 

V nejméně rizikové variantě indikátoru dle volatility je hodnota časové periody 14. 

8denní indikátor dosáhl nejvyšší úrovně průměrného výnosu, jeho hodnota činila 106,29 %. 

Nejrizikovější variantou v rámci ukazatele volatilita byl 6denní indikátor. Druhým pouţitým 

ukazatelem, ke stanovení rizika, VaR, byl jako nejméně riziková varianta, určen indikátor 

s časovou periodou 14 a nejvíce riziková varianta byla představována 6denním indikátorem. 

Nejvyšší hodnotu maximálního výnosu dosáhla 6denní varianta indikátoru. Dle těchto 

parametrů je pro investora s neutrálním postojem k riziku, v hospodářském cyklu recese, 

nejvhodnější indikátor Classic M.A. Penetration w/Opt s časovou periodou 8 a to i přesto, ţe 

je riziko dle volatility u této varianty vyšší, neţ u dalších 3. variant.  Investor je k riziku 

neutrální a hodnota průměrného výnosu je pro něj důleţitější. 

 

4.3 Určení optimálních parametrů indikátoru Moving Average 

Crossovers w/Opt 
 

U tohoto indikátoru je nákup a prodej akcie uskutečňován dle následných podmínek: 

 vstup do dlouhé pozice      EoptCMovEoptCMov ,2,,1,  , 

 uzavření dlouhé pozice      EoptCMovEoptCMov ,2,,1,  , 

 krátký prodej        EoptCMovEoptCMov ,2,,1,  , 

kde  EoptCMov ,1,  představuje exponenciální klouzavý průměr za optimální časovou 

periodu, 2,1 optopt znázorňují optimální časové periody. 
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Parametr pro stanovení optimální délky OPT1 je zobrazen v Obr. 4.2 a pro optimální 

délku OPT2 v Obr. 4.3. 

 

Obr. 4.2: Stanovení optimální délky OPT1 

 

 

Obr. 4.3: Stanovení optimální délky OPT2 

 

Hospodářská fáze dno 

Na základě stanovených parametrů byly určeny nejziskovější varianty indikátoru 

Moving Average Crossovers w/Opt v hospodářské fázi dno. Hodnoty pěti nejlepších variant 

jsou zobrazeny v Tab. 4.13. 
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Tab. 4.13: Hodnoty indikátoru Moving Average Crossovers w/Opt ve fázi dno 

Moving Average 

Crossovers w/Opt 

Průměrný čistý 

zisk 

Průměrný 

výnos 

Průměrný 

počet 

obchodů 

OPT1 OPT2 

1. $6156,36 61,56% 6 6 9 

2. $6091,95 60,92% 5 5 11 

3. $6023,62 60,24% 6 5 9 

4. $5847,75 58,48% 7 6 7 

5. $5819,76 58,20% 5 4 13 

 

Nejziskovější variantou je indikátor s časovou periodou OPT1 6 s OPT2 9, který 

zhodnotil investiční kapitál o 61,56 %. Druhou nejlepší variantou se stal indikátor s časovou 

periodou OPT1 5 a OPT2 11. Nejméně ziskovým parametrem, kterým byl investiční kapitál 

zhodnocen o 58,20 %, byl indikátor s časovou periodou OPT1 4 a OPT2 13. 

V Grafu č. 4.4 jsou porovnány funkce hustoty těchto pěti nejlepších variant. Graf je 

tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů kaţdé z pěti nejziskovějších 

variant indikátoru. 

Graf č. 4.4: Funkce hustoty výnosů 5 nejziskovějších variant v hospodářské fázi dno 
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Hodnota rizika obchodování dle ukazatelů VaR a volatilita je zobrazena v Tab. 4.14. 

Tab. 4.14: Výsledky optimalizace indikátoru Moving Average Crossovers w/Opt 

Ukazatele MAcros 6/7 MAcros 5/9 MAcros 6/9 MAcros 5/11 MAcros 4/13 

Pořadí 

ziskovosti 4. 3. 1. 2. 5. 

Průměrný 

výnos 58,48% 60,24% 61,56% 60,92% 58,20% 

Maximální 

výnos 254,61% 254,61% 254,61% 254,62% 254,62% 

Minimální 

výnos -222,63% -207,79% -220,23% -220,23% -220,23% 

Volatilita 140,95% 141,06% 141,03% 142,03% 144,37% 

VaR 173,36% 171,78% 170,41% 172,70% 179,27% 

Šikmost -0,5045 -0,5139 -0,5255 -0,5142 -0,4778 

Špičatost -1,3413 -1,3591 -1,3529 -1,3866 -1,4635 

 

Ukazatelem VaR, byl jako nejméně riziková varianta určen indikátor s časovou 

periodou OPT1 6 a OPT2 9. Nejvíce riziková varianta byla představována indikátorem s 

4denním klouzavým průměrem a 13denním klouzavým průměrem. Dle ukazatele volatilita 

byla, v nejméně rizikové variantě indikátoru, hodnota časové periody OPT1 6 a OPT2 7. 

Nejrizikovější variantou v rámci ukazatele volatilita byl indikátor s 4denním klouzavým 

průměrem a 13denním klouzavým průměrem. Indikátor tvořený 6denním klouzavým 

průměrem a 9denním klouzavým průměrem dosáhl nejvyšší úrovně průměrného výnosu, jeho 

hodnota činila 61,56 %. Nejvyšší hodnotu maximálního výnosu dosáhla varianta s časovou 

periodou OPT1 6 a OPT2 9. Dle těchto parametrů je pro investora s neutrálním postojem k 

riziku, v hospodářském cyklu dno, nejvhodnější indikátor Moving Average Crossovers w/Opt 

s časovou periodou OPT1 6 a OPT2 9.  

Hospodářský cyklus vrchol 

Pět nejziskovějších variant indikátoru Moving Average Crossovers w/Opt 

v hospodářské fázi vrchol je zobrazeno v Tab. 4.15.  
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Tab. 4.15: Hodnoty indikátoru Moving Average Crossovers w/Opt ve fázi vrchol 

Moving Average Crossovers 

w/Opt 

Průměrný čistý 

zisk 

Průměrný 

zisk 

Průměrný 

počet 

obchodů 

OPT1 OPT2 

1. $5517,34 55,17% 7 6 7 

2. $5509,29 55,09% 8 2 7 

3. $5309,57 53,10% 7 6 9 

4. $5302,50 53,03% 8 5 7 

5. $5265,20 52,65% 7 2 9 

 

Nejziskovější variantou je indikátor s časovou periodou OPT1 6 a OPT2 7, který 

zhodnotil investiční kapitál o 55,17 %. Druhou nejlepší variantou se stal indikátor s časovou 

periodou OPT1 2 a OPT2 7. Nejméně ziskovým parametrem byl indikátor tvořen 2denním 

klouzavým průměrem a 9denním klouzavým průměrem. 

V Grafu č. 4.5 jsou porovnány funkce hustoty těchto pěti nejlepších variant. Graf je 

tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů kaţdé z pěti nejziskovějších 

variant indikátoru. 

Graf č. 4.5: Funkce hustoty výnosů 5 nejziskovějších variant v hospodářské fázi vrchol 

 

 

Riziko je stanoveno stejně jako v předešlém případě prostřednictvím ukazatelů VaR a 

volatilita, jejíţ hodnoty jsou zobrazovány v Tab. 4.16. 
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Tab. 4.16: Výsledky optimalizace indikátoru Moving Average Crossovers w/Opt 

Ukazatele MAcros 2/7 MAcros 5/7 MAcros 6/7 MAcros 2/9 MAcros 6/9 

Pořadí 

ziskovosti 2. 4. 1. 5. 3. 

Průměrný 

výnos 55,09% 53,03% 55,17% 52,65% 53,10% 

Maximální 

výnos 343,53% 343,53% 343,53% 343,54% 343,53% 

Minimální 

výnos -302,20% -274,42% -289,62% -307,32% -273,45% 

Volatilita 201,91% 201,16% 199,55% 201,82% 201,81% 

VaR 277,02% 277,85% 273,07% 279,31% 278,85% 

Šikmost -0,3448 -0,2905 -0,3019 -0,3023 -0,2795 

Špičatost -1,5180 -1,5464 -1,5224 -1,5421 -1,5691 

 

Dle ukazatele volatilita byla, v nejméně rizikové variantě indikátoru, hodnota časové 

periody OPT1 6 a OPT2 7. Tento indikátor dosáhl také nejvyšší úrovně průměrného výnosu, 

jeho hodnota činila 55,17 %. Nejrizikovější variantou v rámci ukazatele volatilita byl 

indikátor s 2denním a 7klouzavým průměrem. Druhým pouţitým ukazatelem, ke stanovení 

rizika, VaR, byl jako nejméně riziková varianta stejně jako u volatility, určen indikátor 

s časovou periodou OPT1 6 a OPT2 7a nejvíce riziková varianta byla představována 

indikátorem s 2denním a 9dennímklouzavým průměrem. Nejvyšší hodnotu maximálního 

výnosu dosáhla varianta s časovou periodou OPT1 2 a OPT2 9. Dle těchto parametrů je pro 

investora s neutrálním postojem k riziku, v hospodářském cyklu vrchol, nejvhodnější 

indikátor Moving Average Crossovers w/Opt s časovou periodou  OPT1 6 a OPT2 7, protoţe 

u této varianty přineslo obchodování nejvyšší zisk. 

Hospodářská fáze recese 

V hospodářské fázi recese jsou parametry pěti nejlepších variant indikátoru Moving 

Average Crossovers w/Opt zobrazeny v Tab. 4.17.  
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Tab. 4.17: Hodnoty indikátoru Moving Average Crossovers w/Opt ve fázi recese 

Moving Average 

Crossovers w/Opt 

Průměrný čistý 

zisk 

Průměrný 

zisk 

Průměrný 

počet 

obchodů 

OPT1 OPT2 

1. $7954,67 79,55% 7 6 7 

2. $7933,10 79,33% 6 5 9 

3. $7786,40 77,86% 6 6 9 

4. $7738,20 77,38% 6 4 11 

5. $7532,51 75,33% 5 3 13 

 

Nejziskovější variantou je indikátor s časovou periodou OPT1 6 a OPT2 7, který 

zhodnotil investiční kapitál o 79,55 %. Druhou nejlepší variantou se stal indikátor s časovou 

periodou OPT1 5 a OPT2 9. Nejméně ziskovým parametrem byl indikátor tvořen 3denním a 

13denním klouzavým průměrem. 

V Grafu č. 4.6 jsou porovnány funkce hustoty těchto pěti nejlepších variant. Graf je 

tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů kaţdé z pěti nejziskovějších 

variant indikátoru. 

Graf č. 4.6: Funkce hustoty výnosů 5 nejziskovějších variant v hospodářské fázi recese 
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Riziko je stanoveno ukazateli VaR a volatilita v Tab. 4.18. 

Tab. 4.18: Výsledky optimalizace indikátoru Moving Average Crossovers w/Opt 

Ukazatele MAcros 6/7 MAcros 5/9 MAcros 6/9 MAcros 4/11 MAcros 3/13 

Pořadí 

ziskovosti 1. 2. 3. 4. 5. 

Průměrný 

výnos 79,55% 79,33% 77,86% 77,38% 75,33% 

Maximální 

výnos 359,80% 359,80% 359,80% 359,79% 359,79% 

Minimální 

výnos -332,54% -332,54% -332,54% -332,54% -332,54% 

Volatilita 227,60% 227,91% 229,77% 230,47% 232,00% 

VaR 294,81% 295,54% 300,08% 301,71% 306,28% 

Šikmost -0,4666 -0,4583 -0,4464 -0,4440 -0,4274 

Špičatost -1,4208 -1,4335 -1,4651 -1,4747 -1,5053 

 

Nejvyšší hodnota maximálního výnosu byla shodná u tří variant, hodnota činila 

359,80 %.  Nejvyšší úroveň průměrného výnosu investičního kapitálu byla u indikátoru 

tvořeného 6denním a 7denním klouzavým průměrem, jeho hodnota činila 79,55 %. Dle 

ukazatele volatilita byla, v nejméně rizikové variantě indikátoru, hodnota časové periody 

OPT1 6 a OPT2 7. Nejrizikovější variantou v rámci ukazatele volatilita byl indikátor 

s časovou periodou OPT1 3 a OPT2 13. Druhým pouţitým ukazatelem, ke stanovení rizika, 

VaR, byl jako nejméně riziková varianta, určen indikátor s časovou periodou OPT1 6 a 

OPT2 7. Oběma ukazateli rizika tak byl stanovena stejná nejméně riziková varianta.  Dle 

těchto parametrů je pro investora se sklonem k rizku, v hospodářském cyklu recese, 

nejvhodnější indikátor Moving Average Crossovers w/Opt s časovou periodou OPT1 6 a 

OPT2 7, která byla nejvíce zisková a zároveň také nejméně riziková. 

 

4.4 Určení optimálních parametrů u indikátoru RSI 70/30 

w/Optimization 
 

U tohoto indikátoru je nákup a prodej akcie uskutečňován dle následných podmínek: 

 vstup do dlouhé pozice       30,1optRSICross , 

 uzavření dlouhé pozice      1,70 optRSICross , 

 krátká pozice         1,70 optRSICross , 
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kde Cross (RSI(opt1), 30) znamená, ţe indikátor RSI prorazil linii 30 zdola, Cross 

(70,RSI(opt1)) proraţení linie 70 indikátorem RSI shora a opt1 představuje optimální časovou 

periodu. Parametr pro stanovení optimální délky OPT1 je zobrazen v Obr. 4.4. 

Obr. 4.4: Stanovení optimální délky OPT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářská fáze dno 

Na základě stanovených parametrů byly určeny nejziskovější varianty indikátoru RSI 

70/30 w/Optimization v hospodářské fázi dno. Hodnoty pěti nejlepších variant jsou zobrazeny 

v Tab. 4.19.  

Tab. 4.19: Hodnoty indikátoru RSI 70/30 w/Optimization ve fázi dno 

RSI 70/30 w/Optimization 
Průměrný 

čistý zisk 

Průměrný 

zisk 

Průměrný 

počet 

obchodů 

OPT1 

1. $5863,33 58,63% 4 3 

2. $5618,22 56,18% 2 5 

3. $5321,90 53,22% 1 7 

4. $4100,68 41,01% 1 9 

5. $3226,18 32,26% 0 11 

 

Nejziskovější variantou je indikátor s časovou periodou OPT1 3, který zhodnotil 

investiční kapitál o 58,63 %. Druhou nejlepší variantou se stal indikátor s časovou periodou 

OPT1 5. Nejméně ziskovým parametrem, kterým byl investiční kapitál zhodnocen o 32,26 %, 

byl indikátor s časovou periodou OPT1 11. 

V Grafu č. 4.7 jsou porovnány funkce hustoty těchto pěti nejlepších variant. Graf je 

tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů kaţdé z pěti nejziskovějších 

variant indikátoru. 
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Graf č. 4.7: Funkce hustoty výnosů 5 nejziskovějších variant v hospodářské fázi dno 

 

 

Hodnota rizika obchodování dle ukazatelů VaR a volatilita je zobrazena v Tab. 4.20. 

Tab. 4.20: Výsledky optimalizace indikátoru RSI 70/30 w/Optimization 

Ukazatele RSI 3 RSI 5 RSI 7 RSI 9 RSI 11 

Pořadí 

ziskovosti 1. 2. 3. 4. 5. 

Průměrný 

výnos 58,63% 56,18% 53,22% 41,01% 32,26% 

Maximální 

výnos 239,24% 220,53% 240,56% 213,62% 199,09% 

Minimální 

výnos -253,94% -253,95% -253,95% -253,95% -238,83% 

Volatilita 109,28% 93,99% 86,78% 81,59% 73,89% 

VaR 121,11% 98,42% 89,52% 93,20% 89,27% 

Šikmost -0,6120 -0,4575 -0,3084 -0,1285 0,1446 

Špičatost -0,3584 -0,1041 0,0048 0,4007 1,0003 

 

Ukazatelem volatilita byla stanovena v nejméně rizikové variantě indikátoru hodnota 

časové periody 11. Indikátor 3denním RSI dosáhl nejvyšší úrovně průměrného výnosu, jeho 

hodnota činila 58,63 %. Nejrizikovější variantou v rámci ukazatele volatilita byl indikátor 

s časovou periodou 3. Druhým pouţitým ukazatelem, ke stanovení rizika, VaR, byl jako 

nejméně riziková varianta určen indikátor s časovou periodou 11. Nejvíce riziková varianta 

byla představována indikátorem s časovou periodou 3. Nejvyšší hodnotu maximálního výnosu 

dosáhla varianta RSI 7. Dle těchto parametrů je pro investora s neutrálním postojem k riziku, 
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v hospodářském cyklu dno, nejvhodnější indikátor RSI 70/30 w/Optimization s časovou 

periodou 3.  

Hospodářská fáze vrchol 

Pět nejziskovějších variant indikátoru RSI 70/30 w/Optimization v hospodářské fázi 

vrchol je zobrazeno v Tab. 4.21.  

Tab. 4.21: Hodnoty indikátoru RSI 70/30 w/Optimization ve fázi vrchol 

RSI 70/30 w/Optimization 
Průměrný 

čistý zisk 

Průměrný 

zisk 

Průměrný 

počet 

obchodů 

OPT1 

1. $9978,10 99,78% 2 5 

2. $9614,21 96,14% 1 7 

3. $9599,72 96,00% 4 3 

4. $7737,49 77,37% 1 9 

5. $6633,30 66,33% 0 11 

 

Nejziskovější variantou je indikátor s časovou periodou 5, který zhodnotil investiční 

kapitál o 99,78 %. Druhou nejlepší variantou se stal indikátor s časovou periodou 7. Nejméně 

ziskovým parametrem, kterým byl investiční kapitál zhodnocen o 66,33 %, byl indikátor 

s časovou periodou 11. 

V Grafu č. 4.8 jsou porovnány funkce hustoty těchto pěti nejlepších variant. Graf je 

tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů kaţdé z pěti nejziskovějších 

variant indikátoru. 

Graf č. 4.8: Funkce hustoty výnosů 5 nejziskovějších variant v hospodářské fázi vrchol 

 

0

200

400

600

800

Indikátory

Četnost

Výnos

RSI 3

RSI 5

RSI 7

RSI 9

RSI 11



58 

 

Hodnota rizika obchodování dle ukazatelů VaR a volatilita je zobrazena v Tab. 4.22. 

Tab. 4.22: Výsledky optimalizace indikátoru RSI 70/30 w/Optimization 

Ukazatele RSI 3 RSI 5 RSI 7 RSI 9 RSI 11 

Pořadí 

ziskovosti 3. 1. 2. 4. 5. 

Průměrný 

výnos 96,00% 99,78% 96,14% 77,37% 66,33% 

Maximální 

výnos 343,55% 295,95% 290,47% 273,94% 270,94% 

Minimální 

výnos -310,47% -310,47% -310,47% -310,45% -310,45% 

Volatilita 149,78% 131,09% 126,26% 118,95% 111,63% 

VaR 150,37% 115,85% 111,54% 118,28% 117,28% 

Šikmost -0,6993 -0,6114 -0,5339 -0,2045 0,0752 

Špičatost -0,3650 -0,2034 -0,2184 -0,2781 -0,1424 

 

Dle ukazatele volatilita byla v nejméně rizikové variantě indikátoru hodnota časové 

periody 11. Nejrizikovější variantou v rámci ukazatele volatilita byl indikátor RSI 3 s časovou 

periodou 3. Druhým pouţitým ukazatelem, ke stanovení rizika, VaR, byl jako nejméně 

riziková varianta určen indikátor s časovou periodou 7. Nejvíce riziková varianta byla 

představována indikátorem RSI 3. Nejvyšší úrovně průměrného výnosu dosáhl indikátor RSI 

5, jeho hodnota činila 99,78 %. Nejvyšší hodnotu maximálního výnosu dosáhla varianta 

s časovou periodou 3. Dle těchto parametrů je pro investora s neutrálním postojem k riziku, 

v hospodářské fázi vrchol, nejvhodnější indikátor RSI 70/30 w/Optimization s časovou 

periodou 5, která dosáhla nejvyššího průměrného zhodnocení investičního kapitálu.    

Hospodářská fáze recese 

V hospodářské fázi recese jsou parametry pěti nejlepších variant indikátoru RSI 70/30 

w/Optimization zobrazeny v Tab. 4.23.  

Tab. 4.23: Hodnoty indikátoru RSI 70/30 w/Optimization ve fázi recese 

RSI 70/30 w/Optimization 
Průměrný 

čistý zisk 

Průměrný 

zisk 

Průměrný 

počet 

obchodů 

OPT1 

1. $10761,00 107,61% 2 5 

2. $10134,52 101,35% 1 7 

3. $9730,85 97,31% 4 3 

4. $8276,72 82,77% 1 9 

5. $6292,13 62,92% 0 11 
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Nejziskovější variantou je indikátor s časovou periodou 5, který zhodnotil investiční 

kapitál o 107,61 %. Druhou nejlepší variantou se stal indikátor s časovou periodou 7. 

Nejméně ziskovým parametrem, kterým byl investiční kapitál zhodnocen o 62,92 %, byl 

indikátor s časovou periodou 11. 

V Grafu č. 4.9 jsou porovnány funkce hustoty těchto pěti nejlepších variant. Graf je 

tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů kaţdé z pěti nejziskovějších 

variant indikátoru. 

Graf č. 4.9: Funkce hustoty výnosů 5 nejziskovějších variant v hospodářské fázi recese 

 

 

Hodnota rizika obchodování dle ukazatelů VaR a volatilita je zobrazena v Tab. 4.24. 

Tab. 4.24: Výsledky optimalizace indikátoru RSI 70/30 w/Optimization 

Ukazatele RSI 3 RSI 5 RSI 7 RSI 9 RSI 11 

Pořadí 

ziskovosti 3. 1. 2. 4. 5. 

Průměrný 

výnos 97,31% 107,61% 101,35% 82,77% 62,92% 

Maximální 

výnos 338,12% 338,11% 301,41% 289,32% 288,19% 

Minimální 

výnos -335,23% -332,20% -321,81% -321,81% -321,81% 

Volatilita 180,50% 162,36% 150,68% 141,00% 128,60% 

VaR 199,59% 159,45% 146,50% 149,15% 148,61% 

Šikmost -0,6311 -0,6392 -0,4539 -0,1701 0,1522 

Špičatost -0,5546 -0,2847 -0,3195 -0,2507 0,1862 
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Nejrizikovější variantou v rámci ukazatele volatilita byl indikátor RSI 3. V nejméně 

rizikové variantě indikátoru byla hodnota časové periody 11. Dle ukazatele VaR, byl jako 

nejméně riziková varianta určen indikátor s časovou periodou 7. Nejvíce riziková varianta 

byla představována indikátorem RSI 3. Indikátor tvořený RSI 5 dosáhl nejvyšší úrovně 

průměrného výnosu, jeho hodnota činila 107,61 %. Nejvyšší hodnotu maximálního výnosu 

dosáhla varianta s časovou periodou 3, o jednu setinu procenta byla horší varianta RSI 5. Dle 

těchto parametrů je pro investora s neutrálním postojem k riziku, v hospodářské fázi dno, 

nejvhodnější varianta RSI 70/30 w/Optimization s časovou periodou 5, protoţe dosáhla 

nejvyššího průměrného zhodnocení investičního kapitálu.   

 

4.5 Určení optimálních parametrů indikátoru StochRSI 
 

U tohoto indikátoru je nákup a prodej akcie uskutečňován dle následných podmínek: 

 vstup do dlouhé pozice 

              1003,10,1010,10/3,10,1010,20  RSILLVRSIHHVSumRSILLVRSISumCross , 

 uzavření dlouhé pozice 

              80,1003,10,1010,10/3,10,1010  RSILLVRSIHHVSumRSILLVRSISumCross , 

 krátký prodej 

              1003,10,1010,10/3,10,1010,20  RSILLVRSIHHVSumRSILLVRSISumCross , 

kde Crossznamená překříţení, Sum součet,   10,10RSI indikátor za 10 

předcházejících period,   3,10,10RSILLV  nejniţší hodnotu indikátoru za předcházející 3 

časové periody a   10,10RSIHHV  nejvyšší hodnotu indikátoru za 10 předcházejících period. 

U tohoto indikátoru byla časová perioda přednastavena programem Metastock Professional a 

proto nebyly dále zkoumány optimalizační parametry u různých variant.  

Hospodářská fáze dno 

V Grafu č. 4.10 je znázorněna funkce hustoty tohoto indikátoru pro hospodářskou fázi 

dno. Graf je tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů zvoleného 

indikátoru. 
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Graf č. 4.10: Funkce hustoty výnosů indikátoru StochRSI v hospodářské fázi dno 

 

 

Hodnota rizika obchodování je zobrazena v Tab. 4.25. 

Tab. 4.25: Výsledky vybraných ukazatelů indikátoru StochRSI 

Ukazatele STOCH RSI 

Průměrný výnos 55,73% 

Maximální výnos 254,63% 

Minimální výnos -220,60% 

Volatilita 98,24% 

VaR 105,86% 

Šikmost -0,1273 

Špičatost -0,5031 

 

Riziko dle volatility u indikátoru StochRSI dosahovalo hodnoty 98,24 %. Ukazatelem 

VaR měla úroveň rizika hodnotu 105,86 %. Při takto vysokém riziku byl, v hospodářské fázi 

dno, investiční kapitál průměrně zhodnocen o 55,73 %. Maximální zhodnocení při pouţití 

tohoto indikátoru bylo více neţ 250 %.  V opačném případě minimální výnos činil – 

220,60 %. 

Hospodářská fáze vrchol 

V Grafu č. 4.11 je znázorněna funkce hustoty tohoto indikátoru pro hospodářskou fázi 

vrchol. Graf je tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů zvoleného 

indikátoru. 
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Graf č. 4.11: Funkce hustoty výnosů indikátoru StochRSI v hospodářské fázi vrchol 

 

 

Hodnota rizika obchodování dle ukazatelů VaR a volatilita je zobrazena v Tab. 4.26. 

Tab. 4.26: Výsledky vybraných ukazatelů indikátoru StochRSI 

Ukazatele STOCH RSI 

Průměrný výnos 81,95% 

Maximální výnos 254,63% 

Minimální výnos -220,60% 

Volatilita 98,24% 

VaR 79,64% 

Šikmost -0,1273 

Špičatost -0,5031 

 

Ukazatelem VaR měla úroveň rizika hodnotu 79,64 %. Riziko dle volatility u 

indikátoru StochRSI dosahovalo hodnoty 98,24 %. Při takto vysokém riziku byl 

v hospodářské fázi vrchol investiční kapitál průměrně zhodnocen o 81,95 %. Maximální 

zhodnocení při pouţití tohoto indikátoru bylo 254,63 %.  V opačném případě minimální 

výnos činil –220,60 %. 

Hospodářská fáze recese 

V Grafu č. 4.12 je znázorněna funkce hustoty tohoto indikátoru pro hospodářskou fázi 

recese. Graf je tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů zvoleného 

indikátoru. 
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Graf č. 4.12: Funkce hustoty výnosů indikátoru StochRSI v hospodářské fázi recese 

 

 

Hodnota rizika obchodování dle ukazatelů VaR a volatilita je zobrazena v Tab. 4.27. 

Tab. 4.27: Výsledky vybraných ukazatelů indikátoru StochRSI 

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dle volatility u indikátoru StochRSI dosahovalo hodnoty 157,06 %. 

Ukazatelem VaR měla úroveň rizika hodnotu 174,58 %. Při takto vysokém riziku byl, 

v hospodářské fázi recese, investiční kapitál průměrně zhodnocen o 83,77 %. Maximální 

zhodnocení při pouţití tohoto indikátoru bylo 351,47 %.  V opačném případě minimální 

výnos činil –327,06 %. 
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4.6 Určení optimálních parametrů indikátoru Exponential 

Moving Average 
 

U tohoto indikátoru je nákup a prodej akcie uskutečňován dle následných podmínek: 

 vstup do dlouhé pozice       1,,2,Re,2,  ECMovfECMov , 

 výstup z dlouhé pozice       1,,2,Re,2,  ECMovfECMov , 

 krátký prodej          1,,2,Re,2,  ECMovfECMov , 

kde C představuje uzavírací cenu,  ECMov ,2,  znamená dvoudenní exponenciální 

klouzavý průměr a   1,,2,Re ECMovf  je dvoudenní exponenciální průměr nalezený před 

jednou časovou periodou.  

Stejně jako u indikátoru StochRSI byla u tohoto indikátoru časová perioda 

přednastavena programem Metastock Professional a proto nebyly dále zkoumány 

optimalizační parametry u různě ziskových variant.  

Hospodářská fáze dno 

V Grafu č. 4.13 je znázorněna funkce hustoty tohoto indikátoru pro hospodářskou fázi 

dno. Graf je tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů zvoleného 

indikátoru. 

Graf č. 4.13: Funkce hustoty výnosů indikátoru Exponential Moving Average 

           v hospodářské fázi dno 
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Hodnota rizika obchodování dle ukazatelů VaR a volatilita je zobrazena v Tab. 4.28. 

Tab. 4.28: Výsledky vybraných ukazatelů indikátoru Exponential Moving Average 

Ukazatele EMA 

Průměrný výnos 41,04% 

Maximální výnos 251,51% 

Minimální výnos -253,97% 

Volatilita 146,91% 

VaR 200,61% 

Šikmost -0,4082 

Špičatost -1,4521 

 

Riziko dle volatility u indikátoru Exponential Moving Average dosahovalo hodnoty 

146,91 %. Ukazatelem VaR byla úroveň rizika stanovena ve výši 200,61 %. Při takto 

vysokém riziku byl, v hospodářské fázi dno, investiční kapitál průměrně zhodnocen o 

41,04 %. Maximální zhodnocení při pouţití tohoto indikátoru bylo více neţ 250 %.  

V opačném případě minimální výnos činil –253,97 %. 

Hospodářská fáze vrchol 

V Grafu č. 4.14 je znázorněna funkce hustoty tohoto indikátoru pro hospodářskou fázi 

vrchol. Graf je tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů zvoleného 

indikátoru. 

Graf č. 4.14: Funkce hustoty výnosů indikátoru Exponential Moving Average 

                  v hospodářské fázi vrchol 
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Hodnota rizika obchodování dle ukazatelů VaR a volatilita je zobrazena v Tab. 4.29. 

Tab. 4.29: Výsledky vybraných ukazatelů indikátoru Exponential Moving Average 

Ukazatele EMA 

Průměrný výnos 45,38% 

Maximální výnos 343,53% 

Minimální výnos -312,28% 

Volatilita 207,33% 

VaR 295,65% 

Šikmost -0,3289 

Špičatost -1,5818 

 

Ukazatelem VaR měla úroveň rizika hodnotu 295,65 %. Riziko dle volatility u 

indikátoru Exponential Moving Average dosahovalo hodnoty 207,33 %. V hospodářské fázi 

vrchol byl investiční kapitál průměrně zhodnocen o 45,38 %. Maximální zhodnocení při 

pouţití tohoto indikátoru bylo 343,53 %.  Minimální výnos činil – 312,28 %. 

Hospodářská fáze recese 

V Grafu č. 4.15 je znázorněna funkce hustoty tohoto indikátoru pro hospodářskou fázi 

recese. Graf je tvořen 10 výnosovými intervaly a 1 000 výnosových scénářů zvoleného 

indikátoru. 

Graf č. 4.15: Funkce hustoty výnosů indikátoru Exponential Moving Average 

          v hospodářské fázi recese 
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Hodnota rizika obchodování dle ukazatelů VaR a volatilita je zobrazena v Tab. 4.30. 

Tab. 4.30: Výsledky vybraných ukazatelů indikátoru Exponential Moving Average 

Ukazatele EMA 

Průměrný výnos 50,43% 

Maximální výnos 359,79% 

Minimální výnos -332,23% 

Volatilita 237,28% 

VaR 339,86% 

Šikmost -0,3238 

Špičatost -1,5786 

 

Maximální zhodnocení při pouţití tohoto indikátoru bylo 359,79 %.  V opačném 

případě minimální výnos činil –332,23 %. Riziko dle volatility u indikátoru Exponential 

Moving Average dosahovalo hodnoty 237,28 %. Ukazatelem VaR měla úroveň rizika 

hodnotu 339,86 %. Při takto vysokém riziku byl, v hospodářské fázi recese, investiční kapitál 

průměrně zhodnocen o 50,43 %.  

 

4.7 Vyhodnocení nejlepších variant indikátorů ve vybraných 

fázích hospodářského cyklu 
 

V Tab. 4.31 jsou uvedeny výsledky vybraných variant jednotlivých indikátorů pro 

investora s neutrálním postojem k riziku v hospodářské fázi dno. 

Tab. 4.31: Hodnoty nejziskovějších variant indikátorů v hospodářské fázi dno 

Ukazatele 
Indikátor 

MA 10 RSI 3 MAcros 6/9 Stoch RSI EMA 

Pořadí ziskovosti 1. 3. 2. 4. 5. 

Průměrný výnos 71,81% 58,63% 61,56% 55,73% 41,04% 

Maximální výnos 239,52% 239,24% 254,61% 254,63% 251,51% 

Minimální výnos -204,68% -253,94% -220,23% -220,60% -253,97% 

Volatilita 114,83% 109,28% 141,03% 98,24% 146,91% 

VaR 117,08% 121,11% 170,41% 150,86% 200,61% 

Šikmost -0,5708 -0,6120 -0,5255 -0,1273 -0,4082 

Špičatost -0,6746 -0,3584 -1,3529 -0,5031 -1,4521 

 

Z výsledných hodnot je patrný velký rozdíl v ziskovosti, který činí mezi 

nejziskovějším indikátorem a nejméně ziskovým indikátorem 30 p.b. Nejvyšší průměrný 
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výnos dosáhl indikátor Classic M.A. Penetration w/Opt s časovou periodou 10. Průměrný 

výnos je71,81 %. Nejmenší průměrný výnos 41,04 % má indikátor Exponential Moving 

Average.  Nejmenší riziko dle ukazatele VaR podstupuje investor při pouţití indikátoru  

Classic M.A. Penetration w/Opt s časovou periodou 10. Naopak největší riziko přináší dle 

ukazatele VaR indikátor Exponential Moving Average. Na základě těchto výsledků lze 

konstatovat, ţe pro investora s neutrálním postojem k riziku je nejvhodnější indikátor, 

v období hospodářské fáze dno, Classic M.A. Penetration w/Opt s časovou periodou 10, 

kterým je investiční kapitál zhodnocen o 71,81 %. Druhým nejvhodnějším indikátorem pro 

daného investora je indikátor Moving Average Crossovers w/Opt se 6denním a 9denním 

klouzavým průměrem. U tohoto indikátoru činí průměrný výnos 61,56 %.  

Výsledky vybraných variant jednotlivých indikátorů pro investora s neutrálním 

postojem riziku v hospodářské fázi vrchol jsou zobrazeny v Tab. 4.32. 

Tab. 4.32: Hodnoty nejziskovějších variant indikátorů v hospodářské fázi vrchol 

Ukazatele 
Indikátor 

MA 10 RSI 5 MAcros 6/7 Stoch RSI EMA 

Pořadí ziskovosti 2. 1. 4. 3. 5. 

Průměrný výnos 95,15% 99,78% 53,10% 81,95% 45,38% 

Maximální výnos 343,55% 295,95% 343,53% 254,63% 343,53% 

Minimální výnos -307,29% -310,47% -289,62% -220,60% -312,28% 

Volatilita 156,42% 131,09% 199,55% 98,24% 207,33% 

VaR 162,14% 115,85% 275,14% 79,64% 295,65% 

Šikmost -0,5076 -0,6114 -0,3019 -0,1273 -0,3289 

Špičatost -0,6928 -0,2034 -1,5224 -0,5031 -1,5818 

 

Nejvyšší průměrný výnos 99,78 % v této fázi hospodářského cyklu je dosaţen pomocí 

indikátoru RSI 70/30 w/Optimization s časovou periodou 5. Nejniţší průměrný výnos je 

stanoven indikátorem Exponential Moving Average. Jeho hodnota činí 45,38 %, coţ 

představuje rozdíl 54 p. b. oproti indikátoru RSI 70/30 w/Optimization s časovou periodou 5. 

U tohoto indikátoru Exponential Moving Average je také ukazatelem VaR stanoveno nejvyšší 

riziko, 295,65 %. Na základě těchto výsledků lze konstatovat, ţe pro investora s neutrálním 

postojem k riziku je nejvhodnější indikátor, v období hospodářské fáze vrchol, RSI 70/30 

w/Optimization s časovou periodou 5, kterým je investiční kapitál zhodnocen o 99,78 %. 

Druhým nejvhodnějším indikátorem pro daného investora je indikátor Classic M.A. 

Penetration w/Opt s časovou periodou 10. U tohoto indikátoru činí průměrný výnos 95,15 %. 

Nejméně vhodný indikátor je indikátor s nejniţším ziskem Exponential Moving Average.  
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Výsledky vybraných variant indikátorů pro investora s neutrálním postojem k riziku za 

hospodářskou fázi recese jsou zobrazeny v Tab. 4.33. 

Tab. 4.33: Hodnoty nejziskovějších variant indikátorů v hospodářské fázi recese 

Ukazatele 
Indikátor 

MA 10 RSI 5 MAcros 6/7 Stoch RSI EMA 

Pořadí ziskovosti 2. 1. 4. 3. 5. 

Průměrný výnos 101,48% 107,61% 79,55% 83,77% 50,43% 

Maximální výnos 346,68% 338,11% 359,80% 351,47% 359,79% 

Minimální výnos -321,82% -332,20% -332,54% -327,06% -332,23% 

Volatilita 187,98% 162,36% 227,60% 157,06% 237,28% 

VaR 202,92% 159,45% 294,84% 174,58% 339,86% 

Šikmost -0,5965 -0,6392 -0,4666 -0,1433 -0,3238 

Špičatost -0,7293 -0,2847 -1,4208 -0,5179 -1,5786 

 

V hospodářské fázi recese je nejziskovější indikátor RSI 70/30 w/Optimization 

s časovou periodou 5. Hodnota průměrného výnosu činí 107,61 %. Nejmenší hodnota 

průměrného výnosu 50,43 % je dosaţena indikátorem Exponential Moving Average. Mezi 

nejziskovějším a nejméně ziskovým indikátorem je rozdíl 57 p. b. Průměrný výnos přes 

100 % bylo dosaţeno také indikátorem Classic M.A. Penetration w/Opt s časovou periodou 

10. Nejvyšší riziko dle ukazatele VaR představuje indikátor Exponential Moving Average. 

Naopak nejmenší riziko dle VaR je spojeno s indikátorem RSI 70/30 w/Optimization 

s časovou periodou 5. 

Na základě těchto výsledků lze konstatovat, ţe pro investora s neutrálním postojem 

k riziku je nejvhodnější indikátor, v období hospodářské fáze recese, RSI 70/30 

w/Optimization s časovou periodou 5, kterým je investiční kapitál zhodnocen o 107,61 %. 

Druhým nejvhodnějším indikátorem pro daného investora je indikátor Classic M.A. 

Penetration w/Opt s časovou periodou 10. U tohoto indikátoru činí průměrný výnos 101,48 %.  

Ve zkoumaných fázích hospodářského cyklu byla ziskovost indikátorů velice rozdílná. 

V hospodářské fázi vrchol a recese byl nejziskovějším indikátorem RSI 70/30 

w/Optimization. Naopak nejméně ziskovým indikátorem pro všechny fáze byl stanoven 

indikátor Exponential Moving Average. Tento indikátor byl zároveň také nejvíce rizikový. 

Parametr časové periody u indikátoru Classic M.A. Penetration w/Opt měl v jednotlivých 

fázích stejnou hodnotu.  
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5 Závěr 
 

Obchodování na burze cenných papírů se stává díky rozvoji moderních technologií 

záleţitostí široké veřejnosti. Rozhodování o nejoptimálnějším okamţiku zadání příkazu ke 

koupi nebo prodeji cenného papíru je velice náročné nejen pro laiky, ale také i pro zkušené 

investory. Hledají se proto stále nové nástroje, kterými by byla sníţena pravděpodobnost 

špatného investičního rozhodnutí. Jedním z investičních nástrojů, které mají zvýšit 

pravděpodobnost úspěšného investování, je technická analýza. 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout nejvhodnější indikátory technické analýzy pro 

obchodování s akciemi pro jednotlivé fáze hospodářského cyklu. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je 

tvořena 2. a 3. kapitolou. Praktickou části se zabývá 4. kapitola. Ve druhé kapitole byl 

charakterizován akciový trh s podrobnějším zaměřením na obchodování na burze. V další 

části této kapitoly byl popsán hospodářský cyklus. Třetí kapitola byla věnována teoretickým 

základům technické analýzy s podrobnějším zaměřením na charakteristiku vybraných 

technických indikátorů. 

V praktické části byly nejprve pomocí analytického programu Metastock Professional 

určeny optimální parametry, indikátorů Classic M.A. Penetration w/Opt, RSI 70/30 

w/Optimization, StochRSI, Moving Average Crossovers w/Opt, Exponential Moving 

Average, které byly analyzovány na akcii americké společnosti Cisco Systems, Inc. 

v hospodářské fázi dno, vrchol a recese. Pro kaţdou fázi bylo nasimulováno pomocí metody 

Monte Carlo 1 000 scénářů. Funkcí Enhanced Systém Tester bylo následně vybráno 5 

nejlepších variant parametrů dle ziskovosti daného indikátoru, ze kterých byla zvolena, na 

základě hodnoty průměrného výnosu, nejvhodnější varianta indikátoru pro investora 

s neutrálním postojem k riziku. 

Z provedené technické analýzy vyplynulo, ţe v hospodářské fázi dno je nejvhodnějším 

indikátorem pro investora s neutrálním postojem k riziku, indikátor Classic M.A. Penetration 

w/Opt s časovou periodou 10, kterým byl investiční kapitál investora zhodnocen o 71,81% při 

riziku, dle VaR, 117,08 %. V hospodářské fázi vrchol je pro investora s neutrálním postojem 

k riziku zvolen jako nejvhodnější indikátor RSI 70/30 w/Optimization s časovou periodou 5, 

jehoţ ziskovost byla 99,78 % při riziku, dle VaR, 115,85 %. V hospodářské fázi recese je 

určen pro investora s neutrálním postojem k riziku jako nejvhodnější indikátor RSI 70/30 
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w/Optimization s časovou periodou 5, kterým byla investice do akcie společnosti Cisco 

Systems zhodnocena o 107,61% při riziku, dle VaR, 159,45 %.  

V jednotlivých fázích hospodářského cyklu jsou technické indikátory různě úspěšné. 

Pomocí technické analýzy můţe obchodník s cennými papíry dosáhnout vysokých zisků nejen 

ve fázi ekonomického růstu, ale také ekonomického poklesu. Jednotliví investoři se mohou v 

rámci doporučení technické analýzy rozhodovat na základě rozdílných preferencí a 

interpretace jejich výsledků můţe mít rozmanité dopady na obchodování. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

EMA – exponential moving average 

HDP – hrubý domácí produkt 

IPO – počáteční veřejná nabídka 

MA – klouzavý průměr 

MACD – moving average corvergence divergence 

MAcross – moving average crossover w/opt 

MA OPT – classic M.A. Penetration w/opt 

MFI -  money flow 

OTC – nákup/prodej přes přepáţku 

ROC – rate of change 

RSI – index relativní síly  
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