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1. Úvod 

Cesta ke svobodě. Tato věta nejlépe vystihuje jednotlivé kapitoly, ve kterých začínám 

objevovat krásy a rizika práce spekulanta. Slovo „začínám“ je více než na místě. Cesta ke 

kariéře úspěšného finančníka je dlouhá, trnitá a plná bolestivých pádů. Pokud se neumíte 

odrážet ode dna, oklepat se rychle z prohry a poučit se okamžitě z chyb, není pro vás trh tím 

správným bojištěm! Největší osobní motivací a inspirací se pro mě stal příběh a smýšlení o 

trzích světového obchodníka Larryho Willamse.  

 

Hlavním cílem práce je vytvoření jednoduché obchodní strategii pro obchodování 

s futures kontrakty a následné provedení analýzy strategie na historických datech vybraného 

trhu.  

 

Výběr konkrétního trhu bude omezen na tzv. americké e-mini kontrakty odvozené od 

akciových indexů. Americké e-mini kontrakty na akciové indexy byly vybrány z důvodu 

nízkého kapitálu potřebného pro jejich obchodování. Může je začít obchodovat téměř každý a 

v současné době patří mezi nejvyhledávanější finanční instrumenty vůbec. K rozvoji 

obchodování s těmito finančními instrumenty přispěl celkový rozvoj elektronického 

obchodování, vývoj obchodních software a zvyšující se kvalita a dostupnost obchodních dat. 

Kvalitní a dostupná obchodní data bez nutnosti zvedat telefon a informovat se každou chvíli o 

vývoji aktuálních cen u brokera, pomohla výrazně snížit náklady na obchodování a zvýšila 

likviditu v průběhu obchodního dne. Vysokou likviditou se vyznačují právě e-mini kontrakty, 

čímž jsou předurčeny pro tzv. intradenní obchodování, kdy obchodník spekuluje na vývoj cen 

v krátkodobém horizontu minut či hodin, ne však delší vývoj než jeden obchodní den.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první části je provedena obecná 

charakteristika finančních derivátů zaměřená na futures kontrakty na akciové indexy. Závěr 

kapitoly je věnován již samotné práci s cenovým grafem a základním teoretickým 

východiskům nezbytným pro část praktickou. 

   

V druhé části práce je sestavena a podrobně popsána obchodní strategie. Je vybrán 

konkrétní trh, zvolen časový rámec pro zobrazení dat v cenovém grafu a jsou nadefinovány 

vstupy a výstupy dané strategie. V závěru kapitoly bude obchodní strategie shrnuta a 

připravena pro část analytickou.  
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V poslední části je obchodní strategie otestována na vzorku historických dat 

vybraného trhu. Jsou představeny základní výsledky strategie, pomocí nichž je 

prostřednictvím metod money managamentu následně strategie doplněna o další nástroje.  
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2. Finanční deriváty se zaměřením na futures kontrakty 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na základní pojmy dané problematiky. Nejprve 

definuje podstatu finančních derivátů, jejich funkci a jejich klasifikaci. Poté se zaměří na 

futures kontrakty. Touto kapitolou začíná užší specifikace pojmů, které je nezbytné definovat 

pro praktickou část práce.  

 

2.1 Podstata finančních derivátů 

Finanční deriváty patří mezi vůbec nejstarší finanční instrumenty, o nichž jsou 

dochovány zmínky již z dob před 3800 lety. V nejstarším dochovaném zákoníku na světě, 

Chammurabiho kodexu, je definován zákon ukládající úlevu na úrocích z půjček ve formě 

zrna každému, koho postihla ztráta z neúrody. Finanční deriváty zaznamenaly v průběhu 

posledních dvou desetiletí mohutný rozvoj. Zejména 70. Léta a vývoj v USA po rozpadu 

Brettonwoodského měnového systému, se stala důležitým mezníkem pro rozvoj těchto 

finančních instrumentů. Na nestabilitu finančních trhů reagovaly instituce a obchodníci 

hledáním nových nástrojů, které by řídily či omezovaly riziko. Jedna z největších 

derivátových burz na světě Chicago board of trade (CBOT) přesně standardizovala podmínky 

kontraktů a zavedla systém marží. Obchodování s deriváty tak dostalo základní strukturu. 
1
 

 

Deriváty jsou derivovány neboli odvozeny od podkladového aktiva, na němž závisí 

hodnota derivátu. Podkladovým aktivem můžou být akcie, akciové indexy, dluhopisy, měny, 

komodity nebo cokoli, co má určitý stupeň nepředvídatelného efektu obchodní aktivity. 

Můžeme tedy říci, že se jedná o kontrakty sjednávané na různá finanční podkladová aktiva.
2
 

 

Finanční deriváty řadíme mezi termínované obchody. Charakteristickým znakem je 

časový rozdíl mezi reálným časem uzavření kontraktu a okamžikem plnění. Promptní 

obchody jsou poté opakem těchto kontraktů a okamžik uzavření kontraktů a plnění splývají. 

Princip termínovaných obchodů známe již několik století, kdy jej využívali obchodníci 

s obilím, kteří již před sklizní sjednávali ceny obilnin za účelem maximalizace zisku. Od té 

doby prošly kontrakty dalším důležitým vývojem, který vedl ke zdokonalení kontraktů a 

vzniku různých variant či kombinací jednotlivých typů těchto nástrojů. 

                                                 
1
 STUPAVSKÝ, Michal. Začalo to obilím a zatím skončilo počasím [online].  Peníze.CZ [30. 8. 2007]. 

Dostupné z: http://www.penize.cz/investice/19026-zacalo-to-obilim-a-zatim-skoncilo-pocasim. ISSN 1213-2217 
2
 LORENČÍKOVÁ, Eva. Deriváty na finančních trzích, jejich vývoj a uplatnění v ČR. Brno, 2006. 

Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra Financí.  

http://www.penize.cz/investice/19026-zacalo-to-obilim-a-zatim-skoncilo-pocasim
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V souvislosti s finančními deriváty je potřeba uvést tzv. pákový efekt. Jedná se o 

mechanismus, při kterém může obchodník složenou zálohou po určitou dobu kontrolovat 

velký obnos peněz. Při minimálním pohybu trhu lze inkasovat obrovské zisky, ale také 

obrovské ztráty. Pokud obchodník nakoupí futures za 10 USD, jehož podkladovým aktivem je 

dluhopis v nominální hodnotě 100 000 USD, pak se projeví změna ceny dluhopisu o 10 USD 

změnou ceny futures také o 10 USD. 

 

2.2 Funkce finančních derivátů 

Existují tři hlavní funkce použití derivátů. Mezi ně patří zajištění (hedging), spekulace 

a arbitráž. Je však nutné podotknout, že se deriváty používají také k různým nelegálním 

záležitostem, jako jsou daňové podvody nebo tunelování podniků. Práce se však zaměřuje 

pouze na legální cesty použití derivátů. 

 

V praxi se zajištění používá v případě, kdy se obchodník bojí podstupovat určité riziko 

spojené s vývojem tržních cen. Pro řízení velikosti tohoto rizika existují nástroje, jejichž cílem 

je primárně předejít ztrátě. Princip spočívá v zafixování ceny k určitému datu v budoucnu. 

V praxi to pak znamená, že si k určité pozici sjednám na termínovaném trhu obchod, který se 

bude vyvíjet zrcadlově. Dlouhé pozice jsou kompenzovány krátkými a naopak. Nevýhodou je, 

že náklady zajištění jsou poměrně vysoké. Podle Jílka (2002) má zajištění smysl s kapitálem 

od jednoho miliónu dolarů. 
3
 

 

Spekulace žene vzhůru likviditu trhů. Díky výše zmiňovanému pákovému efektu jsou 

deriváty pro spekulace neboli trading velmi vhodné. Oproti zajištění se spekulace orientuje 

přímo na zisk. Spekulant v podstatě nakupuje riziko a tím napomáhá likviditě finančního trhu. 

Cílem spekulanta je profitovat na cenovém vývoji, o kterém je přesvědčen, že nastane. 

Očekávání dvou stran je v případě derivátů opačné a proto pokud jedna strana prodělá určitou 

částku, druhá ji vydělá.
4
 

 

Stejně jako u spekulací jde v arbitrážích také o zisk, celý proces je však poněkud 

náročnější a nákladnější. Mohou si jej dovolit pouze velcí investoři, kteří profitují na 

                                                 
3
 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada, 2002. 624 s. ISBN 80-247-0342-4 

 
4
 SOJKA, Zdeněk. Finanční deriváty, úvod do problematiky. Brno: CERM, 2000. 73 s. ISBN: 80-214-

3253-5 
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KLASICKÉ DERIVÁTY 

PEVNÉ TERMÍNOVÉ OPERACE 

FORWARD (OTC) 

Vypořádání obou 

podkladových 

nástrojů v jednom 

okamžiku 

v budoucnosti. 

FUTURES 

Standardizovaný 

forward 

obchodovaný na 

derivátové burze. 

SWAP (OTC) 

Vypořádání 

podkladových 

nástrojů ve více 

okamžicích 

v budoucnosti. 

OPCE (OTC i BURZA) 

Právo kupujícího na 

vypořádání obou 

podkladových nástrojů 

v jednom okamžiku v 

budoucnosti 

rozdílech mezitržních cen. Obchodníci nakupují na trzích s nejnižšími cenami a prodávají na 

trzích s cenami vyššími. Arbitráž můžeme rozdělit dle způsobu vzniku na teritoriální a 

časovou. První varianta spočívá v obchodech se stejnými kontrakty na trzích na několika 

územích. Druhá varianta pak představuje obchod s daným aktivem na spotovém (okamžik 

uzavření smlouvy a jejího vypořádání spadá v jeden) a zároveň termínovém trhu s použitím 

derivátových nástrojů. Investoři se pak řídí porovnáním rozdílu cen a nákladů na arbitráž. Při 

vyšším rozdílu cen pak nakupují na podhodnocených trzích, prodávají na nadhodnocených a 

tímto dosahují zisku téměř s nulovým rizikem.  

 

2.3  Klasifikace finančních derivátů 

Finanční deriváty se mohou dělit z různých hledisek. Lze je rozlišit dle typu trhu, na 

kterém se obchodují na standardizované burzovní trhy a mimoburzovní trhy. Dle druhu 

kontraktu na nepodmíněné a podmíněné termínované obchody či dle typu podkladového 

aktiva na úvěrové, komoditní, akciové a měnové. Základní rozdělení derivátů dle Jílka (2010) 

zachycuje obrázek (2.1). 

 

 

 

Zdroj: Finanční a komoditní deriváty v praxi, Josef Jílek, 2010, str. 18 

 

Obr. 2.1 Základní rozdělení derivátů 
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2.3.1 Finanční deriváty dle typu trhu 

Finanční deriváty se dnes obchodují na standardizovaných burzovních trzích a 

mimoburzovních trzích, tzv. OTC (over the counter). Standardizované trhy jsou 

charakteristické přesně určenými veličinami obchodů (realizační cena, objem, splatnost, typ 

produktu). Díky těmto přesně definovaným podmínkám mohou být vzájemně zaměnitelné. 

Oproti tomu OTC trhy nemají tyto veličiny přesně definovány a náležitosti podmínek 

kontraktu závisí na dohodě obou stran obchodu. Za vypořádání obchodů na 

standardizovaných trzích ručí clearingový dům a díky tomuto se mohou řadit pro investory 

jako bezpečnější.
5
 

2.3.2 Finanční deriváty dle druhu kontraktu 

Dle druhu kontraktu se deriváty dělí na neodvolatelné (nepodmíněné, pevné) 

termínované obchody a podmíněné termínované obchody. Mezi pevné termínované obchody 

patří forward, swapy a futures. Typické jsou rovným vztahem smluvních stran, kdy každé 

straně vznikají jak práva, tak povinnosti vyplývající z daného kontraktu (vztah musí-musí). 

Práce se v další kapitole zabývá podrobně pouze futures kontrakty, jehož obchodování řeší 

praktická část práce. Mezi podmíněné patří opce, které jsou naopak charakteristické 

nerovným postavením smluvních stran. Právo na to, zda se kontrakt uskuteční nebo propadne 

má pouze jedna strana (vztah může-musí). 

2.3.3 Finanční kontrakty dle typu podkladového nástroje 

Podle typu podkladového nástroje se deriváty dělí na úrokové, úvěrové, měnové, 

komoditní a akciové. U úrokového derivátu se jedná o výměnu dvou nebo více podkladových 

aktiv (úrokové nástroje) a obchod uskutečňuje pouze v jedné měně. Patří mezi nejméně 

rizikové deriváty. Riziko zde představuje pouze změnu úrokové míry.  U měnového derivátu 

se jedná o výměnu dvou nebo více podkladových aktiv úrokových nástrojů ve dvou a více 

měnách. Riziko zde představuje jak změna úrokové míry, tak změna měnového kurzu. Pro 

akciový derivát je pak charakteristická výměna alespoň jednoho akciového nástroje nebo 

dvou a více podkladových aktiv (úrokových nástrojů). Riziko zde představuje kromě změny 

úrokové míry také změnu ceny akcie či změnu měnového kurzu. Pro komoditní derivát je 

charakteristická výměna alespoň jednoho komoditního nástroje nebo dvou a více 

podkladových aktiv (úrokové i akciové nástroje). Riziko zde představuje kromě změny cen 

úrokové míry také změnu ceny komodit či změnu měnového kurzu. Úvěrový derivát je 

                                                 
5
 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada, 2002. 624 s. ISBN 80-247-0342-4 
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podobný úrokovému, také se jedná o výměnu dvou nebo více podkladových aktiv (úrokové, 

komoditní i akciové nástroje), ale zde je již reálná hodnota ovlivněna mírou úrokového rizika 

referenčního subjektu. Jedná se nejrizikovější derivát. 
6
 

2.4 Specifika futures kontraktu 

Tato podkapitola nejprve popisuje, co to futures jsou a charakterizuje jejich specifika. 

V další části se již zaměřuje na futures na akciové indexy a jejich e-mini trhy, které jsou 

předmětem obchodování praktické části. 

 

 „Futures je standardizovaný forward obchodovaný na derivátové burze. Prakticky se 

jedná o kontrakt  na vypořádání (výměnu, dodání) podkladových nástrojů k určitému datu 

v budoucnosti, přičemž vypořádání je delší než je zvyklost na spotovém trhu. Může se jednat 

o výměnu pevné částky v hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku v hotovosti či 

případně za dluhový cenný papír, a to v téže měně (úrokový futures), o výměnu pevné částky 

hotovosti v jedné měně za pevnou částku v hotovosti v jiné měně (měnový futures), za 

akciový nástroj (akciový futures) či za komoditní nástroj (komoditní futures),“ tvrdí Jílek 

(2010, str. 241). 

 

Cena podkladového nástroje futures je závislá na nákladech přenosu a na očekávání 

vývoje ceny tohoto podkladového nástroje. Jako báze se poté označuje rozdíl mezi spotovou 

cenou podkladového nástroje a cenou futures. Spotová cena je cena podkladového aktiva na 

klasickém spotovém trhu, kde okamžik uzavření smlouvy a vypořádání spadají v jeden. 
7
 

 

Na základě futures kontraktů se tedy smluvní strany zavazují koupit (prodat) 

standardizované množství aktiva v předem specifikované kvalitě, za danou cenu a k určitému 

budoucímu datu. Obsáhlá standardizace zajišťuje vysokou likviditu futures a jeho předurčení 

pro spekulace. Koupi (long pozice) se kupující zavazuje odebrat standardizované množství 

podkladového aktiva a zaplatit za něj, toto se obchází prodejem kontraktu před splatností. 

Převážná většina obchodů s futures jsou tedy spekulace a likvidují se před splatností (tzv. first 

noticed day). Proto je potřeba sledovat životnost kontraktu. Od klasické investice se také liší 

možností spekulovat na pokles ceny. U futures kontraktů je tedy možnost nejdříve instrument 

prodat a spekulovat tak na pokles jeho ceny (short pozice) a poté instrument koupit zpět za 

                                                 
6
 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Ostrava: Key, 2008. 548 s. ISBN: 978-80-87071-87- 8 

7
 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. vyd.  Praha: Grada 2010. 632 s. ISBN 978-80-

247-3696-9. 
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nižší cenu než prodejní. Další vlastností, které dělají obchodování s futures kontrakty 

atraktivnějšími je již zmiňované využití finanční páky.  S tímto souvisí tzv. marže, kterou 

vyžadují burzy od obchodníků. Marži lze popsat jako zálohu obchodníka, za kterou je mu 

umožněno obchodovat určitý finanční instrument. Pro burzu pak představuje marže jistinu, 

která zajišťuje správné a včasné vypořádání obchodů mezi smluvními stranami. Obchodník 

má díky marži možnost držet pozici několikanásobně větší, než je jeho kapitál. Zvyšuje tak 

podstupované riziko za cenu využití menších pohybů trhu v prospěch vyšších zisků. 

 

Přístup na trhu futures kontraktů je zjednodušen zavedením clearingových ústředen. 

Pokud se kterákoli ze zúčastněných strach dostane do úpadku nebo platební neschopnosti, 

jsou kontrakty garantovány clearingovou centrálou. Do transakce vstupují smluvní strany 

odděleně a anonymně.
8
 

2.4.1 Futures na akciové indexy 

„Akciový futures (equity futures) je futures na výměnu pevné částky v hotovosti za 

akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti. Akciový futures je primárně sázkou na 

budoucí ce-nu akciového nástroje a sekundárně může být také sázkou na budoucí spotový 

měnový kurz a na budoucí spotové bezrizikové úrokové míry. Existují futures na akciový 

index a futures na jednotlivou akcii.“, tvrdí Jílek (2010, str. 288). 

 

Hlavní funkcí akciových indexů (stock market indexes) je informovat o vývoji určité 

části akciového trhu nebo jeho celku. Další funkcí je zajištění proti riziku. Pokud obchodník 

vlastní určité portfolio akcií z indexu a očekává možný pokles, není nutné se akcií zbavovat, 

ale řešením je částečně se zajistit futures kontraktem na daný index. Akciové indexy jsou 

využívané také k různým komparacím a měřením výnosnosti daného trhu.   

 

Akciové indexy se dělí se na souhrnné a výběrové. Souhrnné zahrnují veškeré akcie 

obchodované na daném trhu, příkladem je index Nasdaq composite zahrnující všechny akcie 

z burzy The Nasdaq Stock Market. Výběrové indexy zahrnují vybrané akcie určitého trhu, 

patří zde Dow Jones Industrial Average (DJIA) zahrnující 30 společností obchodovaných na 

NYSE (New York Stock Exchange). 

                                                 
8
 BLAHA, Zdeněk Sid a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Opce, swapy, futures deriváty finančního trhu. 2. 

vyd. Praha: Management Press, 1997. 206 s. ISBN 80-85943-298-8. 
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Dalším typem jsou globální indexy, které zahrnují nejvýznamnější akcie vůbec a 

nezáleží na místě, kde jsou obchodovány (S&P Global 100). Národní akciové indexy pak 

zahrnují nejvýznamnější akcie obchodované v daném státě (německý DAX, americký DJIA a 

mnoho dalších). Také se můžeme setkat s indexy zaměřující se na určitou odvětvovou oblast. 

Takovým indexem je Morgan Stanley Biotech Index zahrnující firmy trhu s biotechnologiemi. 

V následující části jsou popsány konkrétní tři vybrané americké akciové indexy a jejich méně 

finančně náročná varianta, kterou jsou e-mini kontrakty.
9
  

 

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je nejstarším a nejznámějším indexem světa, 

jehož základy položil v roce 1896 Charles Dow respektive jeho společnost Dow Jones & 

Company. Tehdy zahrnoval dvanáct amerických průmyslových akcií a počátečního hodnota 

byla 40,74 bodů. Dnes obsahuje pouze jednu původní společnost a to General Electric. I když 

název obsahuje „Industrial“, tak DJIA obsahuje také akcie z jiných sektorů, jako jsou 

technologie, spotřební průmysl, zábavní průmysl a finance. Od roku 1928 zahrnuje DJIA 

třicet amerických blue-chips a historické průměrné zhodnocení činí přibližně 7%. Hranici 100 

bodů zdolal index v roce 1906, 1000 bodů v roce 1972 a hranici 10 000 bodů překonal v roce 

1999. Index zajišťuje poměrně dobrou srovnatelnost v čase, jelikož jsou v něm prováděny 

minimální změny. Nevýhodou může být úzké zaměření vzhledem k desetitisícům veřejně 

obchodovaným akciím v USA, i tak ale dokáže velice dobře odrážet vývoj amerického 

akciového trhu.  

 

E-mini kontrakt odvíjející se od DJIA je e-mini Dow, který je v obchodních 

platformách označován zkratkou YM. Trh se pohybuje po celých bodech a hodnota jednoho 

bodu činí 5$. Tento trh patří mezi levné a z tohoto pohledu je vhodný také pro drobné a 

začínající obchodníky. 
10

 

 

Jak už bylo výše uvedeno index Nasdaq composite (IXIC) zahrnuje všechny akcie 

obchodované na burzovním trhu v USA (The Nasdaq Stock Market). Index byl zaveden roku 

1971, kdy začínal na hodnotě 100 bodů.  V současné době obsahuje přes tři tisíce akciových 

titulů převážně z technologického sektoru a pro svůj široký záběr se jedná o vůbec 

                                                 
9
 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. vyd.  Praha: Grada 2010. 632 s. ISBN 978-80-

247-3696-9. 
10

 Chicago Mercantile Exchange group. CME: Eguity index [online]. Dostupné z: 

http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/ 
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nejsledovanější index světa. Dále je také užíván index NASDAQ-100, který v sobě zahrnuje 

100 nejobchodovanějších titulů na The Nasdaq Stock Market.  

 

E-mini kontrakt se odvíjí právě od Nasdaq 100 a v obchodních platformách je 

označován jako NQ. Nejmenší pohyb trhu 0,25 bodů má hodnotu 5$, pohyb o celý bod tedy 

činí 20$. Jedná se o jeden z nejlevnějších trhů a je často využíván začínajícími obchodníky. 

Pohybuje se pomaleji než e-mini Dow, ale má vyšší likviditu.  

Index Standard & Poor´s 500 je považován za standartní měřítko výkonnosti 

amerického akciového trhu. Index byl zaveden v roce 1957 a začínal na hodnotě 50 bodů a 

nyní se pohybuje v rozmezí 1000-1500 bodů. Zahrnuje akcie výhradně amerických 

společností s velkým podílem na trhu, které reprezentujících daný sektor a patří mezi 

dostatečně stabilní. Velkou předností S&P 500 je, že představuje asi 70% celkové tržní 

kapitalizace amerického akciového trhu. S vhodnou diverzifikací se pak tento index stává 

dostatečným nástrojem k reprezentaci americké ekonomiky.  

E-mini kontrakt S&P 500 je nejvíce obchodovaným kontraktem na akciové indexy a 

v obchodních platformách je označován zkratkou ES. Již se nejedná o nejlevnější trh a 

přitahuje spíše ostřílenější obchodníky. Hodnota plného bodu činí 50$ a nejmenší pohyb trhu 

je 0,25 bodů (12,50$). Jedná se jeden z nejlikvidnějších trhů, kde lze obchodovat i stovky 

kontraktů naráz.
11

 

2.5 Princip obchodování a čtení z grafů 

V této kapitole je stručně představeno základní technické vybavení nezbytné pro 

elektronické obchodování. Následně je kapitola zaměřena na cenový graf, jehož správné 

pochopení a čtení z něj lze považovat za základní abecedu tohoto oboru.  

 

Každý začínající obchodník by měl disponovat minimálně středně výkonným 

počítačem se stabilním připojením k internetové síti. Dalším nezbytným vybavením je výběr 

obchodního software, který se stane prostředníkem mezi obchodníkem a burzou. Výrobců 

software nabízející obchodní platformy je vzhledem k rozvoji tohoto byznysu velké množství, 

mezi nejznámější patří Sierra Chart, Ninja Trader 7, MSA, Gecko track´n´trade. Pro 

začínajícího obchodníka by mohla být směrodatná informace, zda lze k softwaru nalézt 

                                                 
11

 Nesnídal, Tomáš a Petr PODHAJSKÝ. Americké indexy pro intradenní obchodování [online]. Server 

Finančník [19. 3. 2009]. Dostupné z: http://www.financnik.cz/komodity/financnik/americke-indexy-pro-

intradenni-obchodovani.html 
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dostatečné množství diskuzí, návodů a video tutoriálů. Naučit se v daném programu pracovat 

se základními potřebnými funkcemi, lze zvládnout s návody od zběhlých uživatelů za pár dní. 

Většina software disponuje demo verzemi, kde jsou po registraci k dispozici veškeré funkce 

po určitou časovou dobu zcela zdarma. Pro účely zpracování této práce byl původně používán 

program Sierra Chart, nicméně později byl upřednostněn software Ninja Trader 7.
12

 Mezi 

hlavní důvody patří příjemnější vzhled, intuitivnější ovládání a přehlednější uspořádání 

nástrojů.  Výhodou tohoto software je rovněž oblíbenost v komunitě českých obchodníků, 

takže i lepší přístup k informacím, k nastavení a použití funkcí. 
13

 

 

Software je pouze platformou pro obchodování a je nutné připojení na zdroj dat. 

K testování systému postačí opět demo registrace na stránkách některého z distributorů živých 

či historických dat. Po přidání dat do obchodní platformy je připraveno základní zázemí pro 

studium a testování trhů. 

  

 Graf 2.1 Zobrazení cenového grafu v programu Ninja Trader 7 

 

 

      

Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

                                                 
12

 Oficiální stránky analytického software Ninja trader: www.ninjatrader.com 
13

 NESNÍDAL, Tomáš a Petr PODHAJSKÝ [online]. Ninja Trader-podrobný tutoriál k instalaci a 

zprovoznění programu. Server Finančník [3. 4. 2008]. Dostupné z: http://www.financnik.cz/komodity/recenze-

sw/ninjatrader-1.html%22 

http://www.ninjatrader.com/
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Podle Willamse (2009) se trh pohybuje definovatelným a mechanickým způsobem. 

Učit se číst z grafu přirovnává k učení se nové abecedy. Když začnete rozumět jednotlivým 

znakům, dokážete číst slova, jakmile umíte slova, lze přečíst celý příběh. Na grafu (2.1) je 

zobrazen 3 minutový graf (zvolený timeframe) YM trhu s termínem dodání březen 2012 

(kontraktní měsíc). V tomto případě každá úsečka znázorňuje cenový pohyb trhu za 3 minuty. 

Horní lišta nabízí nástroje, pomocí nichž lze do grafu zakreslovat, psát, zjistit přesnou cenu, 

čas, vložit tzv. indikátory a používat další, sofistikovanější funkce.  

 

Nyní budou definovány pojmy jako je tick, timeframe, kontraktní měsíc a vymezeny 

typy úseček. Základní jednotkou grafů je tick. Jedná se o nejmenší pohyb, o který se může 

cena kontraktu pohnout. Nejmenší pohyb se liší dle komodit a hodnota ticku je historicky 

daná a uvedená ve specifikacích kontraktu. Některé komodity mohou mít nejmenší pohyb 0,1 

(pohyb z 20 na 20,1), jiné zase plný bod 1 (pohyb z 20 na 21). Další informace, která bude 

zajímat obchodníka, je peněžní vyjádření jednoho ticku a hodnota plného bodu. U specifikací 

trhu YM bylo uvedeno, že je tick plný bod a hodnota plného bodu je 5 dolarů, viz Graf 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                   Zdroj: Ninja trader, vlastní tvorba 

Graf 2.2 Přepočet TICK/USD na trhu YM 
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2.5.1 Typy grafů a úseček 

Jak už bylo řečeno, každá úsečka znázorňuje vývoj ceny za zvolený časový úsek např. 

1 minuta, 30 minut, 1 den, týden. Vztah úsečka a čas je základní metodou pro zobrazení grafu. 

Existují také alternativní formy, kde se úsečky nevykreslují na základě zvoleného časového 

úseku, ale například po překročení zvoleného objemu obchodů (volume graf). V praktické 

části práce je používán klasický vztah úsečka a čas. Bez ohledu na zvolený rámec v sobě 

každá úsečka skrývá čtyři základní informace. Informace o ceně, na které úsečka otevřela 

(OPEN) a uzavřela (CLOSE), nejvyšší dosažená (HIGH) a nejnižší dosažená cena (LOW) 

v daném časovém úseku. Další informaci lze rychle získat z barvy úsečky. Tradičně zelená 

úsečka znázorňuje, že úsečka uzavřela nad otevírací cenou, tradičně červená (v našem případě 

růžová) znázorňuje klesající úsečku, jež uzavřela pod otevírací cenou. Mezi standardní 

zobrazení grafu patří úsečkový graf (bar chart) a svíčkový graf (candlestick). Je opět pouze na 

preferencích každého obchodníka, jaké vyobrazení úseček v grafu zvolí.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Malování, Ninja trader, vlastní tvorba 

 

Na obrázku (2.2) je znázorněna rostoucí úsečky ve dvou vyobrazeních. První úsečka je 

vyobrazená formou úsečkového grafu a druhá formou svíčkového grafu. Na dalším obrázku 

pak můžeme porovnat vzhled vykreslení většího počtu úseček v řadě. U obou standardních 

zobrazení je důležitý vztah mezi výše zmíněnými čtyřmi informacemi.  

                                                 
14

 NESNÍDAL, Tomáš a Petr PODHAJSKÝ. Různé typy grafů- díl 1, časové grafy [online]. Server 

Finančník [7. 7.2011]. Dostupné z: http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/casove-grafy.html 

Obr. 2.2 Vyobrazení vzhledu úsečky v grafu 
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Úsečky dělíme dle vztahu mezi otevírací cenou a uzavírací cenou na býčí, medvědí a 

dojí. Býčí úsečky charakterizuje vyšší uzavírací cena než otevírací. V rostoucím trhu jich 

můžeme nalézt několik po sobě. Rostoucí trh je běžně nazýván býčím trhem a klesající 

medvědím. Medvědí úsečky charakterizuje nižší uzavírací cena než otevírací. Několik 

červených úseček po sobě znázorňuje klesající trh pro daný časový úsek. Dojí úsečky 

charakterizuje shodná uzavírací cena s otevírací cenou. Tyto úsečky jsou typické pro 

stagnující trh, dále pak například pro trendové korekce.
15

 

 

Dle vztahu k nejvyšší a nejnižší ceně předcházející úsečky dále dělíme úsečky na inside a 

outside. Inside úsečka je specifická nižší nejvyšší cenou a zároveň vyšší nejnižší cenou než 

úsečka předchozí. V inside den se ceny pohybují uvnitř cenového kanálu dne předchozího. 

Dle Willamse (2009) se takové dny objevují zhruba v 7% a jedná se o zhuštěný trh, který 

omezuje v identifikaci krátkodobého dna a vrcholu. Outside úsečky jsou protiváhou k inside 

dnům. Mají vyšší nejvyšší cenu a nižší nejnižší cenu než den předchozí, viz Obr. 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zdroj: Ninja trader, vlastní tvorba 

                                                 
15

 MOKRÝ, Karel. Analýza intradenního obchodování futures na CBOT. Brno, 2011. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra Financí. 

Obr. 2.3 Typy úseček 
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2.5.2 Časový rámec 

Výběr časového rámce (timeframe), který bude znázorňovat každá jednotlivá úsečka, 

je z velké míry závislý na riziku, který je obchodník ochoten podstoupit. Velmi důležité 

nástroje kontroly rizika u spekulací budou součástí kapitoly o money managamentu.  

Nyní přistupme pouze k jednoduché úvaze, která potvrzuje závislost rizika na výběru 

časového rámce. Pokud obchodník ve své obchodní strategii přistoupil na riziko 100 dolarů na 

jeden obchod, nemá smysl tyto peníze riskovat například na týdenním grafu. Trh za tuto dobu 

může zaznamenat obrovské cenové pohyby a nízké riziko by obchodníka díky těmto 

výkyvům v obchodě neudrželo. Volba časového rámce musí padnout na takovou velikost 

rizika, která zajistí udržení v pozici i přes občasnou korekci do protipohybu. Průměrné riziko 

lze zjistit na míru ke každé strategii například jednoduchým testováním informace, o kolik jde 

cena proti obchodovanému trendu po vstupu do obchodu. Pokud je riziko vyšší, než je 

obchodník ochoten připustit, je vhodné přejít na nižší časový rámec. Zde platí, že čím vyšší 

časový rámec obchodník používá, tím více může vydělat. Cena má čas stoupat/klesat. 

Samozřejmě je třeba podstoupit mnohonásobně větší riziko.  

 

 

Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

Efektivní je také přístup, kdy obchodník používá více typů časových rámců. Na 

vyšším časovém rámci (např. 15 minut) vyhledává formace, které signalizují vstup obchodu. 

Graf 2.3 Vyobrazení stejného dne ve dvou časových rámcích 
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Na nižším (např. 3 minuty) pak vstupy přímo zadává a kontroluje tak riziko. Rozdíl mezi 

vyobrazení trhu ve dvou časových rámcích je zobrazen na obrázku (2.3). 

 

2.6 Obchodní přístupy 

V této kapitole jsou popsány tři základní dělení obchodních přístupů. Každý obchodní 

přístup, kterým se na trzích vydáme, má svá specifika, která mohou být pro někoho výhodou 

pro jiného obchodníka naopak. Je nutné, abychom se vydali takovou cestou, která bude 

v harmonii s námi samotnými.  

2.6.1 Obchodní přístup dle délky držení pozice 

Dělení na poziční a intradenní obchodníky, tedy dle časového horizontu, se řadí mezi 

základní. Poziční obchodník vytrvává ve svých otevřených pozicích více než 1 obchodní den. 

Svých pozic se může držet dny, týdny či měsíce. Tomu odpovídají také denní, týdenní a 

měsíčními časové grafy (timeframe), které pro své obchodování používají. Intradenní 

obchodník naopak obchoduje v řádech minut maximálně hodin. Svůj obchodní den začíná 

s otevřením trhů a končí s jejich uzavřením, nikdy nedrží své pozice přes noc. Profituje na 

denních výkyvech trhu. Nejčastěji ke své práci využívá 1, 2, 5, 15 a 30 minutové grafy.
16

  

 

V této souvislosti je vhodné uvést citaci Willamse (2007, s 47), podle něj: „Tajemství 

spočívá v tom, že čím nižší je váš timeframe, tím méně peněz vyděláte. Chvíli trvá, než zisky 

narostou.“  

 

Je logické, že se trh posune za minutu o menší kus než za den nebo týden. Je tak na 

preferencích každého obchodníka, zda chce v malém časovém rámci obchodovat a 

automaticky tak omezovat svůj potencionální zisk i ve dnech, kdy predikuje, že trh půjde den 

následující stále jeho směrem. Oproti tomu poziční obchodník může setrvat v rostoucím 

trendu měsíce a profitovat na obrovských pohybech trhu. Nevýhodou intradenního 

obchodníka je nutnost jednat rychle a neomylně. Neomylně v našem případě znamená striktní 

dodržování obchodního plánu. Nepřeberné množství signálů, které denně trh nabídne na 

nižších časových rámcích, může zlikvidovat obchodníkův účet ve velmi krátké době. Mezi 

výhody pak řadím zejména ty psychologické. U intradenního obchodování pracujeme 

                                                 
16

 NESNÍDAL, Tomáš a Petr PODHAJSKÝ. Poziční versus intradenní obchodování [online]. 

Komoditní manuál [8. 12. 2004]. Dostupné z:  http://www.financnik.cz/komodity/manual/komodity-pozicni-vs-

intradenni-obchodovani.html 
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s nižším rizikem než u pozičního, lze se udržet ve hře s řízeným rizikem v řádech desítek 

dolarů (u levnějších trhů). Také marže a komise jsou nižší než u pozičního obchodování. 

Naopak za intradenní data je nutné platit, zatímco denní či měsíční data využívající poziční 

obchodníci jsou dostupné zdarma. Psychologickou výhodou intradenního obchodníka je 

„klidný spánek“. Své pozice obchodník uzavře na konci dne a nemusí jej děsit noční můry o 

vývoji trhů přes noc. 

 

2.6.2 Obchodní přístup dle typu analýzy  

Jakým způsobem obchodníci vyhodnocují aktuální situaci na trzích je nespočet. Ani 

obor činnosti jako spekulace neunikl tzv. alternativním metodám, kdy obchodníci řídí své 

vstupy do obchodů například úplňkem nebo hodem mincí. Alternativní přístupy přenecháme 

zkušeným obchodníkům a další text se bude zabývat těmi klasickými přístupy, a to 

fundamentální a technickou analýzou. Je nutné podotknout, že ziskové obchodování nebude 

primárně o typu a kombinacích zvolené analýzy, ale o nástrojích řízení kapitálu a psychologii 

obchodování. Díky rychlosti vývoje informačních technologií, analytických softwarů a 

obchodních platforem k obchodování, můžeme dnes najít stovky hotových analýz 

různorodých obchodních plánů se zajímavými profitabilními výsledky. Proč tedy na trzích 

stále většina prodělává? Naučit se obchodovat „cizí“ obchodní systém se shodnými výsledky 

jako „autor“ je téměř nereálné. 

 

Technická analýza 

Technická analýza predikuje cenové pohyby pomocí historických a současných dat 

burzy převážně z cenového grafu. Výchozími informacemi může být cena, volatilita, objem 

obchodů či korelace. Nástroje technické analýzy jsou velice obsáhlé a úspěšnost spočívá ve 

zvolení a dokonalé zvládnutí několika z nich. I zde platí pravidlo, že méně je někdy více. 

Nesnídal s Podhajským (2009) ve své knize uvádějí dva způsoby, jak technicky analyzovat 

graf a to pomocí price action a technických indikátorů.
17

 Obchodníci, kteří obchodují cenu 

(price action), sledují její pohyby a hledají určité formace (patterny) pro nákup či prodej. Pro 

tuto metodu je však nutný určitý cit pro trh.  Začátečníkovi se může často stát, že hledané 

formace vidí i tam, kde nejsou nebo nejsou vykresleny s dostatečnou silou pro potencionálně 

ziskový obchod. Technickou analýzu lze aplikovat na jakémkoli zvoleném časovém rámci. 

                                                 
17

 NESNÍDAL, Tomáš a Petr PODHAJSKÝ. Kompletní průvodce úspěšného finančníka. 1. vyd. 

Praha: C, s. r. o., 2009. 338 s. ISBN 978-80-903874-5-4. 
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Na obrázku (2.4) jsou znázorněny ve zjednodušené podobě vybrané formace, které 

může obchodník vyhledávat pro své vstupy do obchodů. Zelenou šipkou je znázorněna 

formace pro nákup (vstup do dlouhé pozice) a růžovou šipkou je znázorněná formace pro 

prodej (vstup do krátké pozice). Obchodníci mají svoje techniky pro určení, zda je formace 

dostatečně „vykreslena“ pro zobchodování. Důležitý může být vývoj před formací, síla 

vykreslení a cenová úroveň v jaké se formace nebo jeho části nacházejí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Program Malování, vlastní tvorba 

 

U první formace nás zajímá, kdy cenová úroveň prvního vyššího dna (začátek zelené 

linky) prorazí nad druhé nižší dno (konec zelené linky). Zde nacházíme potencionální vstup 

pro nákup. Analogicky postup (prodej) je znázorněn na obrázku pod. U druhé formace 

hledáme pro nákup dvě cenová dna, která následují po sobě. Dvojité dno signalizuje cenu, pod 

kterou obchodníci odmítají daný časový úsek obchodovat, očekává se odražení od druhého 

dna směrem vzhůru. Analogickým signálem je dvojitý vrchol. Posledním z uvedených 

představuje situaci, kdy po prvním cenovém dnu (1) následuje otočení vzhůru (2), po kterém 

následuje další dno (3). Pokud je toto dno vyšší než první, signalizuje většinou pouze korekci 

a trh pokračuje směrem vzhůru. Nyní se zaměříme na konkrétnější popis dvou vybraných 

formací. 

 

 S/R úrovně 

Podle Nesnídala a Podhajského (2004) je support je cena, pod kterou nechce nikdo 

prodávat. Jedná se o spodní hranici, kterou většina obchodníku přijímá jako minimální a pod 

kterou se zdráhají prodávat. Resistance je pak vrchní hranice, nejvyšší cena, kterou je většina 

Obr. 2.4 Základní principy vybraných formací 
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obchodníků za nákup dané komodity či akcie ochotná zaplatit. Když cena na grafu dosahuje 

S/R úrovně, stagnuje prorazit vyšší nebo nižší cenu, viz Graf (2.4). Čím delší tato stagnace je, 

tím silnější S/R úrovně dosahuje. Cena vzdoruje dalšímu růstu či poklesu. Jedná se tedy o 

podstatné body, od kterých se trh odráží nebo tyto úrovně proráží a které přinášejí výrazné 

pohyby.
18

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

 

 Specialists´trap 

 

Tato formace je primárně předurčena pro poziční obchodování, formace se však dá 

slibně využít i v krátkodobém a střednědobém obchodování. Hledáme na grafu takové situace, 

kde se trh nachází v určitém trendu, který se dočasně hýbe do strany v takzvaném cenovém 

kanálu. Když poté cena prorazí kanál nahoru/dolů (uzavře nad/pod rozpětím kanálu), čekáme 

na pohyb opačným směrem, viz Graf (2.5). Když tento pohyb nastane, je velká 

pravděpodobnost, že průraz byl falešný. Podle Willamse (2009) veřejnost kupovala „zajíce 

                                                 
18

 NESNÍDAL Tomáš a Petr PODHAJSKÝ. Support a resistance [online]. Server Finančník [8. 12. 

2004]. Dostupné z: http://www.financnik.cz/komodity/manual/komodity-support-resistance.html 

Graf 2.4 Ukázka S/R úrovní, úsečkový graf 
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v pytli“ a byla tak chycena do pasti emočního nákupu. My se však nacházíme na správné 

straně.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

 

Další formou obchodování pomocí technické analýzy je využití tzv. indikátorů. 

Indikátory můžeme definovat jako deriváty ceny. Jedná se tedy o křivky, které vznikají 

matematicko-statistickým výpočtem z historických cen. Z tohoto pohledu jsou opožděné za 

aktuální cenou. Vyobrazené křivky indikátorů jsou jasnější a hladší a umožňují jednodušší 

čtení situace. Obchodníci si indikátory vyobrazují buďto přímo do cenového grafu nebo pod 

cenový graf. Mohou obchodovat protnutí nulových linek indikátoru, formace křivky 

indikátoru či vývoj nacházející se pod nebo nad křivkou indikátoru, pokud mají indikátor 

zobrazen v cenovém grafu. Pro účely této práce si uvedeme pouze základní dva typy 

indikátorů. Sofistikovanější indikátory pokládám za nevhodné pro začínající obchodníky, 

protože již není snadné pochopit, z čeho vycházejí a co znázorňují.  

 

 

                                                 
19

 WILLIAMS, Larry. Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů. 1. vyd. Prah: CFV, 2009. 268 s. 

ISBN: 978-80-903874-1-6. 

Graf 2.5 Ukázka formace Specialists´trap, svíčkový graf 
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 Momentum indikátor 

Indikátor momentum měří sílu a rychlost trendu. Rostoucí momentum říká, že trh 

nabírá na síle a ve směru bude ještě pokračovat. Klesající momentum říká, že trh již nemá sílu 

dále pokračovat a indikuje otočení trendu nebo jeho setrvání v pohybu do strany. Orientujeme 

se podle fialové nulové linky, kde vývoj nad nulovou linku značí momentum pro býčí trh 

(nákup) a pod linkou trh medvědí (prodej). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

 Volume indikátor 

Znázorňuje objem obchodů za daný časový rámec, neboli jak hodně se v daný 

okamžik obchoduje. Začínajícím obchodníkům pak indikátor pomáhá rozlišovat likvidní trhy 

od méně likvidních. Za likvidní se považuje trh s denní hodnotou indikátoru volume nad 

10 000 zobchodovaných kontraktů. Další informací, kterou lze vyčíst z indikátoru volume, je 

jasný přehled o začátku a konci hlavní obchodní seance. Graf (2.7) znázorňuje volume, kde si 

můžeme všimnout razantní změny objemu obchodů po otevření trhu (15:30 SEČ). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

 

Graf 2.6 Indikátor Momentum 

Graf 2.7 Indikátor Volume 
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Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza je starší z obou těchto technik a je využívaná zejména 

k střednědobému a dlouhodobému obchodování. Základním nástrojem k analýze pomocí 

fundamentů je sběr co největšího množství dat v dané specializaci, o kterých je známo, že 

ovlivňují námi spekulovanou komoditu. Data mohou mít formu zpráv, interních dat firem 

(účetní, výroční zprávy), politických dat, veškerých makroekonomických dat (vývoj 

úrokových sazeb, inflace) či formu zpráv o počasí. Pomocí těchto informací se chce spekulant 

přiblížit realitě budoucího vývoje. Například klasickou informací, která ovlivní vývoj ceny 

ropy, může být prohlášení OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) o snížení 

vývozu. Williams (2007) například ve své knize popisuje, jak pracovat s informacemi, které 

podává report amerického ministerstva zemědělství (COT). Tento report vychází od roku 

1962 a analyzuje všechny dlouhé a krátké pozice držené jednotlivými subjekty. Princip 

spočívá v tom, že malí obchodníci se oproti těm velkým nacházejí na „špatné straně“. 
20

 

 

Existuje však řada nevýhod fundamentální analýzy, které souvisí s neúplností těchto 

dat. Mezi nevýhody jsou uváděny zejména následující skutečnosti: 

 není možné vědět o daném aktivu vše, 

 každá informace má jinou hodnotu a váhu, 

 ne všechny informace jsou pravdivé, 

 informace jsou již promítnuty ve vývoji.
21

 

 

Pro intradenního obchodníka profitujícího na denních výkyvech nemají zprávy 

ovlivňující dlouhodobý vývoj až takový význam. Existují však i taková data, která ovlivňují 

trhy krátkodobě a ovlivní chování trhů na pár hodin. Tisková konference ECB, zveřejnění 

úrokových sazeb, inflace, HDP, nově prodané domy, indikátory pracovního trhu a zveřejnění 

dalších dat a čísel o aktuálním stavu ekonomiky ovlivňuje dění na trzích v době zveřejnění. 

V tuto dobu se trhy chovají nepředvídatelně a většinou je charakterizují divoké pohyby. Mezi 

nejvýznamnější reporty patří report centrální banky FED USA, který vychází 8 krát do roka. 

Nezkušení obchodníci by se měli úplně vyhnout obchodování v době vyhlášení reportu. 

                                                 
20

 WILLIAMS, Larry. Jak jsem vydělal milion dolarů za rok obchodování komodit. 1. vyd. Praha: CFV, 

2007b. 136 s. ISBN 978-80-903874-0-9. 
21

Fundamentální analýza [online]. Dostupné z: http://www.e-burza.cz/ONLINE-

OBCHODOVANI/Fundamentalni-analyza.html 
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 Fundamentální zprávy z pohledu krátkodobého obchodování mohou zejména 

dopomoci k lepší filtraci obchodů a snížit riziko. S orientací obchodníkům pomáhají přehledy, 

které formou propracovaných kalendářů lze najít především na zahraničních webech. 

Takzvaný ekonomický kalendář zaznamenává dopředu všechny reporty s konkrétním časem 

jejich zveřejnění. Zároveň s datem a časem zveřejnění obchodník nalezne zpracovanou 

očekávanou predikci o vlivu tohoto reportu a také historické výsledky vlivu reportu. Během 

zveřejnění jsou k dispozici neustále aktualizované výsledky vlivu reportu.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.forexfactory.com/calendar.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.forexfactory.com/calendar.php 

 

Obr. 2.5 Přehled reportů ze dne 22. března 

Graf 2.8 Vývoj vlivu reportu o nezaměstnanosti v čase 
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Na obrázku (2.5) je zobrazen přehled ze dne 22. 3. 2012. Pro tento den je vyhlášených 

16 reportů, které jsou rozlišeny barvou dle dopadu. Největší dopad (červená barva) je 

připisován reportu o nově evidovaných nezaměstnaných v USA a proslovu prezidenta ECB na 

zasedání Evropské rady. V tabulce můžeme vidět aktuální vývoj, předpověď a předchozí 

výsledek. Po kliknutí na graf je pak vidět přehled vývoje, v našem případě nezaměstnanosti, 

viz Graf (2.8).  

2.6.3 Dle stylu obchodování (trendové, proti trendu) 

Poslední dělení se zabývá stylem obchodování. Tak jako ve vodě můžeme plavat 

s proudem a proti proudu, tak i na trzích futures může obchodník spekulovat s trendem a proti 

trendu. Plavat proti proudu přináší větší obtížnost a toto také platí pro obchodování proti 

trendu. Trendoví obchodníci se tedy vyskytují častěji. 

 

„Obchodování s trendem je považováno za zcela nejpohodlnější a nejziskovější 

způsob obchodování. Obchodník, který své obchody vyhledává pouze do směru trendu, si již 

od začátku zvyšuje pravděpodobnost na úspěšnost. Ať už obchodujeme s trendem na základě 

indikátorů, klouzavých průměrů, obrazců, nebo s použitím jakéhokoliv jiného způsobu, 

obchodování s trendem můžeme rozdělit na: 

 dlouhodobé obchodování s trendem, 

 krátkodobé obchodování s trendem. 

Dlouhodobí obchodníci s trendem velmi často drží své pozice několik týdnů až 

měsíců. Pro dlouhodobé obchodníky je primární trend na týdenním grafu. Dlouhodobý 

obchodník tedy nejprve identifikuje trend na týdenním grafu, poté vyhledává vstupy již na 

denním grafu, zvažuje však signály pouze a jen do směru trendu. Krátkodobý obchodník s 

trendem se vyznačuje tím, že většinou setrvává v trendu několik týdnů, avšak zřídkakdy 

několik měsíců. Obvyklá doba krátkodobého obchodování s trendem bývá 2 - 4 týdny, během 

kterých je takový obchodník exponovaný v trzích,“ jak tvrdí Nesnídal s Podhajským (2007, s. 

90 - 93). 

 

V souvislosti s obchodováním proti trendu byla uvedena v předcházející kapitole 

formace dvojitý vrchol/dvojité dno a formace Specialist´s trap, kdy vyhledáváme signály 

predikující otočení stávajícího trendu. Pokud se obchodníkovi podaří správně určit otočení, 

má před sebou možnost profitovat na pohybu již od samého počátku. Zisky jsou tedy vyšší, 
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toto může být však lehce kompenzováno větším množstvím chybně určených průrazů. „Proti-

trendoví obchodníci se permanentně snaží hádat vrcholy a dna trhů a spekulovat na jejich 

otočení, a to samozřejmě jak v rámci intradenního, tak i pozičního obchodování. Proti-

trendové obchodování je často velmi nevyzpytatelné. Přesto však existují různé způsoby čtení 

možného obratu trendu, např. formace double top/double bottom, nebo takzvané RSI 

divergence (pokročilejší technika obchodování), či použití speciálního indikátoru s názvem 

BolligerBands,“ popisují obchodování proti trendu Nesnídal s Podhajským (2007, s. 163). 

 

2.7 Funkce money managementu  

„Tajemství bohatství ve spekulacích tkví v tom, jak spravujeme své peníze, nikoliv 

v kouzelném systému nebo alchymistickém tajemství. Úspěšný trading vydělává peníze, 

úspěšný trading spolu s náležitým money managementem dokáže nahromadit nezměrné 

bohatství,“ uvádí kapitolu o money managementu Willams (2007, s. 177).  

 

Money management není nic jiného než práce s výsledky testování nebo s výsledky 

živého obchodování s cílem omezit ztráty na minimum a z vítězných obchodů vytěžit 

maximum. Matematicko-statistické nástroje money managamentu pomáhají obchodníkům 

v trzích přežít a vytvářet prostor pro stabilní dlouhodobé zisky. V souvislosti s touto kapitolou 

je nutné definovat pojmy profit target a stop-loss.  

 

Profit target (PT) je předem definovaný zisk, na kterém obchodník uzavírá své pozice 

nezávisle na tom, jak dalece trh ještě půjde v daném směru. Je na rozhodnutí každého 

obchodníka, zda jako výstupní techniku bude používat PT nebo volný výstup či kombinaci 

obou.  Stop-loss (SL) je hranice oddělující hazardéry od obchodníků. Patří mezi základní a 

nejdůležitější nástroje ochrany proti likvidaci obchodníkova účtu. Každý obchodník by jej 

měl používat zcela automaticky. SL je předem definována ztráta, jež obchodník přijímá zcela 

dobrovolně, čímž se chrání před ještě většími ztrátami. 

 

V praxi to zjednodušeně znamená, že pokud obchodník koupí kontrakt na trhu YM na 

ceně 12 000, tak je možné umístit pod tento nákupní příkaz SL, například 20 bodů (100 USD) 

pod tuto cenu. Pokud se trh nevydá dle obchodníkova očekávání a cena bude místo růstu 

klesat, bude z trhu automaticky vyhozen na ceně 11 980 a inkasuje tak kontrolovanou ztrátu 

ve výši 100 USD. Pokud by obchodník takto neučinil, mohou být jeho ztráty mnohonásobně 
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vyšší. Se SL může obchodník libovolně posouvat. Pokud se trh vydá naopak ve směru pozice 

a obchodník se tak nachází ve správném směru, lze určit hodnotu otevřeného zisku, po které 

posune SL na tzv. break even point (BE). Běžnou praxí je posunutí SL na hodnotu vstupu + 

jeden bod. Posunutí SL jeden bod nad/pod vstupní cenu slouží na pokrytí brokerských 

poplatku, v případě poklesu ceny na úroveň posouvaného SL.  

 

Graf (2.9) představuje vstup do pozice „špatným směrem“ zelenou šipkou. Tenká 

červená linka znázorňuje hodnotu ochranného SL, která činí v tomto případě 250 USD (na 

trhu YM 50 bodů). Hrubší červená linka je pak hodnota maximálního poklesu trhu proti 

pozici. Pokud by se obchodník nechránil SL, inkasoval by ztrátu ve výši 1090 USD (218 bodů 

na trhu YM).   

 

Graf 2.9 Řízená ztráta za předpokladů použití SL a neřízená ztráta bez použití SL 

 

 

 

Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

Jediné lze na trzích s jistotou předem určit je riziko a podle toho by měl každý 

obchodník ke spekulacím přistupovat. Základní nástroje money managementu, které pracují 

právě s hodnotami SL a PT, představí následující text.   
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MAE/MFE 

Pomocí metody MAE (Maximum Advarse Excursion) se určuje velikost SL, který by 

byl nutný pro setrvání v dané pozici. Jedná se o velikost protipohybu po vstupu do obchodu. 

Při testování většího vzorků obchodů dostane obchodník průměrnou hodnotu MAE, podle 

které určí optimální SL pro svou strategii. MFE (Maximum Favorable Excursion) vyjadřuje 

velikost maximálního možného zisku v daném obchodě. Podle průměrné hodnoty 

maximálního možného zisku z většího vzorku obchodů se určuje optimální PT.   

 

RRR  

Pomocí metody RRR (Risk Reward Ratio) se určuje poměr rizika a pravděpodobného 

zisku. Dobrovolně podstoupené riziko je částka definovaná zvoleným SL, tedy částka, kterou 

riskujeme na jeden obchod. Pravděpodobný průměrný zisk je definován optimálním PT. 

Tento velice jednoduchý a přitom efektivní nástroj umožňuje dosahovat dlouhodobého profitu 

například se systémem, který vykazuje pouze 30% úspěšnost. Pokud si obchodník určí SL ve 

výši 50 dolarů a PT má nastaven na 150dolarů poměr rizika a zisku je v tomto případě 1:3. Při 

počtu devíti obchodů s 33,3% úspěšnosti systému by obchodník inkasoval zisk 450 USD a 

ztrátu v hodnotě 300 USD. Důležitost využití této metody money managementu při analýze 

obchodního systému je nezastupitelná.  

Position sizing 

Další pravidlo money managementu stanovuje procento kapitálu, který maximálně 

riskujeme. Obvykle se uvádí rozmezí mezi 2%-5% kapitálu. Pokud má obchodník účet ve 

výši 10 000 USD a riskuje na každý obchod 2% svého účtu, tedy 200 USD, musel by zažít 50 

ztrát v řadě, aby svůj účet zlikvidoval. Velikost účtu určuje také smysl position sizing a to 

kolik kontraktů může obchodník koupit nebo prodat. Metod na určení optimálního počtu 

kontraktů je velká řada. Některé metody navyšují kontrakty po určitém počtu ziskových 

obchodů a při řadě ztrátových počet kontraktů snižují, jiné zase navyšují kontrakty po 

ztrátách, protože predikují obrat na sérii ziskových obchodů. Řízení počtu kontraktů při 

obchodování většího počtu, je důležitější než honba za co nejziskovějším systémem.
22

 

                                                 
22

 Kolektiv autorů Finančník.cz. Burza srozumitelně: Money managament a risk management [online]. 

eReading.cz [13. 5. 2011]. Dostupné z: https://www.ereading.cz/cs/eknihy/1236/burza-srozumitelne-money-

management-a-risk-management 
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3. Sestavení obchodního plánu 

V této části bude nejprve sestaven obchodní plán. Předmětem obchodování jsou 

americké e-mini trhy. E-mini trhy byly zvoleny pro nízkou kapitálovou náročnost a vysokou 

páku. Obchodní plán stanoví cíle, vymezí konkrétní trh e-mini kontraktů vhodný pro 

začínajícího obchodníka, vstupní a výstupní techniky a vymezí hodnotu SL pro účely 

úvodního testování. Výsledkem bude popis konkrétního obchodní strategie. V další části 

práce bude již strategie otestována na vzorku historických dat. Výsledky budou vyhodnoceny 

a bude provedena základní analýza, která navrhne optimalizaci systému.  

 

Plánování je podstatnou části přípravy na živé obchodování. Obchodování s futures 

kontrakty je byznys jako každý jiný. Bez disciplíny a pravidel se obchodník na trzích 

neobejde. Hlavním cílem je tedy striktní dodržování obchodního plánu. Další cíl se již 

vztahuje na samotný obchodní plán a to obchodovat pouze formace čistého cenového grafu. 

Začátečník by se měl snažit prvním testováním získat základní cit pro daný trh. Použitím 

složitých systémů s propracovanými indikátory se pozornost ubírá nesprávným směrem a 

uniká podstata, kterou je struktura trhu.  

 

Jak už bylo řečeno, vzhledem k přetechnizované době je k dispozici velké množství již 

otestovaných obchodních plánů. Po chvilce hledání lze nalézt jak sofistikované, tak 

jednoduché systémy k okamžitému použití. Problém nastává ve chvíli, kdy systém nebude 

otestován na konkrétním trhu. Když dva dělají totéž, není to totéž a zde to platí dvojnásob.  

 

Obchodní plán bude směřován k jednoduchosti s cílem zaměřit se maximálně na dvě 

vybrané formace a testováním získat pro formace cit. Vybrané formace budou obě buďto 

trendové nebo proti trendové. Pro praktickou část je zvolen vlastní jednoduchý obchodní 

systém.  

 

3.1 Výběr trhu 

Marže, volatilita a likvidita jsou parametry, které pomohou vybrat vhodný trh 

v závislosti na kapacitách a zkušenostech, kterými obchodník disponuje. Kapacitami je 

myšlen kapitál, který je nutné složit brokerovi. Hodnota minimálního vkladu i marže se u 

jednotlivých brokerských společností liší a není v rozsahu této práce analyzovat cenovou 

politiku brokerských společností. Všeobecně doporučený základní kapitál, který zajišťuje 
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dostatečný prostor pro adaptaci na trzích, je u futures kontraktů ve výši 10 000 USD a tato 

částka bude zvolena také pro testování. U větších brokerských společností je minimálním 

vkladem právě hodnota 10 000 USD. U marže je nutné mít vždy na paměti, že její velikost 

ovlivňuje disponibilní zůstatek na našem účtu. Hodnoty marží pak ovlivňuje délka držení 

pozice a volatilita daného trhu. Intradenní marže jsou ve většině případů mnohem nižší než u 

pozičního obchodování a u e-mini trhů se pohybují okolo 500 USD na obchod. Volatilita 

udává jak živý a rychlý trh je. Volatilitu lze poznat z rozpětí běžné denní úsečky. Živější trhy 

přinášejí větší zisky za kratší časové období, ale také větší ztráty. Proto se u trhů s vyšší 

volatilitou setkáme také s vyšší marží.  

 

 V teoretické části byly specifikovány tři, mezi intradenními obchodníky velmi 

oblíbené, americké e-mini indexy YM, NQ, ES. Všechny zmíněné indexy mají přiměřenou 

volatilitu a jsou dostatečně likvidní, což zajišťuje libovolný okamžik uzavření či otevření 

pozice. E-mini kontrakt ES s plnou hodnotou jednoho bodu ve výši 50 USD je z těchto trhů 

nejdražší a je vhodný spíše pro ostřílenější obchodníky. Proto bude výběr zaměřen na NQ a 

YM. Oba tyto trhy lze označit jako vhodné pro začínajícího obchodníka, jsou však mezi nimi 

jisté rozdíly, které mohou být rozhodující, pro preferenci jednoho z nich. NQ je likvidnějším 

trhem oproti trhu YM. Při větším množství příkazů je tak nevýhodou horší plnění na trhu YM. 

Tuto nevýhodu však začínající obchodník s jedním kontraktem nepocítí. Trh YM má naopak 

oproti NQ větší volatilitu a je na něm možné realizovat větší zisky se stále přijatelným SL. 

Jelikož jsou oba trhy levné a vhodné pro začínajícího obchodníka, rozhodnutí bude provedeno 

na základě větší volatility trhu YM, která výrazně nenavyšuje hodnotu velikosti SL a zároveň 

je zde větší prostor pro zisk.
23

   

 

Vybraný trh pro testování obchodního systému je tedy YM, který je odvozen od 

indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Mezi báze indexu DJIA patři například Walt 

Disney Company, Coca-Cola, Boeing company, McDonald´s Corporation.
24

 Index je 

obchodován na burze CBOT (Chicago Board of Trade), která po fúzi v červenci 2007 spadá 

pod hlavičku CME group. Hodnota nejmenšího pohybu je 1 plný bod v hodnotě 5 USD, trh je 

tak jednoduchý na přepočet. Marže se u intradenního obchodování pohybuje okolo 500dolarů 

na obchod. 

                                                 
23

  CME group. E-mini dow contract speicfications [online]. Dostupné z: 

http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_contract_specifications.html 
24

 Dow Jones Industrial Average. DJIA components [online]. Dostupné z: 

http://finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI 

http://finance.yahoo.com/q/cp?s=%5eDJI
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 Obchodní hodiny jsou od 15:30-22:15 SEČ, kdy se začátek obchodní seance mění o 

hodinu v době časového nesouladu změny letního a zimního času v USA a ČR (březen, 

listopad). Největší likvidita je v prvních dvou hodinách po začátku seance.   

 

3.2 Časový rámec 

Pro testování obchodního systému je zvolen 15 minutový graf OHLC, který bude 

využíván jak pro vyhledávání vstupů a výstupů, tak pro řízení vstupů a výstupů.  Jedná se o 

vyšší časový rámec, jehož volba souvisí s níže popsaným obchodním plánem. Kombinace 

vyššího časového rámce s nižším nebyla zvolena z důvodu možné horší orientace pro 

začátečníka. Vyhledávání vstupů na vyšším časovém rámci v kombinaci se samotným 

vstupováním na nižším časovém rámci může přinášet lepší načasování vstupů i výstupů, není 

to však dogmatem. Druhou stranou mince je nutnost vnímat trh ve dvojím vyobrazení, což 

může být pro začátečníka obtížné. Nižší časový rámec (1,3 minuty) nebyl zvolen vzhledem 

k hrozbě přeobchodování a nutnosti se rozhodovat rychleji.  

 

3.3 Formace a indikátory 

Hlavní formace, ze které budou vycházet vstupy, je popsána s ilustrací v teoretické 

části pod názvem Specialists´trap. V překladu léčka specialistů je klasickou formací proti 

trendu. Tato formace je popisována Williamsem (2009) jako velice úspěšná ve všech 

časových rámcích, proto padla volba právě na ni. Jak už bylo řečeno, vnímání formací je do 

značné míry subjektivní. Pokud by se obchodník držel striktních pravidel léčky specialistů a 

vyčkával, než cena prorazí kanál a trval by na nahém uzavření úsečky nad celým rozpětím 

kanálu, omezil by razantně množství vstupů. To samé lze říci u druhé zmiňované proti 

trendové formace, kterou je dvojitý vrchol/dvojité dno. Za situace omezení vstupů pouze na 

signály, kdy se cena druhého vrcholu zastaví přesně na ceně vrcholu prvního. Dokonalé 

vyobrazení těchto formací samozřejmě nastává a přináší velmi silné signály. Obě formace 

vychází v podstatě z krátkodobých S/R úrovní, kdy trh dospěje minimálně dvakrát po sobě 

k ceně, přes kterou není nikdo ochoten prodávat nebo nakupovat a nastává buď okamžitý 

obrat po dosažení druhého vrcholu této ceny v případě formace dvojitého vrcholu/dvojitého 

dna nebo mírná korekce nad nebo pod úroveň S/R ceny a následný obrat v případě formace 

léčka specialistů. Jako filtr formací byl zvolen základní indikátor měřící rychlost a sílu trendu, 
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kterým je momentum. V grafu je dále použit indikátor volume, který slouží pouze k lepší 

orientaci v čase, aby nedošlo k obchodování mimo hlavní obchodní seanci. 

   

3.4 Vstupy 

Prvním pravidlem pro vstupování do obchodů je omezení vstupů na hlavní obchodní 

seanci. Pokud by byly příkazy zadávány před obchodní seancí, zvýšila by se v živém 

obchodování pravděpodobnost zpoždění příkazu a zvýšily by se také poplatky obchodování 

mimo hlavní seanci. I když se jedná o strategii určenou pro testování, měla by se snažit 

odrážet v rámci uskutečnitelných možnosti reálné podmínky živého obchodování.  Zhruba 30 

minut před obchodní seancí je nutné se seznámit s vývojem trhu od uzavření předchozího dne 

po dobu před otevřením daného dne. Signály pro vstup lze zaznamenávat před začátkem 

obchodní seance, ale samotný vstup do obchodu bude proveden díky prvnímu pravidlu až 

v hlavní obchodní seanci. Zároveň bude preferován ten signál, který je blíže aktuálnímu času 

zobrazenému na grafu.  

 

Na 15 minutovém grafu budou vyhledávány takové situace, kdy se trh nachází 

v krátkodobém cenovém kanálu, po kterém následuje dosažení nebo proražení tohoto kanálu a 

následuje otočení stávajícího trendu. Tento signál bude filtrován indikátorem momentum. 

Pokud zároveň s proražením nebo bezprostředně po proražení cenového kanálu, prorazí 

momentum nulovou linku ve směru otočení trendu, jedná se o signál pro vstup. Proražení 

nulové linky musí být jasné a nesmí mu předcházet kopírování nulové linky, které signalizuje 

trh bez trendu.  

 

Graf (3.1) ilustruje konkrétní vstup na základě vytyčených pravidel. Signál se objevil 

až v hlavní obchodní seanci a proto můžeme vstoupit do pozice v nejbližší vhodnou chvíli. 

Formace je vyznačena černou linkou a protnutí nulové linky momentum modrým kruhem. 

V případě druhé ilustrace, viz Graf (3.2), se signál pro vstup objevil již před hlavní obchodní 

seance. V tomto případě je nutné vyčkat na začátek obchodní seance, zkontrolovat, zda 

momentum neubývá na síle a vyhledat vhodnou příležitost pro vstup. Momentum ani těsně 

před začátkem seance nezačalo oslabovat a tak můžeme vstoupit do pozice s otevřením trhů. 
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Zdroj: Ninja Trader, Vlastní tvorba 

 

Graf 3.2 Vstup na základě signálu před obchodní seancí 

Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba  

Graf 3.1 Vstup na základě proražení kanálu v hlavní obchodní seanci 
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Se vstupy souvisí velikost SL, který je nutné určit. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

první testování systému, bude úvodní SL určen na základě doporučeného rizika. Všeobecně 

doporučená velikost rizika vycházející z myšlenek money managementu je kolem 2% 

počátečního účtu. S počátečním kapitálem 10 000 USD je zvoleno dobrovolně podstoupené 

riziko na 250 USD na obchod, tedy 2,5%. Na trhu YM se jedná o 50 plných bodů, což dává i 

s vyšším časovým rámcem dostatečný prostor pro udržení se v dané pozici. Otestováním 

systému získáme díky analýze MAE adekvátnější hodnotu SL pro daný systém.  

 

3.5 Výstupy  

Prvním typem výstupu, pro každého obchodníka nejméně příjemný, je výstup na 

hodnotě předem definovaného SL v situacích, kdy se trh vydá proti naší pozici. Druhým 

možným výstupem je na hodnotě předem definovaného zisku, tedy na hodnotě PT. Hodnota 

vhodného PT bude známa až po prvním testování pomocí analýzy MFE, proto není nutné 

zahrnout odhadovaný PT do prvního testování. Třetí možností je takzvaný volný výstup. 

Výstup na základě určených pravidel stejně jako u metody vstupní. Pravidla volného výstupu 

je nutné definovat stejným způsobem jako pravidla vstupu. Volný výstup bude proveden, 

nastanou-li níže popsané situace: 

 vykreslení proti trendové formace využívané pro vstupy, jež jde proti pozici, ve které 

se nacházíme a oslabující momentum,viz Graf (3.3), 

 blížící se konce obchodní seance (nejvhodněji otevírací cena poslední úsečky).  

 

V grafu (3.3) je černou linkou znázorněn vstup do krátké pozice na základě proražení 

cenového kanálu a protnutí nulové linky momenta. Proražení cenového kanálu do opačného 

trendu je zakresleno modrou linkou. Zároveň s tímto signálem indikátor momentum ukazuje 

oslabující trend a blíží se směrem vzhůru nulové lince. Na úsečce, která v tomto případě 

uzavřela nad rozpětím kanálu, bude proveden výstup.  

 

V druhém grafu (3.4) je pak znázorněna druhá situace, kdy se až do konce hlavních 

obchodních hodin neobjeví výše zmíněný signál pro výstup. Jak je možno z ilustrace vidět, 

momentum naopak stále sílí ve směru pozice, ve které se nacházíme. Je tak nutné naplánovat 

výstup na otevírací cenu poslední úsečky před koncem obchodní seance. 
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Graf 3.3 Výstup na základě proražení formace do protipohybu a oslabujícího momenta 

 

 

 

Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

Zdroj: Ninja trader 7, vlastní tvorba 

Graf 3.4 Výstup na otevírací ceně poslední úsečky 
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3.6 Shrnutí intradenní obchodní strategie  

Pro testování byl vybrán trh YM. Časový rámec cenového grafu je 15minut. Počáteční 

kapitál ve výši 10 000 USD zajišťuje s použitím ochranného SL dostatečný prostor adaptaci 

na trzích i přes začátečnické chyby. V testování zahrneme marži v hodnotě 500 USD na 

obchod a 5 USD komisi brokerovi na obchod. Daň a výběr peněz po překročení určené 

hodnoty kapitálu nebo zvoleného časového období nebudou v testování zahrnuty. Ochranný 

SL byl stanoven na hodnotu 50 bodů, tedy 250 USD. Po úvodním testování bude navržena 

optimalizovaná hodnota SL dle analýzy MAE. Vstupy i výstupy budou realizovány v hlavní 

obchodní seanci od 15:30-22:15 SEČ na 15minutovém úsečkovém grafu, přičemž signály pro 

vstupy mohou být vyhledávány i mimo obchodní seance. Pro vstupy budou vyhledávány 

průrazy cenových kanálů, které jsou potvrzené protnutím nulové linky indikátoru momentum 

ve směru otočení trendu. Pro volné výstupy budou vyhledávány průrazy cenových kanálů 

v opačném směru, než ve kterém je otevřena pozice, potvrzené slábnoucím momentum. 

V případě setrvání v trendu do konce obchodní seance bude obchod uzavřen na otevírací ceně 

poslední úsečky. Řízený výstup na PT bude navrhnut až dle analýzy MFE po úvodním 

testování. Posledním výstupem je řízený výstup na SL. Obchodovat lze v jednu obchodní 

seanci 2 kontrakty, přičemž čas vstupu musí být odlišný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

4. Analýza obchodního plánu a jeho zhodnocení 

Otestovaná obchodní strategie je první vlaštovkou, která podává informace, zda je 

strategie dostatečně robustní pro její další rozvoj. Pokud jsou otestovaná pravidla, dle nichž 

jsou prováděna rozhodnutí na trzích, a to striktně, pak je také zvyšována potencionální 

úspěšnost v tomto byznysu.  

 

Backtesting 

Takzvaný backtesting
25

 se provádí na vzorku historických dat vybraného trhu, v našem 

případě tedy YM. Testování bude provedeno pomocí programu Ninja Trader 7, viz kapitola 

(2.5). Lze jej provádět pomocí funkce market-replay, kdy se úsečky vykreslují po námi 

zvoleném časovém úseku. Další variantou je ruční posouvání, kdy si sami určujeme posunutí 

trhu o další úsečku dle kliku. Vzhledem k větší časové náročnosti první varianty bude zvoleno 

ruční posouvání trhu v čase. Obchody budou ručně zapisovány do obchodního deníku PS 

tradebook, jehož demo verze je volně dostupná ke stažení. Tento velice propracovaný 

obchodní deník usnadní matematicko-statistickou práci s výsledky. Blíže bude představen 

v dalším textu.  Ručním testováním a zapisováním bude zajištěn neustálý kontakt s trhem a 

podrobné seznámení s obchodním systémem. Nesnídal a Podhajský (2009) tvrdí, že by měl 

backtesting sloužit především k získání důvěry v obchodníkův plán. U intradenního 

obchodování doporučují pro testování minimálně 100 obchodů pro konkrétní vstup/výstup. 

Jelikož nelze odhadnout četnost signálů pro vstup, budou použity pro test 4 kontraktní měsíce 

trhu YM. Jedná se o vzorek přibližně 360 obchodních dní.  

 

Tab. 4.1 Vybrané kontraktní měsíce a data přechodů mezi nimi   

Kontraktní měsíc Začátek (pátek) Konec (čtvrtek) 

YM 6-11 11. 3. 2011 9. 6. 2011 

YM 9-11 10. 6. 2011 8. 9. 2011 

YM 12-11 9. 9. 2011 8. 12. 2011 

YM 3-12 9. 12. 2011 8. 3. 2012 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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 NESNÍDAL, Tomáš a Petr PODHAJSKÝ. Backtesting a papertrading- prakticky a podrobněji 

[online]. Finančník.cz [9. 10. 2008]. Dostupné z: http://www.financnik.cz/komodity/fin_home/backtesting-

papertrading.html. 
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Pro přesné hodnoty vstupů, výstupů, maximálního protipohybu a maximálního 

možného zisku bude použit pomocný indikátor iTradebook. Indikátor tvoří v levém rohu 

grafu přehled o hodnotách vstupu, výstupu, MAE a MFE. Tento indikátor je kompatibilní s 

programem Ninja Trader 7 a obchodním deníkem PS Tradebook, výsledky tak mohou být 

exportovány do obchodního deníku automaticky. Tato funkce však nebude využita a výsledky 

budou zapisovány ručně. 

 

Obr. 4.1 Přehled vytvořený indikátorem iTradebook v grafu  

 

Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

4.1 Obchodní deník 

Obchodní systém lze vyhodnocovat a vylepšovat pouze s kvalitním vedením záznamu 

o každém jednotlivém obchodě. Obchodní deník je neodmyslitelnou součástí spekulací. Při 

jeho vedení je třeba důslednost a trpělivost. Jedná se o mravenčí práci, jejíž výsledky lze 

ocenit až v samotném závěru testování.  

 

Každý obchodní deník intradenního obchodníka by měl obsahovat tyto základní 

položky: 

 datum, den, čas vstupu, 

 trh, 

 krátká/dlouhá pozice (long/short), 

 vstupní cena, 

 SL cena/tick, 

 důvod vstupu (například název formace), 

 MAE cena/tick, 

 výstup cena/tick, 

 MFE cena/tick, 

 čas výstupu, 

 důvod výstupu, 

 čistý zisk, 
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 čistý kapitál. 

Jak bylo zmíněno, pro zapisování výsledků je využit již hotový deník PS Tradebook, 

který je vytvořený v tabulkovém procesoru Microsoft Office Excel přímo na míru pro futures. 

Deník je volně ke stažení zdarma.
26

 Pro účely testování budou použity pouze základní funkce 

tohoto deníku. Deník disponuje přednastavenými strategiemi money managementu, position 

sizingu, které využijí zkušenější obchodníci. Lze na něm obchodovat a testovat až 10 

finančních trhů současně s rozdílným money managementem. Do obchodního listu „trades“ 

lze zapsat až 600 obchodů. K dispozici jsou všechny základní údaje uvedené ve výčtu 

základních položek a navíc deník automaticky počítá další důležité informace. Lze zjistit 

například procentuální vyjádření rizika v čase, čistý čas trvání obchodu a procentuální 

vyjádření marže v čase. Deník bude ponechán v základním nastavení, před začátkem 

zapisování budou pouze doplněny hodnoty základního kapitálu, který byl stanoven ve výši 

10 000 USD, dále bude doplněna marže v hodnotě 500 USD a hodnota poplatku brokerovi za 

jeden obchod v hodnotě 5 USD.  

 

 

Zdroj: PS Tradebook 
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 Oficiální stránky PS Tradebook. www.pstradebook.com 

Obr. 4.2 Náhled listu „trades“ pro zapisování jednotlivých obchodů 
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4.2 Základní výsledky testování 

Strategie definována obchodním plánem byla otestována na vzorku 362 obchodních 

dní (přepočet včetně svátků) od 11. 3. 2011-7. 3. 2012. Za toto období strategie vygenerovala 

150 signálů pro vstup do obchodů, čímž přinesla dostačující vzorek pro účely testování. Nyní 

budou představeny základní výsledky systému jako celku, viz příloha č. 1.   

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PS tradebook 

 

Ze 150 obchodů strategie vykázala 143 obchodů ziskových a 7 ztrátových. Ztráty jsou 

na úrovni řízeného SL ve výši 250 USD na obchod. Počáteční kapitál (minimální kapitál) ve 

výši 10 000 USD byl navýšen na hodnotu 78 155 USD (maximální kapitál). Simulovaný účet 

zaznamenal za dané období navýšení o 681,55 procentních bodů. Maximální pokles kapitálu 

(MaxDD%), konkrétně z hodnoty 16 165 USD na 15 910 USD, přitom činí pouze 1,58%, což 

je v hodnotovém vyjádření 255 USD (hodnota SL + poplatek brokerovi). Při testování nebylo 

uvažováno s daní a s výběrem kapitálu po určitém období, proto jsou hodnoty na úrovni nuly. 

Hodnota 13 781 udává přepočet zisku na tick. Přepočet je prováděn před odečtením poplatků 

brokerovi za každý obchod. U 150 obchodů činí suma poplatků 750 USD. Podíl počtu 

ziskových obchodů k celkovému počtu obchodů udává ziskovost systému ve výši 95,33%. 

Efektivita obchodního systému je ve výši 97,45% a vyjadřuje čistý zisk k hrubému zisku, 

nebo-li procentuální poměr zisků bez ztrát k ziskům. Nefunkční systém by měl hodnotu 

efektivity rovnu nule, jelikož by se zisky rovnaly ztrátám. Poměr W/L (Win/Loss ratio) 

představuje poměr průměrných zisků k průměrnýmm ztrátám. Hodnota poměru by měla být 

větší než 1. Vysoké hodnoty ziskovosti a efektivity ukazují, že je systém dostatečně stabilní 

pro jeho další rozvoj, viz  Tab. (4.2). Vysoký nárust kapitálu podpořený nízkou hodnotou 

maximálního poklesu kapitálu podporuje myšlenku tento systém dále rozvíjet.  

 

Ze 150 vstupů bylo 69 příkazů pro nákup (long) a v 91 příkazů pro prodej (short).  

Ztráty byly zapříčiněny pouze 1x chybným určením příkazu pro nákup a 6x chybným určením 

Tab. 4.2 Hlavní výsledky obchodní strategie 
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příkazu pro prodej. Maximální počet zisků v řadě bylo 30 oproti a oproti tomu pouze 1 ztráta 

v řadě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PS Tradebook 

 

Nyní jsou známy základní výsledky systému a je nutné se jimi zabývat hlouběji. 

Nadefinované pravidla pro vstup byla jasně daná. V deníku je však možnost pojmenovat dané 

formace a přiřazovat je k jednotlivým vstupům. První rozlišení signálu, jehož analýza by 

mohla být přínosná, je odlišení signálu vzniklých před hlavní obchodní seancí a v hlavní 

seanci. Druhé rozlišení se týká informace, kdy je cenový kanál posouzen jako proražený. 

V prvním případě nastává po proražení kanálu bezprostředně otočení trendu, viz Obr. (4.3). 

V druhém případě nastává opožděné otočení trendu a je vhodnější raději vyčkávat, než se 

cena otočení trendu potvrdí (viz Obr. 4.4). V obou případech je signál brán jako platný, až 

indikátor momentum protne nulovou linku ve směru otočení. V obchodním deníku jsou tyto 

situace rozlišeny čtyřmi pracovními zkratkami: 

 trapMOMs – okamžité otočení trendu po proražení kanálu v hlavní seanci, 

 trapMOMas- okamžité otočení trendu po proražení před obchodní seancí, 

 retraceMOMs- opožděné otočení trendu po proražení kanálu v hlavní seanci, 

 retraceMOMas- opožděné otočení trendu po proražení kanálu před obchodní seancí. 

Graf 4.1 Stav účtu rostoucí s počtem obchodů v čase.   
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 Počet Zisk USD/počet Ztráta USD/počet L/S Profit USD 

trapMOMs 66 32 725 / 63 765 / 3 36 / 30 31 960 

retraceMOMs 48 19 205 / 46 510 / 2 15 / 33 18 695 

trapMOMas 32 14 905 / 30 510 / 2 18 / 14 14 395 

retraceMOMas 4 3105/ 4 0 0 / 4 3105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

 

   Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

Tab. 4.3 Přehled výsledků, kterých dosáhly jednotlivé signály pro vstup 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Data PS tradebook, vlastní tvorba 

 

Obr. 4.3 Znázornění situace opožděnénoho otočení trendu po průrazu kanálu 

Obr. 4.4 Znázornění situace okamžitého otočení trendu po průrazu kanálu 



46 

 

Detailní rozlišení nadefinovaných vstupů v obchodním deníku přineslo velmi zajímavé 

výsledky, které stojí za další interpretaci, viz Tab. (4.3). Vstupní signály jsou v tabulce 

seřazeny dle počtu obchodů od signálu s největším počtem obchodů po signál s nejmenším 

počtem obchodů. Nejlepších výsledků dosahuje formace okamžitého otočení trendu po 

průrazu kanálu, která se objeví až v obchodní seanci. Formace v této podobě byla objevená v 

66 případech a vynesla 31 960 USD, což činí slušných 47 % celkových výnosů. Méně často 

se objevoval stejný signál, který se však objeví již před obchodní seancí. Při počtu 32 

obchodů vynesl 14 395 USD. Signál opožděného otočení trendu po průrazu kanálu si vedl při 

vyobrazení v obchodní seanci velmi dobře a vynesl při 48 obchodech 18 695 USD. Před 

seancí už tak úspěšný nebyl, i když průměrný zisk na 1 obchod je na první pohled nejvyšší. 

Značným zkreslením jsou pouze 4 uskutečněné obchody na základě tohoto signálu. 

Zajímavostí signálu, ať už se objeví před nebo po seanci, je převaha pozicí na krátkou stranu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PS tradebook 

 

Další důležitou informaci, která lze získat z pečlivě vedeného obchodního deníku, je 

den v týdnu a měsíc v roce s nejvyšší a nejnižší výnosností. S touto informací se dá pracovat 

různými způsoby. Některý obchodník se rozhodne vůbec neobchodovat den v týdnu s nejnižší 

výnosností a rozhodne se svou energii přenést plně na den s nejvyšší výnosností. U měsíce se 

 Tab. 4.2 Křivka rostoucího stavu účtu v čase s rozlišením vstupních signálu na obchod 
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jedná o delší časový horizont a nebylo by v našem zájmu některý úplně vynechat. Některý 

obchodní měsíc se však může extrémně lišit od ostatních měsíců a je třeba zjistit proč.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: PS Tradebook 

 

Obchodní strategie vykazuje nejlepších výsledků ve středu a čtvrtek, viz Tab. (4.4). Ve 

čtvrtky nebyla navíc zaznamenána žádná ztráta. Ve středy byly zaznamenány dvě ztráty, 

avšak celkově středy drží pozici nejvýnosnějšího dne. Jelikož obchodní systém nevyfiltroval 

den v týdnu, který by svými výsledky výrazně negativně vyčníval z davu, další úvahy 

nebudou směrovány na odstranění dne s nejnižším výnosem, ale spíše budou směrovány 

k navýšení pozic ve dnech s nejlepšími výsledky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PS Tradebook 

Graf 4.3 Výsledky obchodní strategie podle jednotlivých měsíců 

Tab. 4.4 Výsledky strategie dle jednotlivých dní v týdnu 



48 

 

Ve výsledcích obchodní strategie dle jednotlivých měsíců v roce „vyčnívá“ měsíc 

srpen a následuje září. V takovém případě je nutné zjistit, co se skrývá pod nadprůměrnými 

výsledky. Zadání klíčových slov do internetového vyhledavače „vývoj na amerických trzích 

srpen 2011“, poskytlo jasnou odpověď již z titulků článků. „Americké trhy zažily černé 

pondělí, propadly se nejvíce za tři roky“, „Propad amerických trhů pokračuje“ nebo „Černý 

pátek? Trhy panikaří“. Situaci na amerických akciových trzích vyvolala fundamentální 

zpráva o historicky prvním snížení úvěrového ratingu USA, k němuž sáhla agentura Standard 

& Poor´s. Americké trhy charakterizovaly v měsíci srpnu pohyby jako na houpačce.
27

 

Spekulanti tak dostali příležitost profitovat na obrovských denních výkyvech. Výsledky 

měsíce srpna je z tohoto důvodu nutné vnímat jako extrémní a uvažovat o vyřazení 

z testování.  

 

V grafu (4.4) je znázorněn vývoj tří amerických akciových indexů, kde je propad trhů 

ze srpna 2011 jasně vidět. 

  

Graf 4.4 Propad amerických akciových indexů v srpnu 2011 

Zdroj: Finance Yahoo,   

                                                 
27

 ŠPAČKOVÁ, Ivana. Americké trhy zažily černé pondělí, propadly se nejvíce za tři roky [online]. 

Ekonomik.idnes.cz [9. 8. 2011]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/americke-trhy-zazily-cerne-pondeli-

propadly-se-nejvice-za-tri-roky-1da-/eko-zahranicni.aspx?c=A110809_073731_eko-zahranicni_hro. 
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4.3 Popis vybraných obchodů 

V této fázi práce jsou vybrány a popsány konkrétní obchody. Vzorek zastupuje 

konkrétní vstupy a výstupy popisované v předcházejícím textu. Obchodní deník společně se 

všemi náhledy jednotlivých obchodů je přiložen na CD-ROMu, viz příloha č. 2 a 3.  Náhledy 

jednotlivých obchodů neznázorňují cenovou úroveň SL, jehož hodnota je zadávána až 

v obchodním deníku. Zelenou šipkou je vždy v grafech znázorněn nákup, červenou šipkou 

prodej, žlutou výstup z pozice, černou linkou formace vstupu, světle modrou formace výstupu 

a pomocné linky. Modrý kruh znázorňuje protnutí křivky indikátoru momentum nulovou linku 

v požadovaném směru.  

 

 

     Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

Dne 16. 11. 2011 v 17:00 hodin SEČ byl zadán příkaz pro nákup na základě proražení 

cenového kanálu, okamžitého otočení trendu a protnutí momenta nad nulovou linku. Již před 

seancí je zakreslen signál pro nákup, který je však přerušen formací pro prodej. Momentum 

formace pro prodej do začátku obchodní seance oslabilo. Bylo tedy nutné vyčkat na další 

signály. Výstup byl proveden v 17:00 hod na základě proražení cenového kanálu opačné 

formace a oslabujícího momenta v 20:00 hod. Pohyb 102 bodů vynesl 505 USD před 

Graf 4.5 Středa 16. 11. 2011, obchod č. 110 
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odečtením komise. Lze tedy konstatovat, že byla v tomto obchodě dodržena všechna pravidla 

pro vstup a výstup, viz Graf (4.5).  

 

Dne 11. 8. 2011 v 15:30 je evidován vstup do dlouhé pozice na základě proražení 

cenového kanálu před obchodní seancí, okamžitého otočení trendu a protnutí momentum nad 

nulovou linku. Výstup byl proveden na základě pravidla o konci obchodní seance, tedy na 

otevírací ceně poslední úsečky. Extrémní volatilitě měsíce srpna odpovídá pohyb o 426 bodů 

ve výši 2 130 USD před odečtením komise brokerovi, viz Graf (4.6).  

 

Graf 4.6 11. Čtvrtek 11. 8. 2011, obchod č. 67 

Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

Dne 2. 3. 2012 vstup do dlouhé pozice na základě proražení cenového kanálu během 

obchodní seance, následovalo otočení trendu a protnutí nulové linky momentum vzhůru. Po 

chvíli však následovala korekce potvrzená protnutím nulové linky momentum směrem dolů, 

viz Graf (4.7). Trh šel proti naší pozici 36 bodů a až poté se vydal směrem vzhůru. Po téměř 6 

hodinách byl proveden výstup na otevírací ceně poslední úsečky. V této pozici obchodní 

strategii podržel vysoký SL, jehož výše odolala silné korekci a zajistila aspoň minimální zisk 

ve výši 70 USD. 
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     Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

   Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

Graf 4.7 Pátek 2. 3. 2012, obchod č. 147 

Graf 4.8 Úterý 26. 4. 2011, obchod č. 17 
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První ztrátový obchod ze dne 26. 4. 2011. Vstup do krátké pozice byl proveden 

v 15:45 hod na základě mylného proražení kanálu a protnutí momentum pod nulovou linku. 

Pokud je tento den hodnocen s odstupem, tak lze nalézt řadu chyb. Je na oko patrné, že se trh 

nachází v rostoucím trendu a kanál není dostatečně silný, jedná se spíše o korekci. Protnutí 

momentum také není čisté jako v ostatních vybraných obchodech. Pozitivum je, že použitím 

SL jsme přistoupili na ztrátu ve výši 250 USD bez komise brokerovi. Tento den šla cena proti 

nám až na hodnotu 12 560. Při vstupu na hodnotě 12 449 by se bez použití SL jednalo o ztrátu 

více než dvojnásobně vyšší. 

 

 

  Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

Vstup do krátké pozice dne 26. 1. 2012 byl učiněn na základě proražení cenového 

kanálu a opožděného otočení trendu potvrzeného momentem. Zde lze vidět, že okamžité 

proražení a opožděné proražení bylo nutné rozlišit. Výstup byl proveden 30 minut před 

koncem obchodní seance, kdy se vytvořil druhý cenový kanál do protipohybu. Z obchodu 

jsme vystoupili se ziskem 360 USD před odečtením poplatků. 

 

 

 Graf 4.9 Čtvrtek 26. 1. 2012, obchod č. 136 
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  Zdroj: Ninja Trader 7, vlastní tvorba 

 

Obchod ze dne 22. 6. 2011 je odlišný od ostatních a to tím, že cenový kanál nebyl 

přímo proražen, ale spíše doražen. Nastala situace, která je popisována v teoretické části jako 

dvojitý vrchol. Jak už bylo řečeno, tyto signály jsou velice silné a je třeba je takto vnímat. 

V momentě, kdy cena dorazila cenový kanál na úroveň prvního vrcholu a momentum protnulo 

nulovou linku směrem dolů, byl zadán vstup do krátké pozice. S krátkodobým pohybem dolů 

bylo setrváno až na otevírací cenu poslední úsečky obchodního dne. Tento obchod trval pouze 

1,5 hodiny a vynesl příjemných 385 USD před odečtením komisí brokerovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.10 Středa 22. 6. 2011, obchod č. 43 
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4.4 Aplikace metod money managementu 

V této části jsou aplikovány nástroje money managementu na výsledky strategie. 

Vzhledem k tomu, že již máme potřebné hodnoty MAE a MFE jednotlivých obchodů, je 

možné zjistit z dostupných výsledků jak teoreticky optimální hodnotu PT  pro tuto strategii, 

tak doporučenou hodnotu SL. Poté je nutné zaměřit se na jejich vzájemnou kombinaci.  

 

 

Zdroj: PS Tradebook 

Modré sloupce znázorňují hodnotu MFE na jednotlivý obchod. Růžové sloupce pod 

nulovou linkou znázorňují hodnotu protipohybu po vstupu do obchodu. Růžové body pak 

konkrétní výstup, viz Graf (4.11). Hodnoty protipohybu se ve většině případů ani 

nepřibližovaly hodnotě SL.   

 

Na tuto informaci lze pohlížet z dvojí strany. SL je v tomto trhu zbytečně velký a lze 

začít pracovat s nižší hodnotou. Nižší hodnota by sice navýšila počet ztrát, ale poměr rizika a 

zisku by dosahoval lepších výsledků. Druhá strana mince je, že tato velikost SL nechává 

obchodníka na trhu YM dýchat. Když nastala silná korekce proti vstupu, tak právě díky této 

hodnotě SL byla korekce přečkána a následoval aspoň minimální zisk. Toto jsou pouze úvahy 

Graf 4.11 Vyobrazení hodnot MAE/MFE na obchod 
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a je nutné si je ověřit pomocí nástroje obchodního deníku, který okamžitě podá výsledky o 

aplikaci vybraných hodnot SL na náš obchodní systém.  

 

Tab. 4.5 Test hodnoty SL ve výši 10 a 20 

 

 

 

 

 

 

    Zdroj: PS Tradebook 

Při velikosti SL ve výši 20 bodů, tedy 100 USD, by strategie evidovala 39 ztrát a 

ziskovost by klesla na 74%. SL ve výši 30 bodů by přineslo systému 23 ztrát a u SL v hodně 

40 bodů 13 ztrát, viz Tab. (4.5). Systém s hodnotou 50 bodů, přináší systému nejlepší 

ziskovost, viz Tab. (4.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zdroj: PS Tradebook 

Test nám však neříká, jak si hodnota SL stojí v poměru rizika a zisku. Je potřeba zjistit 

optimální hodnoty PT dle hodnot MFE.  

 

Dle výsledků hodnot MFE máme k dispozici hodnotu teoretického PT pro krátkou i 

dlouhou pozici, viz Tab. (4.7). Pro nákupní pozice byla vygenerována hodnota 71 bodů. V 56 

případech bychom vystoupili na této hodnotě na základě řízeného výstupu na PT. Pro prodejní 

pozici vyšel teoretický PT o něco vyšší a to 85 bodů. V 55 případech bychom vystoupili na 

řízeném PT. Dohromady se jedná o 113 obchodů, u kterých by strategie dosáhla na 

testovaném vzorku dat výstupu na řízeném PT. Jelikož není původním záměrem systém oddat 

Tab. 4.6 Test hodnoty SL ve výši 40 a 50 
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zcela statistice a číslům, volba volného výstupu bude zachována. Jako vhodnější pro danou 

strategii se jeví vstup vždy se dvěma pozicemi, přičemž jedna z nich bude mít předem 

definovaný výstup na základě zvoleného PT. 

 

Tab. 4.7 Hodnota PT na základě výsledků MFE 

 

    Zdroj: PS Tradebook 

 

Nyní se podívejme na velmi zajímavý nástroj, který vyhledává optimální vztah SL a 

PT. Bez ohledu na nákupní nebo prodejní pozici dosahuje strategie nejlepších výsledku, 

pokud je velikost SL v hodnotě 50 bodů a velikost PT v hodnotě 70 bodů, viz Tab. (4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PS Tradebook 

Problém nastává v hodnotě dalšího důležitého nástroje money managamentu, kterým 

je poměr rizika a zisku (RRR). Poměr rizika a pravděpodobného zisku je v tomto případě 

50:70. Přepočteno na USD 250:350 a v konečném vyjádření 1:1,4. S dosavadní úspěšností 

systému tato hodnota nijak strategie neomezuje. Pokud by však úspěšnost systému klesala, je 

nutné pracovat s vyšší hodnotou poměru rizika a zisku a to alespoň 1:2 a optimálně 1:3. 

Jedině tak lze dosáhnout zisku i přes nízkou úspěšnost strategie.  

Tab. 4.8 Optimální kombinace SL a PT pro danou strategii 
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5. Závěr 

Cílem práce bylo sestavit jednoduchou obchodní strategií a následně ji aplikovat na 

historických datech vybraného e-mini futures kontraktu. Sestavená obchodní strategie byla 

aplikována na čtyřech kontraktních měsících trhu YM od března 2011 po březen 2012. 

Testování přineslo 150 vstupů do pozice na základě nadefinovaných signálů pro vstup. U 

každého obchodu byl zapisován den a čas vstupu, hodnota vstupu, signál vstupu, hodnota 

výstupu, hodnota protipohybu po vstupu MAE a maximální hodnota, na které bylo možné 

vystoupit MFE. Z těchto informací byla provedena analýza MAE, MFE a následně byl určen 

RRR.  

 

Strategie dosáhla na vzorku 362 dní při 150 uskutečněných vstupech velmi 

uspokojivých výsledků. Úvodní testování tak potvrdilo, že je systém vhodný pro jeho další 

rozvoj. Po analýze MAE a MFE byly představeny hodnoty SL a PT, které by dosahovaly 

nejlepších výsledků na daném vzorku dat. Hodnota SL se shodovala s hodnotou zvolenou pro 

úvodní testování. Hodnota PT však nebyla předem určena a bylo uvažováno pouze s tzv. 

volným výstupem dle zvolené techniky výstupu. Analýza MFE přinesla hodnotu pro krátkou i 

dlouhou pozici, při které by systém dosahoval nejvyšších výsledků. Rozšíření strategie o 

výstup na hodnotě PT bude formou navýšení pozic. Při každém vstupu budou otevřeny dvě 

pozice, z nichž s jednou bude výstup na hodnotě PT a druhý výstup bude stále volný. Nepříliš 

příznivé výsledky však přinesla hodnota RRR. Při vysoké ziskovosti a nízkému počtu ztrát, 

kterou strategie vykázala, není poměr RRR prozatím strašákem. Pokud by však úspěšnost 

systému klesala s přibývajícím počtem ztrát, je nutné hledat vhodnější poměr rizika a zisku. 

Dalším nástrojem, kterým lze kompenzovat nepříliš příznivý poměr RRR, je posouvání SL na 

hodnotu BE po dosažení určité hodnoty cenového vývoje ve směru pozice.  

 

 Závěrem lze říci, že je daná strategie dostatečně robustní pro další testování a rozvoj. 

Jelikož jsou návrhy řešení pouze v hodnotovém vyjádření, lze pouze pozměnit vstupní údaje 

obchodního deníku a budou k dispozici výsledky rozšířené strategie. Dalším krokem před 

živým obchodováním je už jen otestování systému na simulovaném účtu s živými daty 

v reálném čase. Nesmíme však zapomínat, že dokud nepracujeme reálně s penězi, je naše 

chování na trzích do značné míry zkreslené. Emoce, která přichází s riskováním vlastních 

peněz, může okamžitě znemožnit rozhodovat se striktně podle připravené obchodní strategie.  
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Seznam zkratek 

 
B/E 

CBOT 

CFTC 

COT 

DAX 

DJIA 

ECB 

ES 

FED 

HDP 

IXIC 

MAE 

MFE 

NYSE 

Obr. 

OPEC 

OTC 

PT 

RRR 

SL 

Tab. 

Tzv. 

YM 

 

hodnota vstupu, break even point 

Chicago Board of Trade 

Commodity Futures Trading Commission 

report publikovaný CFTC, Commitment of Trades Report 

Deutscher Aktien Index 

Dow Jones Industrial Average 

Evropská centrální banka, European Central Bank 

e-mini S & P, futures kontrakt odvozený od indexu Standard & Poor´s 500 

neformální zkratka americké centrální banky, Federal Reserve System 

hrubý domácí produkt 

Nasdaq Composite Index 

hodnota protipohybu po vstupu, maximum advarse excursion 

maximální možná hodnota po vstupu, maximum favorable excursion 

New York Stock Exchange 

obrázek 

organizace zemí vyvážející ropu 

mimoburzovní trhy, over the counter 

výstup na předem stanovené hodnotě, profit target 

poměr risku a zisku, risk reward ratio 

předem definovaná ztráta, stop loss 

tabulka 

takzvaný 

e-mini Dow, futures kontrakt odvozený od DJIA 
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Základní přehled 
       

      
(f) = filtr 

  
 

  
        

      
první datum 

 
11.3.2011 

      
poslední datum 7.3.2012 

      
obchodní měna USD 

      
obchodní režim REAL 

      
SL, PT, BE+/x GLOBAL 

      
position-sizing PoSiz 1  

      
počet dní 

 
362 

      
max rozdíl mezi dny 9 

         

         

         

         

         

         

         

         
systém                 

         
účet (USD) 

 
10 000,00  návratnost 

 
39,18 

  
čistý kapitál 78 155,00  poměr W/L (win/loss) 1,92 

  
min kapitál 

 
10 000,00  nárust 

 
681,55% 

  
max kapitál 

 
78 155,00  max risk% 

 
2,50% 

  
netto výběr (USD) 

 
0,00 MaxDD% 

 
1,58% 

  
daň (20%) 

  
0,00  MaxDD 

 
-255,00 

  
efektivita 

  
97,45% AbsDD% 

 
1,58% 

  
ziskovost 

  
95,33% Kelly% 

 
92,90% 

  

         

         
počet obchodů               

         
obchody 

 
150 

 
aktuální zisk 30 

  
obchody (f) 

 
150 

 
aktuální ztráta 0 

  
zisky (f) 

 
143 

 
aktuální BE+/x 0 

  
ztráty (f) 

 
7 

      
BE+/x (f) 

 
0 

 
těsné hodnoty MAE 0 

  
long (f) 

 
69 

 
těsné hodnoty MFE 0 

  
short (f) 

 
81 

 
těsné hodnoty BE+ 0 

  
zisky max. v řadě 30 

      
ztráty max. v řadě 1 

 
povolený počet obchodů / den bez limitu 

 
zisky průměr v řadě 11,17 

 
aktuální max počet obchodů / den 2 

 
ztráty průměr v řadě 1,00 

 
průměr počet obchodů / den 1,05 

 

         

         
měsíc total zisk ztráta long short 

   
leden 11 11 0 6 5 

   
únor 8 8 0 3 5 

   
březen 11 11 0 6 5 

   
duben 13 12 1 6 7 

   
květen 13 13 0 7 6 

   
červen 14 13 1 7 7 

   
červenec 15 15 0 7 8 

   
srpen 14 12 2 7 7 

   
září 18 17 1 10 8 

   
říjen 9 8 1 4 5 

   
listopad 12 12 0 3 9 

   
prosinec 12 11 1 3 9 

   

         

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

60000,00

70000,00

80000,00

90000,00

1 51 101
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den total zisk ztráta long short 
   

pondělí 23 23 0 8 15 
   

úterý 31 27 4 20 11 
   

středa 41 39 2 15 26 
   

čtvrtek 27 27 0 14 13 
   

pátek 28 27 1 12 16 
   

         
 

profit (USD)               

         
měsíc netto zisk ztráta long short % netto 

  
leden 3 840,00  3 840,00 0,00 1 945,00  1 895,00  5,63% 

  
únor 2 495,00  2 495,00 0,00 885,00  1 610,00  3,66% 

  
březen 4 200,00  4 200,00 0,00 2 095,00  2 105,00  6,16% 

  
duben 3 425,00  3 680,00 -255,00 1 820,00  1 605,00  5,03% 

  
květen 5 795,00  5 795,00 0,00 2 875,00  2 920,00  8,50% 

  
červen 6 090,00  6 345,00 -255,00 3 005,00  3 085,00  8,94% 

  
červenec 5 240,00  5 240,00 0,00 2 305,00  2 935,00  7,69% 

  
srpen 10 620,00  11 130,00 -510,00 5 895,00  4 725,00  15,58% 

  
září 8 640,00  8 895,00 -255,00 5 165,00  3 475,00  12,68% 

  
říjen 6 065,00  6 320,00 -255,00 2 580,00  3 485,00  8,90% 

  
listopad 6 045,00  6 045,00 0,00 1 490,00  4 555,00  8,87% 

  
prosinec 5 700,00  5 955,00 -255,00 1 515,00  4 185,00  8,36% 

  

         
den netto zisk ztráta long short % netto 

  
pondělí 12 120,00  12 120,00 0,00 3 930,00  8 190,00  17,78% 

  
úterý 11 315,00  12 335,00 -1 020,00 8 525,00  2 790,00  16,60% 

  
středa 18 710,00  19 220,00 -510,00 7 260,00  11 450,00  27,45% 

  
čtvrtek 15 265,00  15 265,00 0,00 7 600,00  7 665,00  22,40% 

  
pátek 10 745,00  11 000,00 -255,00 4 260,00  6 485,00  15,77% 

  

         
max zisk 

 
2 125,00 

      
max ztráta 

 
-255,00 

      
průměr zisk 

 
489,09 

      
průměr ztráta 255,00 

      

         

         
 

profit netto netto L netto S pip/tick L pip/tick S 
ziskovost 

% 
MaxDD% 

trapMOMs 31 960,00  18 195,00  13 765,00  3675,0  2783,0  46,89% 0,73% 

trapMOMas 14 395,00  7 965,00  6 430,00  1611,0  1300,0  21,12% 1,58% 

retraceMOMs 18 695,00  5 415,00  13 280,00  1098,0  2689,0  27,43% 0,59% 

retraceMOMas 3 105,00  0,00  3 105,00  0,0  625,0  4,56% 0,00% 

 

počet... total L S zisk ztráta BE+/0 
 

trapMOMs 66 36 30 63 3 0 
 

trapMOMas 32 18 14 30 2 0 
 

retraceMOMs 48 15 33 46 2 0 
 

retraceMOMas 4 0 4 4 0 0 
 

 


