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1 Úvod 
 

Technická analýza je nejstarší metodou, která byla použita na předvídání budoucích 

cen aktiv. Jedná se o metodu, která je úspěšná i v současné informacemi nasycené době. 

Dokazuje to velké množství technických analytiků, kteří tuto analýzu dlouhodobě úspěšně 

aplikují na finančních trzích. Technická analýza však není aplikována pouhou malou 

skupinou investorů, nýbrž jde o metodu, která je hojně využívána drtivou většinou velkých 

finančních i obchodních institucí.  

Investování do komodit má velmi dlouhou historii. Podle některých zdrojů probíhalo 

obchodování s komoditami již kolem roku 6000 př. n. l. v Číně. Investování do komodit bývá 

obecně velmi oblíbené v dobách ekonomických krizí, kdy je patrný přechod investorů od 

rizikových aktiv k bezpečným přístavům například komoditám. V současné době, kdy se svět 

stále ještě potýká s následky finanční krize, jsou komodity velmi oblíbené a tvoří často 

významný doplněk investičního portfolia.  

Cílem diplomové práce je posoudit výhodnost použití vybraných indikátorů technické 

analýzy na komoditní index RICI.  

Za tímto účelem bude nasimulováno tisíc scénářů budoucího vývoje komoditního 

indexu, na které budou následně aplikovány indikátory technické analýzy. Úspěšnost 

indikátorů bude porovnávána z hlediska výnosu a rizika, zjišťována, tak bude výhodnost 

indikátorů pro investory s různými postoji k riziku. 

Práce bude strukturována do tří kapitol. První dvě kapitoly budou obsahovat teoretické 

základy problematiky. Třetí kapitola pak bude věnována praktickým výpočtům, které se 

budou opírat o vymezené teoretické základy.  

V první kapitole bude charakterizován trh s komoditami. Nejprve bude představen 

historický vývoj obchodů s komoditami, dále typy obchodníků vystupujících na komoditních 

trzích. Následně budou rozčleněny komodity do základních skupin a stručně popsány vybrané 

komodity. Budou vysvětleny možnosti investování do komodit se zaměřením na komoditní 

indexy.  

V druhé kapitole je stručně shrnut vývoj technické analýzy v čase a metodologie 

technické analýzy. Dále budou rozčleněny technické indikátory a popsány vybrané indikátory 

technické analýzy. Na závěr kapitoly budou popsány mean–reversion procesy. Tyto procesy 

jsou využívány při procesu simulování cen komodit. Též zde bude představena metoda 

nejmenších čtverců, kterou bude nutno aplikovat pro zjištění parametrů náhodného procesu.  
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Třetí kapitola bude praktická, nejdříve v ní bude vybrán vhodný komoditní index pro 

testování indikátorů technické analýzy. Poté budou zjištěny parametry náhodného procesu 

vývoje cen komoditního indexu. Poté bude přistoupeno k simulaci Monte Carlo. Dále bude 

zjišťována výhodnost aplikace indikátorů technické analýzy na tisíc simulovaných scénářů 

vybraného komoditního indexu. Aplikovanými indikátory budou Moving Averages 

Crossover, Commodity Channel Index, Moving Average Convergence Divergence, Relative 

Strenght Index a Exponential moving average.  Úspěšnost jednotlivých indikátorů technické 

analýzy bude podrobně rozebrána v závěru kapitoly. 
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2 Charakteristika trhu s komoditami 
 

V této kapitole bude nejdříve představena historie obchodování s komoditami. Budou 

zde představeny typy obchodníků vystupující na komoditních trzích. Dále dojde k rozčlenění 

komodit do základních skupin, a k stručnému popisu základních komodit. Vysvětleny budou 

možnosti investování do komodit, kdy bude věnována zvláštní pozornost komoditním 

indexům. V kapitole bude čerpáno především z Geman (2005). 

 

2.1 Historický vývoj obchodování s komoditami 

 

Počátky obchodování s komoditami se uskutečňovaly na tradičních trzích, kde se 

setkávali prodávající a kupující, kteří zde směnovali komodity za jiné zboží, později pak 

komodity prodávali za peníze. Tyto obchody sahají hluboko do historie. Některé zdroje uvádějí, 

že obchodování s komoditami probíhalo již kolem roku 6 000 př. n. l. v Číně. Důležitý posun 

v obchodování byl pak učiněn pěstiteli rýže v 17. století v Japonsku. Zde totiž došlo 

k oddělení časového okamžiku platby a předání zboží od okamžiku, kdy byla dohodnuta cena 

mezi prodávajícím a kupujícím. Vznikají tak první forwardové kontrakty. Na základě těchto 

kontraktů s kupujícím mohl na budoucí úrodu získat pěstitel v bance úvěr na financování 

pěstování rýže.  

V 18. a 19. století pak dochází k velkému rozvoji forwardových kontraktů v Americe u 

zemědělských produktů, v Evropě pak u kovů. Potřeba standardizace kontraktů, co se týče 

kvality, velikosti a termínu dodání podkladového aktiva, pak vedla ke vzniku burz: New York 

Cotton Exchange (NYCE) v roce 1842, v roce 1848 pak Chicago Board of Trade (CBOT), či 

v roce 1877 London Metal Exchange (LME). Za důležitou událost z dnešního pohledu pak lze 

považovat založení burzy Chicago Egg and Butter Board v roce 1898, předchůdce Chicago 

Mercatile Exchange (CME), která se v roce 2007 sloučila s Chicago Board of Trade (CBOT) 

a dala tak vzniknout CME group INC. Ta pak v roce 2008 koupila New York Mercantile 

Exchange (NYMEX). Tak se stala CME Group největší a nejrozmanitější komoditní burza na 

světě nabízející své služby lidem z více než osmdesáti zemí. Mezi další významné americké 

burzy dále patří New York Board of Trade (NYBOT), která vznikla sloučením New Yorských 

burz Cocoa Exchange a Cotton Exchange.  

V posledních dvou desetiletích lze pozorovat dramatické změny na světových 

komoditních trzích. Politické převraty v rozvojových zemích, nové enviromentální regulace a 

obrovský nárůst spotřeby komodit v zemích jako je Čína, přispěly ke zvýšení volatility cen 
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komodit. Tato volatilita přispěla k velkému rozvoji zajišťovacích instrumentů v mnohých 

odvětvích hospodářství, například v leteckém průmyslu. Cenové výkyvy komodit také 

podněcují spekulanty v obchodování s komoditami za účelem dosáhnutí zisku dle Geman 

(2005). 

2.2 Subjekty komoditních trhů  

 

Obchodníky působící na komoditních trzích, lze zařadit do tří skupin dle Geman 

(2005): 

Zajišťovatelé 

Termínové trhy byly historicky vytvořeny pro potřeby zajišťovatelů. Zemědělci si 

předem zajišťovali ceny produktů v době sklizně. Výrobci, kteří spotřebovávají komodity ve 

výrobním procesu i v současnosti využívají termínových trhů na potřeby zajišťování. Jsou tak 

omezeny rizika nepříznivých cenových pohybů na spotovém trhu.  

Spekulanti  

Komoditní trhy jsou atraktivní též pro spekulanty, kteří zde investují své prostředky za 

účelem dosažení zisku. Komodity jsou totiž vnímány jako velmi žádoucí doplněk investičního 

portfolia. V portfoliu těchto investorů tvoří komoditní složka většinou do 20 % hodnoty 

aktiv. Mezi spekulanty lze řadit i obchodníky, kteří sázejí na růst nebo pokles cen komodit a 

podle toho vstupují do dlouhých nebo krátkých pozic. Obecně tak lze říci, že spekulanti 

vyhledávají riziko, aby mohli dosáhnout zisku. Naproti tomu se snaží zajišťovatelé riziko 

minimalizovat.  

Arbitrážeři  

Třetí důležitou skupinou obchodníků, i když malou počtem, jsou arbitrážeři. Tito 

obchodníci vstupují simultánně do dvou a více pozic na rozdílných trzích tehdy, když mohou 

realizovat bezrizikový zisk. Ovšem tyto arbitrážní příležitosti není snadné nacházet, protože 

netrvají dlouho.   

 

2.3 Charakteristika jednotlivých skupin komodit 

 

Komodity lze rozčlenit dle různých hledisek. Dle Shipmana (2007) je možné členění 

na energetické komodity, zemědělské komodity, ušlechtilé kovy a průmyslové kovy. 
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2.3.1 Energetické komodity 

 

Mezi energetické komodity patří ropa, zemní plyn a topný olej a další ropné deriváty 

vyráběné ze surové ropy.  

Ropa je nejžádanější produkt na světovém komoditním trhu. Největší světové zásoby 

ropy má Saudská Arábie, následuje Venezuela, Irán, Irák, Kuvajt, Spojené Arabské Emiráty a 

Rusko. Zbytek ložisek je rozložen po celém světě. Na komoditních trzích se obchoduje se 

dvěma typy ropy a to ropa typu Brent a ropa typu WTI. Ropa Brent se těží v Severním moři, 

ropa WTI pochází z Amerického kontinentu. Tyto typy se liší také místem obchodování. Ropa 

Brent se obchoduje v Londýně, ropa WTI pak ve Spojených státech. Ropa WTI je lehká a 

méně sirnatá a tudíž i více kvalitní. Po dlouhou dobu se tyto dva druhy ropy od sebe cenově 

prakticky neodlišovaly. Od roku 2009 ale přestoupili hlavní vývozci ropy, jako je Saúdská 

Arábie, Kuvajt či Irák, na ropu typu Brent jako cenotvorný základ. Pokles ceny ropy 

WTI umocnil fakt, že veškerá produkce z USA a Kanady proudí do města Cushing ve státu 

Oklahoma, kde se zjišťují ropné zásoby. Nabídka ale převyšuje poptávku, a tak trh tlačí cenu 

tohoto typu ropy dolů. Proto je momentálně až o 20 % levnější než ropa typu Brent. 

Topný olej představuje čtvrtinu zušlechťovacího výstupu na barel ropy. Největším 

spotřebitelem jsou Spojené státy. Topný olej je primárně určen k výrobě tepla. 

Zemní plyn je plynné fosilní palivo. Největšími producenty zemního plynu na světě 

jsou Rusko a USA. Zemní plyn má široké využití pro domácnosti při vaření a topení, zároveň 

je také využíván v průmyslu.  

 

2.3.2 Zemědělské komodity 

 

Zemědělské komodity bývají též často označované jako lehké komodity (soft 

commodities). Hlavní odlišností od ostatních komodit je, že všechny zemědělské plodiny jsou 

obnovitelné. Existuje velké množství zemědělských komodit, které lze dále dělit na obiloviny 

a olejniny (grains & oilseed), kam patří například kukuřice, pšenice, sójové boby a rýže. Další 

skupina zemědělských komodit zahrnuje potraviny a vlákna (food & fiber). Zde lze zařadit 

například kávu, kakao, cukr, pomerančový džus, bavlnu a dřevo. Poslední skupinou jsou 

hospodářská zvířata (livestock), například vepřové a hovězí maso. 
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Kukuřice se využívá jako krmivo pro dobytek. Další využití nachází v přísadách, 

lepidlech, oleji na vaření a v jídle. V posledních letech se kukuřice také využívá pro výrobu 

biopaliv. Největšími producenty kukuřice jsou USA, Čína a Brazílie.  

Pšenice je obilnina, ze které se vyrábí mouka, ale má využití i při výrobě lepku, oleje, 

piva a destilovaného alkoholu. Využívá se i jako krmivo pro drůbež. Největším producentem 

pšenice je Čína za ní následuje Indie, USA a Rusko.  

Sója je olejnina, která je zdrojem velmi vysokého počtu levných proteinů, a to jak pro 

člověka, tak pro hospodářská zvířata. Mezi největší producenty patří Spojené státy, Brazílie, 

Argentina a Čína. Největším spotřebitelem je Čína. Sojové maso je vedlejším produktem 

sojových bobů a sojový olej je přírodním extraktem z celých sojových bobů jako výsledek 

drcení. 

Rýže je velmi důležitým zdrojem proteinů. Rýži, jako hlavní potravinu, má čtvrtina 

obyvatel světa. Kromě toho slouží jako přísada do krmiv pro dobytkářský a rybí průmysl. 

Největším producentem je Čína za ní následuje Indie a Indonésie. 

Káva se získává z tropického keře kávovníku. Rozlišují se dva základní druhy kávy: 

Arabica, která je rozšířenější, a Robusta, která má silnější chuť. Největším světovým 

producentem kávy je Brazílie. Na dalších místech světového pořadí figurují Vietnam a 

Indonésie.  

Kakao se získává z rozdrcených semínek kakaovníku. Největší využití kakaa je ve 

výrobě čokolády a čokoládových produktů. Největším světovým producentem kakaa je 

Pobřeží Slonoviny, dále pak Indonésie a Ghana. 

Cukrová řepa a cukrová třtina jsou rostliny, které obsahují vysokou koncentraci cukru. 

Cukr se používá jako přísada do jídel. V posledních desetiletích spotřeba cukru celosvětově 

stoupá, a to především v konzumování nealkoholických nápojů. Daleko největším světovým 

producentem cukrové třtiny je Brazílie. Na dalších místech jsou pak umístěny Indie a Čína. 

Cukrová řepa se nejvíce pěstuje ve Francii a v USA. 

Pomerančový džus je vyráběn z plodů pomerančovníku. Největším světovým 

producentem pomerančů je Brazílie, následuje USA a Indie. Největším evropským 

producentem pomerančů je Španělsko. 

Bavlna se získává z malých keřů bavlníku. Má využití pro výrobu oblečení i pro 

výrobu např. zdravotnického materiálu. Největším světovým producentem bavlny je Čína, 

těsně následovaná Indií a Spojenými státy.  
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Dřevo se těží z listnatých i jehličnatých stromů. Využití nalézá především ve výrobě 

nábytku a stavebnictví. Největší světový producent jsou Spojené státy. Dalšími hlavními 

producenty jsou Kanada a Rusko. 

Vepřové boky neboli lean hogs je anglický termín pro prasata. Vepřové maso je 

primárně určené jako jídlo pro člověka. Kůže potom najde uplatnění při výrobě oblečení a 

obuvi. Daleko největším světovým producentem vepřového masa je dlouhodobě Čína. 

S velkým odstupem poté následují USA a Německo. Vepřové maso se z náboženských 

důvodů neprodukuje v islámských zemích.  

Chov hovězího dobytka je uskutečňován, jak na maso, které je určeno k jídlu, tak i na 

kůži, která se používá k výrobě oblečení a obuvi. Hlavním producentem jsou USA, Brazílie a 

Čína. 

2.3.3 Ušlechtilé kovy 

 

Ušlechtilými kovy se označují vzácné kovové prvky, které se užívaly a užívají jako 

platidla, na výrobu mincí, šperků a podobně. Zařazují se zde zlato, stříbro a platina. 

Zlato je žlutý těžký prvek s vysokou třpytivostí, který je odolný vůči žáru, vlhkosti a 

většině rozpouštědel. Zlato je žádanou surovinou po celá staletí kvůli své drahocennosti a 

kráse.  Využívá se kromě výroby šperků, také v průmyslu. Jeho primární využití spočívá v 

elektronice díky vynikajícím vlastnostem, jako je vodivost tepla a elektřiny. Zlato je 

nepostradatelnou surovinou i ve stomatologii. Mezi dlouhodobě největší producenty zlata 

patří Čína, USA, Austrálie a Jižní Afrika. 

Stříbro je bílý třpytivý kov a nejčastěji se vyskytuje s dalšími prvky, jako je ruda a 

minerály. Hlavní využití stříbra jako průmyslové komodity spočívá především v jeho výborné  

vodivosti elektřiny a tepla. Slouží jako součást různých slitin pro použití v 

elektronickém průmyslu, výrobě CD i DVD nosičů a šperkařství. Jeho sloučeniny jsou 

používány ve fotografickém průmyslu. Největšími světovými producenty stříbra jsou Mexiko, 

Kanada, USA, Peru a Austrálie. 

Platina je šedobílý kov, který je chemicky netečný, váží dvakrát víc než zlato a má i 

vyšší hodnotu.  Platina je mnohem nedostatkovější surovina než zlato nebo stříbro. Ročně se 

vytěží pouze kolem 200 tun. Platina je využívána při výrobě katalyzátorů pro dieselové 

motory. Další využití je při výrobě LCD-displejů, laboratorních přístrojů nebo raketových 

trysek a při výrobě léků proti rakovině či ve šperkařství.  Jižní Afrika je dominantním 

dodavatelem platiny na světové trhy. Dalšími producenty jsou Rusko, Kanada a Zimbabwe. 
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2.3.4 Průmyslové kovy 

 

Mezi průmyslové kovy z investorského pohledu patří například hliník, olovo, měď, 

cín, nikl a zinek. Poptávka po těchto kovech je velmi silně korelována s fází vývoje 

hospodářského cyklu. 

Hliník je lesklý kov stříbrné barvy. Je využíván při výrobě automobilů, lodních trupů, 

železničních kolejí a také v letectví. Jelikož má vysokou tepelnou vodivost, používá se pro 

výrobu spalovacích motorových pístů a také kuchyňských nástrojů. Mezi největší producenty 

hliníku se řadí Austrálie, Čína, Brazílie a Indie. 

Olovo je těžký, šedivý a vysoce toxický kovový prvek. Olovo je využíváno ve 

zdravotnictví, používá se jako ochrana před radioaktivním zářením a ve stavebnictví, při 

výrobě elektrických kabelů a akumulačních baterií. Producenty jsou především Čína, 

Austrálie a USA. 

Měď je červenohnědý kov. Využití mědi je především ve stavebnictví (výrobě 

střešních krytin, okapů, kotlů) a také v elektrotechnice (vodiče, elektromotory, části 

integrovaných obvodů). Největším světovým producentem mědi je Chile, jehož produkce 

tvoří třetinu světové nabídky. Dalšími významnými producenty jsou USA a Peru. 

Cín je měkký, lesklý kov, stříbrné barvy. Má hlavní využití k pocínování železného 

plechu při výrobě konzerv, dále při výrobě a nátěru ocelových kontejnerů, ve výrobě 

keramiky a plastů. Největším producentem je Čína, Indonésie a Peru. 

Nikl je těžký ohebný kov. Nikl je dobrým vodičem elektřiny a tepla a je často 

kombinován s jinými kovy. Nikl je nejčastěji využíván k výrobě antikorozních slitin, při 

výrobě baterií a mincí. Největšími světovými producenty tohoto kovu jsou Rusko, Austrálie a 

Kanada. 

Zinek je modrobílý kovový prvek. Je používán jako slitina s mědí k výrobě mosazi a 

také jako slitina s magnesiem a hliníkem. Zinek je používán při ochranném potahování železa 

a oceli. Největším producentem je Čína, dalšími pak Peru a Austrálie. 

2.4 Možnosti investování do komodit  

 

Participovat na vývoji cen komodit lze pomocí různých investičních nástrojů. Tyto 

investiční nástroje obnášejí různé riziko a likviditu. Investor tak může zvolit pro něj optimální 

variantu dle jeho individuálních preferencí. 
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Přímý nákup komodity na spotovém trhu 

Investor může koupit určitý druh komodity na spotovém trhu, buď přímou formou od 

výrobce, či přes zprostředkovatele. Investice je však značně zatížena dodatečnými náklady 

souvisejícími s přepravou, uskladněním či zabezpečením. Také se zde mohou vyskytovat 

problémy, které tuto formu nákupu znemožňují, jako jsou například krátká doba trvanlivosti, 

či nemožnost skladování u energií. Výjimku tvoří vzácné kovy, které díky svým vlastnostem, 

jsou vhodné k fyzické držbě a mnoho investorů tento způsob zcela upřednostňuje. 

Nákup komoditních akcií 

Nákup akcií těžařských společností je pokládán za tradiční způsob jak participovat na 

růstu cen komodit. Pokud se investor rozhodne vydělat na růstu cen ropy, může zvolit ze 

společností, jako jsou Exxon Mobil, či British Petroleum. Nevýhody pramenící z tohoto 

přístupu vyplývají z toho, že ceny akcií těžařských firem zdaleka neovlivňuje pouze cena 

komodit, ale jsou pozitivně korelovány s akciovým trhem jako celkem. Dále cenu ovlivňují 

politická, podnikatelská a manažerská rizika. Ty se mohou projevit například v uvalení 

dodatečných daní, v nepředvídatelných poruchách či haváriích, nebo ve špatném řízení 

společnosti. Ochranu proti těmto rizikům lze vytvořit pomocí nákupu dobře diverzifikovaného 

portfolia komoditních akcií dle Geman (2005). 

Nákup futures kontraktů 

Obchodování prostřednictvím futures je nejrozšířenější způsob nákupu a prodeje 

komodit. Futures je standardizovaný forvard obchodovaný na derivátové burze. Futures 

představují smluvní závazek mezi dvěma stranami prodat či koupit určitá podkladová aktiva 

(např. akcie, komodity, akciové indexy, měny atd.) ve sjednaném množství v předem určený 

čas a za předem stanovenou cenu. Většina futures se likviduje před termínem dodání tzv. 

provedením kompenzujícího futures. Kompenzace je uskutečněna tak, že pokud byl futures 

zakoupen, je následně prodán a naopak. Druhou možností je dodávka podkladového nástroje. 

Vlastní dodávka se například burze CBOT uskuteční u méně než jednoho procenta 

obchodovaných futures dle Jílek (2009). 

Futures kontrakty jsou pro investory zajímavé z hlediska nízkých počátečních nákladů. 

Není zde potřeba zaplatit plnou cenu, ale stačí složit nepatrnou zálohu. Záloha je tvořena 

určitým procentem z ceny. Tato minimální záloha je nazývána margin. Díky němu lze využít 

pákový efekt, který znásobuje případný výnos nebo ztrátu.  

Nákup opce na komoditní futures 

Obchodníci mohou využívat opce na futures kontrakty pokud chtějí spekulovat na růst 

ceny pomocí koupě call opce, nebo koupí put opce při spekulaci na pokles. S nákupem call 
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nebo put opce je spojeno právo koupit konkrétní futures kontrakt za předem stanovenou 

realizační cenu. S nákupem opcí je spojena platba opční prémie. Kupující opce má omezenou 

ztrátu, avšak teoreticky neomezený zisk. Ztráta u nakoupených opcí je totiž omezena velikostí 

zaplacené opční prémie. Naproti tomu vypisovatel opcí je vystaven možnostem potenciální 

neomezené ztráty, či omezeného zisku v hodnotě opční prémie. 

Nákup komoditního indexu 

Další z příležitostí jak investovat do komodit je nákup komoditního indexu. Primárně 

je určen pro pasivní investiční strategie, ale může být použit i pro strategie aktivní.  

Na světě existuje několik společností, které konstruují právě komoditní indexy. Každý 

z těchto indexů zahrnuje různé druhy komodit a každý z nich navíc přiřazuje jiné váhy 

jednotlivým komoditám. To značí o rozdílnosti i proměnlivosti názorů na hodnoty 

jednotlivých surovin, podobně jako je tomu i u akcií. Nákup komoditního indexu lze 

uskutečnit pomocí různých strategií. První variantou je nákup tzv. ETF fondu, který kopíruje 

jeden z komoditních indexů. ETF sleduje cenu komodit pomocí futures kontraktů. V jejich 

portfoliu jsou finanční deriváty, jejichž podkladovými aktivy jsou ceny komodit. Příkladem je 

iShares GSCI Commodity Indexed Trust, který je tvořen dle aktuálního komoditního indexu 

GSCI.  

Další variantou, která bývá upřednostňována především v Evropě, jsou investiční 

certifikáty, které vydávají bankovní instituce. Největšími emitenty těchto dluhopisů jsou 

Deutsche Bank, ABN Amro, UBS. Největším trhem s certifikáty je Německo, kde lze vybírat 

z velkého množství indexových certifikátů, které kopírují cenu komoditních indexů.  Investor 

zde může volit i ze složitějších typů certifikátů jako jsou bonusové, diskontní, sprint či 

garantované.  

Jednou z variant, jak investovat do komoditního indexu, je také zakoupit podílové listy 

podílového fondu, který je orientován na jeden z komoditních indexů. Podílový fond 

nakupuje finanční deriváty, tak, aby napodobil konkrétní komoditní index. 

2.5 Komoditní indexy  

 

Na světě existuje celá řada komoditních indexů, které se však od sebe svou konstrukcí 

značně odlišují. Nyní budou představeny ty nejvýznamnější: 
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2.5.1 The Commodity Reasearch Bureau Index 

 

The Commodity Reasearch Bureau Index (dále jen CRB index) byl navržen na 

podobném principu jako akciové indexy, tedy aby prezentoval reprezentační průměr napříč 

trendy na jednotlivých trzích s komoditami. Index byl poprvé zkonstruován v roce 1957. Od 

tohoto roku došlo k celkem deseti revizím v konstrukci tohoto indexu. Poslední revize 

proběhla v roce 2005. Tato revize byla pro index naprosto průlomová, protože odstranila 

dosavadní pravidlo, kdy každá komodita obsažená v tomto indexu měla stejnou váhu. Ropa 

tak už nemá stejnou váhu, jako pomerančový džus, ale nyní je třiadvacetkrát důležitější. 

Mnohem více nyní tak index reprezentuje ekonomickou důležitost komodit v každodenním 

životě. Kromě toho byly do indexu přidány tři nové komodity (bezolovnatý benzín, hliník, 

nikl) a odebrána jedna komodita (platina). 

Tento index v současné době zahrnuje 19 následujících komodit: hliník, hovězí 

dobytek, kakao, stříbro, káva, zemní plyn, měď, nikl, kukuřice, pomerančový džus, bavlna, 

sojové boby, zlato, cukr, topný olej, bezolovnatý benzín, vepřové boky, pšenice a ropa. 

Následující Tab. 2.1 zachycuje změny komodit a jejich vah v indexu po roce 2005. Graf 2.1 

znázorňuje rozložení komodit v indexu před rokem 2005. Graf 2.2 pak zobrazuje váhy 

komodit v indexu po roce 2005. 

Tab. 2.1 Poměr zastoupení jednotlivých komodit před a po revizi v CRB/Reuters indexu 

Změna vah komodit v CRB indexu při revizi v roce 2005 

skupina 
komodit 

komodita 
před 

rokem 
2005 

změna 
po roce 

2005 

en
er

g
. 

k
o

m
o

d
it

y
 

ropa 5,88% 17,12% 23,00% 

zemní plyn 5,88% 0,12% 6,00% 

bezolovnatý benzín 0,00% 5,00% 5,00% 

topný olej 5,88% -0,88% 5,00% 

ze
m

ěd
ěl

sk
é 

k
o
m

o
d

it
y
 kukuřice 5,88% 0,12% 6,00% 

sojové boby 5,88% 0,12% 6,00% 

hovězí dobytek 5,88% 0,12% 6,00% 

kakao 5,88% -0,88% 5,00% 

káva 5,88% -0,88% 5,00% 

bavlna 5,88% -0,88% 5,00% 

cukr 5,88% -0,88% 5,00% 

pšenice 5,88% -4,88% 1,00% 

vepřové boky 5,88% -4,88% 1,00% 

pomerančový džus 5,88% -4,88% 1,00% 

U
šl

. 

k
o
v
y
 zlato 5,88% 0,12% 6,00% 

stříbro 5,88% -4,88% 1,00% 

platina 5,88% -5,88% 0,00% 

p
rů

m
. 

k
o
v
y
 měď 5,88% 0,12% 6,00% 

nikl 0,00% 1,00% 1,00% 

hliník 0,00% 6,00% 6,00% 

Zdroj: http://thomsonreuters.com/content/financial/pdf/i_and_a/indices/trj_crb.pdf, vlastní 

konstrukce 
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Graf 2.1 Rozložení vah komodit v CRB indexu před revizí v roce 2005 

 

Graf 2.2 Rozložení vah komodit v CRB indexu po revizi v roce 2005 

 

2.5.2 S&P Goldman Sachs Commodity Index 

 

S&P Goldman Sachs Commodity Index (dále jen S&P GSCI) byl vytvořen v roce 

1991, aby sloužil jako komoditní benchmark především pro institucionální investory. Podíl 

jednotlivých komodit v tomto indexu je podmíněno produkcí dané komodity na celosvětové 

produkci. Konkrétně při sestavování podílů jednotlivých komodit je vycházeno z klouzavého 

průměru dané komodity na světové produkci za posledních pět let. Světová produkce je 

vnímána analogicky jako tržní kapitalizace u akciových společností. Konstrukce tohoto 

indexu tak připomíná konstrukci akciových indexů, kde jsou podíly jednotlivých firem váženy 
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dle jejich tržní kapitalizace. Mezi tyto indexy patří například německý DAX, americký S&P 

500 či londýnský FTSE.  

Tato představená metoda vážení S&P GSCI přestavuje mnohem silnější význam 

energetického sektoru. V aktuálním vážení indexu pro rok 2013 má zastoupení 69,6%. To 

může vyvolávat spekulace o tom, zda je tento index dostatečně diverzifikován. Celkem se 

skládá index z 24 komodit, jejichž podíl je revidován každý rok. Pro rok 2013 byla učiněna 

nejvýznamnější změna ve zvýšení podílu ropy WTI, a to o 6,25 %, proti tomu snížení podílu 

ropy BRENT o 3,99 % tak, aby byl zachycen trend snižující se produkce ropy BRENT. Index 

tedy zahrnuje následujících 24 komodit: ropa WTI, ropa BRENT, bezolovnatý benzín, topný 

olej, plynový olej, zemní plyn, hliník, měď, olovo, nikl, zinek, zlato, stříbro, pšenice Kansas a 

Chicago, kukuřice, sojové boby, bavlna, cukr, káva, kakao, hovězí dobytek, krmivo pro 

dobytek, vepřové boky. 

Následující Tab. 2.2 zachycuje váhy v indexu v letech 2012 a 2013. Graf 2.3 

znázorňuje rozložení indexu v roce 2012. Graf 2.4 váhy komodit v indexu v roce 2013. 

Tab. 2.2 Poměr zastoupení jednotlivých komodit před a po revizi v GSCI indexu 

Váhy komodit v S&P GSCI v letech 2012 a 2013 

skupina 

komodit 
komodita 2012 změna 2013 

en
er

g
et

ic
k

é 

k
o

m
o

d
it

y
 ropa WTI 24,71% 6,25% 30,96% 

ropa BRENT 22,34% -3,99% 18,35% 

bezolovnatý benzín 5,90% -0,88% 5,02% 

topný olej 6,17% -1,04% 5,13% 

plynový olej 8,56% -0,45% 8,11% 

zemní plyn 2,02% 0,01% 2,03% 

ze
m

ěd
ěl

sk
é 

k
o

m
o
d

it
y
 pšenice Kansas 0,68% 0,20% 0,88% 

pšenice Chicago 3,22% -0,18% 3,04% 

kukuřice 4,69% -0,03% 4,66% 

sojové boby 2,62% 0,01% 2,63% 

bavlna 1,07% 0,05% 1,12% 

cukr 1,85% 0,05% 1,90% 

káva 0,82% 0,01% 0,83% 

kakao 0,23% 0,00% 0,23% 

hovězí dobytek 2,62% 0,09% 2,71% 

krmivo pro dobytek 0,52% -0,03% 0,49% 

vepřové boky 1,58% -0,06% 1,52% 

u
šl

. 

k
o
v
y
 

zlato 3,00% 0,05% 3,05% 

stříbro 0,49% 0,00% 0,49% 

p
rů

m
y
sl

. 

k
o
v
y
 

hliník 2,13% -0,01% 2,12% 

měď 3,28% -0,04% 3,24% 

olovo 0,40% -0,02% 0,38% 

nikl 0,58% 0,00% 0,58% 

zinek 0,51% 0,01% 0,52% 

Zdroj: http://www.reuters.com/article/2012/11/05/commodity-index-gsci-

idAFL1E8M5EWD20121105 
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Graf 2.3 Rozložení vah komodit v S&P GSCI v roce 2012 

 

Graf 2.4 Rozložení vah komodit v S&P GSCI v roce 2013 

 

2.5.3 Dow Jones - UBS Commodity index 

 

Dow Jones – UBS Commodity Index byl (dále jen DJ-UBS CI) vytvořen v roce 1998 

jako benchmark pro komoditní trh. Index byl vytvořen na principech ekonomické 

významnosti, diverzifikace, kontinuity a likvidity jednotlivých komodit. Podle těchto zásad je 

index každoročně přepočítáván. 

Váhy jednotlivých skupin komodit by tedy měly odpovídat významnosti pro 

celosvětovou ekonomiku. Významnost je určována, jak celkovým množstvím vyprodukované 

produkce, tak i objemem obchodu s danou komoditou. Tento aspekt likvidity je přidán, 

protože vážení pouze podle vyprodukované produkce podhodnocuje skladovatelné komodity, 

jako jsou zlato, a naopak nadhodnocuje neskladovatelné komodity např. hovězí dobytek.  
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Dalším cílem DJ-UBS CI je dostatečná diverzifikace. Tento cíl je naplňován pomocí 

dodržování následujících zásad: jednotlivé komodity (stříbro, zemní plyn) nesmí tvořit více 

než 15 % hodnoty indexu. Žádná komodita společně s jejími deriváty (ropa společně se 

zemním plynem a bezolovnatým benzínem) nesmí tvořit více než 25 % hodnoty indexu: 

Skupiny komodit (energie, vzácné kovy) smí utvářet maximálně 33 % hodnoty indexu. 

Další zásadou tohoto indexu je kontinuálnost indexu, to znamená, že váhy 

v jednotlivých letech se mění pouze v takovém měřítku, aby nebyl zcela pozměněn charakter 

toho komoditního indexu.  

Další sledovanou hodnotou je likvidita. Podíly jednotlivých komodit v indexu jsou pak 

determinovány objemy obchodů s danými komoditami za posledních pět let.  Do indexu je 

tedy na základě výše představených kritérií zařazeno těchto 22 komodit: ropa WTI, ropa 

BRENT, bezolovnatý benzín, topný olej, zemní plyn, hliník, měď, nikl, zinek, zlato, stříbro, 

pšenice Kansas, pšenice Chicago, kukuřice, sojové boby, bavlna, cukr, káva, sojová moučka, 

sojový olej, hovězí dobytek a vepřové boky. 

Následující Tab. 2.3 zachycuje změny vah v indexu v letech 2012 a 2013. Graf 2.5 

znázorňuje rozložení komodit v indexu v roce 2012. Graf 2.6 složení indexu v roce 2013. 

Tab. 2.3 Poměr zastoupení jednotlivých komodit před a po revizi v DJ-UBS CI 

Váhy v DJ-UBS CI indexu v letech 2012 a 2013 

skupina 
komodit 

komodita 2012 změna 2013 

en
er

g
et

ic
k

é 

k
o

m
o

d
it

y
 ropa WTI 9,68% -0,47% 9,21% 

ropa BRENT 5,31% 0,49% 5,80% 

bezolovnatý benzín 3,41% 0,06% 3,47% 

topný olej 3,46% 0,06% 3,52% 

zemní plyn 10,77% -0,35% 10,42% 

ze
m

ěd
ěl

sk
é 

k
o

m
o
d

it
y
 pšenice Kansas 0,00% 1,32% 1,32% 

pšenice Chicago 4,96% -1,53% 3,43% 

kukuřice 6,67% 0,38% 7,05% 

sojové boby 7,08% -1,59% 5,49% 

bavlna 2,00% -0,24% 1,76% 

cukr 3,76% 0,12% 3,88% 

sojová moučka 0,00% 2,60% 2,60% 

káva 2,57% -0,13% 2,44% 

sojový olej 3,37% -0,63% 2,74% 

hovězí dobytek 3,63% -0,35% 3,28% 

vepřové boky 2,11% -0,21% 1,90% 

u
šl

. 

k
o
v
y
 

zlato 9,80% 1,01% 10,81% 

stříbro 2,77% 1,13% 3,90% 

p
rů

m
y
sl

. 

k
o
v
y
 hliník 5,88% -0,97% 4,91% 

měď 7,06% 0,17% 7,23% 

nikl 2,57% -0,33% 2,24% 

zinek 3,12% -0,60% 2,52% 

Zdroj: http://press.djindexes.com/index.php/2013-weights-for-the-dow-jones-ubs-

commodity-index-announced-by-sp-dow-jones-indices-and-ubs-investment-bank 
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Graf 2.5 Rozložení vah komodit v DJ-UBS CI v roce 2012 

 

Graf 2.6 Rozložení vah komodit v DJ-UBS CI v roce 2012 

 

2.5.4 Rogers International Commodity index 

 

Rogers International Commodity Index (dále jen RICI) byl sestaven v roce 1998 

renomovaným investorem a obchodníkem s komoditami Jimem Rogersem. Tento index byl 

založen za účelem efektivního zachycování změn v cenách komodit v celosvětovém měřítku. 

Index má tedy poskytovat stabilní informace o vývoji cen komodit v čase, proto jsou zásahy 

do struktury komodit v indexu obsažených minimální. Index je velmi dobře diverzifikován 

mezi 37 komodit. O změnách v podílu jednotlivých komodit pro následující rok je 

rozhodováno vždy v prosinci výborem pro RICI. Předsedou výboru je Jim Rogers a dalšími 

členy jsou představitelé pěti významných světových finančních společností (UBS AG, Daiwa 

Securities Co. Ltd., Beeland Management Company, Diapson Commodities Management S. 
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A. a ABN Amro Bank. Změny jsou však možné pouze v případech mimořádných událostí. 

Těmito událostmi je myšleno především kontinuální pokles obchodů s danou komoditou a 

kritické změny ve spotřebě určité komodity například v důsledku nových vědeckých objevů.  

O umístění a váze komodity v indexu rozhoduje především celosvětová spotřeba a 

likvidita trhu s danou komoditou. Index obsahuje následujících 37 komodit, které se 

obchodují na celkem dvanácti světových burzách ve čtyřech světových měnách: ropa WTI, 

ropa BRENT, bezolovnatý benzín, plynový olej, topný olej, zemní plyn, pšenice Kansas, 

pšenice Chicago, kukuřice, sojové boby, bavlna, cukr, bílý cukr, sojová moučka, mletá 

pšenice, rýže, kaučuk, řepkový olej, kakao, dřevo, káva, mléko, pomerančový džus, oves, 

řepka, sojový olej, hovězí dobytek, vepřové boky, zlato, platina, stříbro, hliník, cín, paladium, 

měď, nikl, olovo, zinek.  

Následující Tab. 2.4 zachycuje změnu vah v indexu v roce 2013. Je z ní patrné, že 

váhy se změnily pouze u čtyř komodit. Tyto změny vah však nebyly výrazné. Graf 2.7 pak 

znázorňuje graficky rozložení komodit v indexu v roce 2013. Kvůli pouze minimálním 

změnám ve složení indexu je nyní zobrazen pouze graf s váhami roku 2013. 
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Tab. 2.4 Poměr zastoupení jednotlivých komodit před a po revizi v RICI. 

Váhy v RICI indexu v letech 2012 a 2013 

skupina 
komodit 

komodita 2012 změna 2013 

e
n

e
rg

e
ti
c
k
é

 

k
o

m
o
d

it
y
 ropa WTI 21,00% 0,00% 21,00% 

ropa BRENT 14,00% 0,00% 14,00% 

bezolovnatý benzín 3,00% 0,00% 3,00% 

plynový olej 1,20% 0,00% 1,20% 

topný olej 1,80% 0,00% 1,80% 

zemní plyn 3,00% 0,00% 3,00% 

z
e

m
ě
d

ě
ls

k
é

 k
o

m
o

d
it
y
 

pšenice Kansas 1,00% 0,00% 1,00% 

pšenice Chicago 4,75% 0,00% 4,75% 

kukuřice 4,75% 0,00% 4,75% 

sojové boby 3,50% 0,00% 3,50% 

bavlna 4,20% 0,00% 4,20% 

bíly cukr 0,00% 1,00% 1,00% 

cukr 2,00% -1,00% 1,00% 

sojová moučka 0,75% 0,00% 0,75% 

mletá pšenice 1,00% 0,00% 1,00% 

rýže 0,75% 0,00% 0,75% 

kaučuk 1,00% 0,00% 1,00% 

řepkový olej 0,25% 0,75% 1,00% 

kakao 1,00% 0,00% 1,00% 

dřevo 1,00% 0,00% 1,00% 

káva 2,00% 0,00% 2,00% 

mléko 0,10% 0,00% 0,10% 

pomerančový džus 0,60% 0,00% 0,60% 

oves 0,50% 0,00% 0,50% 

řepka 0,75% -0,75% 0,00% 

sojový olej 2,00% 0,00% 2,00% 

hovězí dobytek 2,00% 0,00% 2,00% 

vepřové boky 1,00% 0,00% 1,00% 

u
š
l.
 

k
o

v
y
 zlato 3,00% 0,00% 3,00% 

platina 1,80% 0,00% 1,80% 

stříbro 2,00% 0,00% 2,00% 

p
rů

m
y
s
lo

v
é

 

k
o

v
y
 

hliník 4,00% 0,00% 4,00% 

cín 1,00% 0,00% 1,00% 

paladium 0,30% 0,00% 0,30% 

měď 4,00% 0,00% 4,00% 

nikl 1,00% 0,00% 1,00% 

olovo 2,00% 0,00% 2,00% 

zinek 2,00% 0,00% 2,00% 

Zdroj: http://www.beelandinterests.com/RICI%20Handbook.html 

Graf 2.7 Rozložení vah komodit v RICI v roce 2013 
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 3. Popis metod technické analýzy 
 

Tato kapitola obsahuje představení technické analýzy jako jedné z používaných metod 

k předvídání cen na burzách. Stručně je představen vývoj technické analýzy v čase. Dále je 

zde obsažen přehled metodologie technické analýzy, rozčlenění technických indikátorů a 

popis zvolených indikátorů technické analýzy, které slouží ke generování nákupních a 

prodejních pokynů. Tato část práce bude čerpána především z Pring (1991). Na závěr kapitoly 

budou představeny mean–reversion procesy, které jsou využívány při procesu simulování cen 

komodit. Objasněna bude metoda nejmenších čtverců, kterou bude nutno aplikovat na 

historické výnosy indexu RICI, aby mohli být zjištěny správné parametry náhodného procesu.  

3.1 Princip využívání technické analýzy 

 

Pohyby cen u cenných papírů obchodovaných na burzách jsou ovlivněny mnoha 

faktory. Investor se snaží své peněžní prostředky na finančním trhu výhodně zhodnocovat. 

Klíčem k dosažení maximálního výnosu je schopnost vysvětlení cenových pohybů, a to jak 

v minulosti, tak i schopnost predikce budoucích změn kurzů. To zjednodušeně znamená, aby 

investor dokázal rozpoznávat obchodní signály k nákupu nebo k prodeji. Investor má v zásadě 

k dispozici tři metody, které mu usnadňují rozhodování na finančním trhu. Jsou jimi 

psychologická, fundamentální a technická analýza.   

Psychologická analýza je založena na předpokladu, že důležitým kurzotvorným 

faktorem jsou psychologické reakce obchodníků. Tato skutečnost je považována za velmi 

významnou zejména v krátkodobém investičním horizontu. Předmětem zkoumání 

psychologické analýzy tak není investiční aktivum, nýbrž lidské chování, které není vždy 

racionální, ale je snadno ovlivnitelné například davovým efektem. 

Fundamentální analýza je založena na myšlence, že pomocí zkoumání ekonomických, 

účetních, politických a historických faktorů, které ovlivňují dané investiční aktivum, lze 

stanovit správnou hodnotu aktiva. Porovnáním s aktuální tržní cenou lze tak snadno dospět 

k závěru, zda je aktivum vhodné ke koupi či k prodeji. Fundamentální analýza je pak 

používána především dlouhodobými investory. 

Technická analýza je zaměřena na zkoumání tržních dat. Předmětem analýzy je 

historický vývoj obchodování, a to především vývoj kurzů a objem obchodů. Tyto údaje jsou 

pak podrobeny zkoumání pomocí mnoha metod technické analýzy. Jedná se jak o tradiční 
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grafické metody, tak i o moderní sofistikované matematicko-statistické metody, které jsou 

často prováděny za pomocí automatických obchodních systémů. Všechny tyto metody pak 

mají především za cíl určit tržní trend, s cílem poskytnout investiční doporučení ve smyslu 

nákupu, nebo prodeje aktiva, a to především v krátkodobém investičním horizontu. 

3.2 Historický vývoj technické analýzy 

 

Technická analýza se začala formovat v 16. nebo 17. století v Japonsku, kde byla 

poprvé využita pro analýzu termínových kontraktů s rýží. Historicky je tak technická analýza 

starší než analýza fundamentální. Důvody lze spatřovat v tom, že v minulosti podniky jen 

neochotně zveřejňovaly své účetní výkazy, a fundamentální analýzu tak nebylo možné 

realizovat.  Za zakladatele moderní technické analýzy je považován Charles Dow. Ten 

publikoval sérii článků v letech 1900-1902 ve Wall Street Journal. Po jeho smrti rozpracovali 

myšlenky publikované v jeho článcích William S. Hamilton a Robert Rhea, vznikla tak 

ucelená Dowova teorie.  

Dle této teorie se cenový vývoj většiny akcií shoduje. Tedy není potřebné zkoumat 

každou akcií zvlášť, ale stačí zanalyzovat celkovou situaci na trhu za pomocí průměrných 

tržních cen. Za tímto účelem byly zkonstruovány dva Dowovy indexy. Dow-Jones-Rail-

Average (dále jen DJRA) a Dow-Jones-Industrial-Average (dále jen DJIA). DJRA obsahoval 

jedenáct akcií, většinou železničních společností. DJIA je dodnes jedním z nejznámějších 

amerických akciových indexů. Byl poprvé publikován zkonstruován v roce 1896 a zahrnoval 

tehdy 12 akcií průmyslových podniků. V roce 1928 byla báze DJIA rozšířena na 30 akcií. 

Tento počet akcií je zachován dodnes, avšak jeho struktura byla mnohokrát změněna dle 

Pring (1991). 

3.2.1 Dowova teorie 

 

Dowova teorie je založena na šesti axiomech dle Pring (1991): ceny akcií odráží 

všechny informace; tři trendy trhu; tři fáze primárního trendu; trendy existují, dokud signály 

neprokážou opak; trendy se potvrzují objemy a indexy se musí vzájemně potvrdit. 

Prvním principem je, že ceny akcií obsahují všechny informace. Tedy, že v cenách 

akcií jsou započteny veškeré informace a vlivy, které ovlivňují nabídku a poptávku. 

Dalším principem je, že existují celkem tři druhy trendu: dlouhodobý (primární), 

střednědobý (sekundární) a krátkodobý (terciární). Dlouhodobý trend je nejvýznamnější, 

rozlišujeme trend býčí a medvědí. Býčí trh lze definovat jako vzestupný trend. O býčím trhu 
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se hovoří v situaci, kdy kursový vzestup dosáhne vyšší úrovně, než je předchozí úroveň, a 

každý pokles je zastaven na vyšší než předchozí úrovni. Pokud se jedná o medvědí trh, ten je 

charakteristický tím, že každý pokles je hlubší než předešlá úroveň a každý vzestup je nižší 

než vzestup předešlý. Tyto dlouhodobé trendy se vyznačují trváním v délce jednoho až tří let. 

Sekundárním trendem jsou znázorněny krátkodobější poklesy na býčím trhu a vzestupy na 

medvědím trhu. Tyto trendy se mohou vyskytovat v délce od tří týdnů do několika měsíců. 

Terciární trend je krátkodobá korekce trvající od několika hodin do tří týdnů. Techničtí 

analytici se snaží správně identifikovat a rozlišovat tyto trendy, aby se dokázali správně 

rozhodovat na finančním trhu. 

Axiom Dowovy teorie tři fáze primárního trendu znamená, že primární trend obsahuje 

vždy celkem tři fáze: akumulace, participace a distribuce. V případě býčího trhu je sled fází 

následující: První fáze akumulace nastává, když jsou ceny akcií nízko. Tehdy jsou v cenách, 

již zahrnuty všechny negativní informace a prozíraví investoři nakupují akcie. Participace se 

vyznačuje zvýšeným objemem obchodování, rostoucími cenami a lepšími finančními 

zprávami. V poslední fázi distribuci již trh ovlivňuje zkreslená predikce výhledu obchodování 

a spekulace investorů. Na trhu obchoduje široká veřejnost, a ceny dosáhly vrcholu. V této fázi 

dobře informovaní investoři začínají prodávat své akcie, aby předešli ztrátám při změně 

trendu. Primární medvědí trh začíná fází distribuce, kdy široká veřejnost nakupuje, ale dobře 

informovaní investoři začínají prodávat. Charakteristické pro tuto fázi tak jsou vysoké objemy 

obchodů při dosud vysokých cenách akcií. V druhé fázi pak dochází k panickým výprodejům, 

ceny klesají, investoři se snaží vystoupit z pozic. Třetí fáze je pak charakteristická snížením 

objemů obchodů a snížení tempa poklesů cen akcií.  

Dowova teorie předpokládá, že trendy existují, dokud signály neprokážou opak. Kurzy 

se vyvíjejí v trendech, přičemž tyto trendy mají určitý stupeň setrvačnosti. Ceny na trhu 

stoupají či klesají, dokud se tento pohyb v daném směru neoslabí. Poté je vyslán signál a 

kurzy se poté pohybují většinou v opačném trendu. 

Trendy se potvrzují objemy obchodů. Objem obchodů by měl potvrzovat trend. Pokud 

se kurzy pohybují ve směru primárního trendu, objemy obchodů by měly stoupat a naopak 

pokud trend slábne, tak má docházet k poklesu objemů. 

Poslední zásadou v Dowově teorii je, že indexy se musí navzájem potvrdit. Signál 

jednoho indexu nelze považovat za správný, jestliže není potvrzen druhým indexem. Tento 

fakt byl vysvětlován tím, že výrobní společnosti z indexu DJIA vyrábějí produkty, které 

potom přepravují společnosti ze železničního indexu. Není tedy možné mít zdravou 

ekonomiku, ve které je zboží vyráběno, a už nikoliv prodáváno (přepravováno).   
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3.3 Technické indikátory 

 

Technické indikátory jsou matematické funkce přiřazující daným hodnotám času, 

historických cen a historických objemů určité číslo. Snahou technických indikátorů je pro 

každý obchodní den určit, zda je vhodné aktivum nakoupit, prodat, nebo neprovádět žádnou 

operaci. Existuje velké množství indikátorů, které lze rozdělit na klouzavé průměry a metody 

na nich založené, oscilátory, objemové indikátory, sentiment indikátory, indikátory šíře trhu. 

3.3.1 Klouzavé průměry a metody na nich založené  

 

Klouzavé průměry patří k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším metodám technické 

analýzy. Je tomu tak díky jednoduchosti jejich konstrukce, přehledné čitelnosti a efektivnímu 

vyhodnocování, relativně dobré účinnosti a lehké obchodovatelnosti v obchodních systémech. 

Klouzavé průměry pomáhají identifikovat nastoupený trend a jeho případnou změnu. 

Klouzavý průměr je vždy vypočítán za určité období. Je to tak průměrná hodnota cen za 

časovou periodu. Klouzavý průměr je tak zavěšen na nově nastoupený trend, následuje ho, a 

pokud se změní, změní se i směr klouzavého průměru. Jelikož ale trend následuje a 

nepředbíhá, ohlásí změnu trendu s menším či větším zpožděním, což může investora připravit 

o část potencionálního zisku. Proto je vhodné sledování klouzavého průměru doplnit 

sledováním některého dalšího indikátoru. 

Nejčastějším vyhodnocováním signálů je sledování situace, kdy se klouzavý průměr 

protne s cenou. Pokud indikátor protne cenu zezdola nahoru, situace se vyhodnocuje jako 

signál k nákupu. Prodejním signálem pak je protnutí ceny indikátorem shora dolů.  

Významným faktorem, který ovlivňuje obchodní úspěšnost při používání klouzavých 

průměrů je i to, jaká je zvolena délka časové periody. Obecněji krátký klouzavý průměr 

rychleji reaguje na změnu trendu a vydává více signálů, ale s tím i více falešných signálů. 

Dlouhý klouzavý průměr více vyhlazuje krátkodobé výkyvy v trendu. Díky tomu vydává 

méně signálů, ale s větším zpožděním. Pro výběr správné délky klouzavého průměru by 

mohlo být vhodné doporučení, že tato délka má být poloviční, než je délka dominantního 

tržního cyklu. Ovšem není vždy snadné délku dominantního cyklu zjistit dle Elder (2006). 

Výpočet klouzavého průměru se může lišit podle vah, které jsou přiřazované údajům 

různého stáří. Volit lze mezi pěti druhy průměrů: jednoduchý, vážený, exponenciální, 

trojúhelníkový a proměnlivý. Kombinovat lze dva nebo tři průměry různých délek. Kromě 

klouzavých průměrů se dále do této skupiny technických indikátorů zařazují:  MACD, obálky, 

Bollingerova pásma, procentuální rozpětí, a klouzavá regrese dle Kráĺ (2007) 
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3.3.2 Oscilátory 

 

Oscilátory jsou nástroje, které oscilováním kolem zvolené a předem jednoznačně 

definované hodnoty vysílají jejich uživatelům informační signály o změnách ve vývoji cen 

sledovaného aktiva. Využití těchto indikátorů je vhodné zejména v beztrendovém období. 

V trendovém období, zejména na jeho začátku, indikátory nevydávají žádný pokyn k nákupu 

nebo k prodeji, zejména pak začíná-li tento trend pozvolna z dlouhodobě déle trvajícího 

beztrendového období. V takovém případě oscilátory nezachycují vznik trendu. Oscilátory tak 

bývají často analytiky využívány pouze jako sekundární nástroje.  

Výpočet těchto indikátorů není složitý, výsledek bývá zakreslen do samostatného 

grafu. Taktéž jejich interpretace je snadná. Čím kratší délka sledovaného období je zvolena, 

tím rychleji budou indikátory reagovat a vydávat více signálů. Tímto ovšem dochází i ke 

zvýšení množství falešných signálů stejně jako u klouzavých průměrů. Do této skupiny 

zařazujeme následující indikátory: momentum, rate of change (ROC), index relativní síly 

(RSI), commodity channel index (CCI) a stochastické oscilátory dle Kráľ (2007). 

3.3.3 Objemové indikátory 

 

Objemové indikátory měří sílu či slabost trhu a vypovídají o síle nastoupeného trendu, 

opírají se přitom o jeden ze základních principů Dowovy teorie. Pokud objem obchodů roste, 

značí to větší aktivitu investorů. V případě rostoucího trendu se pak jedná o nárůst kupujících, 

což zvyšuje cenu a lze předpokládat pokračování růstu. Při klesajícím trendu zvýšený objem 

obchodů, značí nárůst prodávajících, což signalizuje další pokles ceny. Naopak při velmi 

nízké aktivitě na trhu je málo obchodníků ochotných za tuto cenu obchodovat, tudíž je 

očekávána změna trendu. Typické pro objemové indikátory je, že často přinášejí falešné 

signály a nejsou tedy příliš spolehlivé. Na rozdíl od ostatních tato skupina pracuje nejenom s 

informacemi o čase a kurzu, ale do oblasti analýzy je zahrnován i objem obchodů. Mezi tyto 

objemové indikátory lze řadit: on balance volume index, price and volume trend,  volume rate 

of change, volume oscilátor a další dle Kráľ (2007). 

3.3.4 Sentiment indikátory 

 

Sentiment indikátory se zaměřují na rozpoznávání nálad, očekávání a mínění 

obchodníků. Tyto indikátory mají pak za cíl rozpoznat převažující náladu na trhu a podle toho 

určit zda je akcie vhodná ke koupi nebo k prodeji. V současné době jsou tyto metody určené 
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k aplikaci pouze na akciový trh. Patří zde max/min index, vix index, adx index, dmi index dle 

Kráľ (2007).  

3.3.5 Indikátory šíře trhu 

 

Indikátory šíře trhu se zabývají trhem jako celkem, zohledňují počet klesajících a 

rostoucích cenných papírů. Pokud většina cenných papírů roste, je na trhu silný růstový trend. 

Pokud počet rostoucích cenných papírů začne klesat, znamená to možnost změny trendu a 

analogicky z druhé strany. Indikátory se však nezabývají konkrétními aktivy, nýbrž je 

sledován pouze trh jako celek. Z těchto indikátorů lze jmenovat: Advance/Decline Line 

(A/D), Advance-Decline-Ratio, Advance-All-Ratio, McClellanův Sumation index (MSI) nebo 

McClellanův oscilátor. 

3.4 Detailní popis vybraných indikátorů technické analýzy 

 

Nyní budou představeny vybrané indikátory. Některé z nich budou použity i na 

simulovaných scénářích komoditního indexu. Čerpáno bude především z Víšková (1997).  

3.4.1 Klouzavé průměry 

 

Jak již bylo uvedeno smyslem klouzavých průměrů je vyhlazení kolísavosti kurzu. 

Základním cílem je identifikovat směr a sílu nastoupeného trendu a okamžik, kdy došlo k jeho 

změně. Nyní bude představen jednoduchý, vážený a exponenciální klouzavý průměr. 

Jednoduchý klouzavý průměr 

Jednoduchý klouzavý průměr (simple moving average dále jen SMA) je ze 

statistického hlediska aritmetický průměr. Výpočet lze provést dle vzorce:  
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                             (3.4.1)

 

t (n) = SMAt (n,at) značí jednoduchý klouzavý průměr délky n v čase t z ceny 

aktiva, n je délka klouzavého průměru. 

Použití SMA v technické analýze je limitováno dvěma slabými místy. Prvním je jeho 

konstrukce jen z právě stanoveného počtu obchodních dnů. U volby příliš krátkého období je 

tím ztracen pohled na dlouhodobější horizont a vývoj v něm. Výsledkem tak je absence 

schopnosti správně predikovat vývoj na delší období. Nastavení krátkého horizontu ve 

výpočtu způsobuje, že takto zkonstruovaný graf neumožňuje adekvátně zohlednit váhu 

minulého vývoje daného aktiva, ani přesně odhadnout příští déle trvající trend tohoto aktiva. 
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To je ale nutné zejména u dlouhodobých trendů, protože použitím jen extrémně krátkého 

vyrovnávacího období (např. 4 -10 dnů) může dojít k uzavírání velmi správně, a tím i ziskově 

se vyvíjejících otevřených obchodních pozic. Jejich uzavřením, tak obchodník přichází o 

značnou část zisku, který by byl realizován v případě jejich neuzavření dle Kráľ (2007). 

Druhým hendikepem této metody je, že při jeho konstrukci přikládá stejnou váhu 

všem jeho jednotlivým denním hodnotám. Což může být vysoce problematické v případě, kdy 

například se cena určitého aktiva osciluje v intervalu 80 až 90 a její desetidenní jednoduchý 

klouzavý průměr je 85, ale zahrnuje i jeden den, kdy cena akcie dosáhla hodnoty 105. Jakmile 

je tato hodnota na konci desetidenní periody z výpočtu SMA vypuštěna, SMA poklesne jako 

by na trhu probíhal klesající trend. Tento pokles však nemá nic společného s realitou, která se 

na trhu odehrává dle Elder (2006). 

Vážený klouzavý průměr 

Vážený klouzavý průměr (weighted moving average dále jen WMA) rozlišuje mezi 

významností hodnot různého stáří. Nejnovějším hodnotám je přiřazována největší váha, 

nejstarším hodnotám pak váha nejmenší. Postup výpočtu je uveden v následujícím vzorci: 
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t (n) = T (n,at) značí vážený klouzavý průměr délky n v čase t z ceny 

aktiva. 

Investor tak díky použití WMA odstraňuje nedostatek jednoduchého klouzavého 

průměru tím, že jednotlivé historické kurzy násobí různou váhou, a to sestupně od 

nejnovějšího obchodního dne až po nejstarší obchodní den zvoleného vyrovnávacího období. 

Investor může také použít jinou metodu výpočtu WMA, která vychází z konstrukce výpočtu 

jednouchého klouzavého průměru. Je zde však rozdíl v tom, že nejnovější získaná hodnota je 

přičítána dvakrát dle Pring (1991). 

Exponenciální klouzavý průměr 

Exponenciální klouzavý průměr (Exponential moving average dále jen EMA) 

přiřazuje největší váhu nejnovějším hodnotám. Oproti výpočtu WMA jsou použita při 

výpočtu všechna minulá data, a to i ta, která už nespadají do uvažované časové periody.  

Výpočet hodnoty EMA je: 
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kde E t (n) = T (n,at) značí exponenciální klouzavý průměr délky n v čase t 

počítaný z ceny aktiva,   je vyrovnávací konstanta, n je délka klouzavého průměru. 

Použití EMA je výhodné oproti používání SMA v tom, že EMA přiřazuje větší váhu 

poslednímu obchodnímu dni. Aktuální nálada na trhu je totiž důležitější. V případě 

desetidenního EMA tvoří nejaktuálnější hodnota 18 % jeho hodnoty, zatímco v případě 

desetidenního SMA tvoří poslední kurz 10 %, a navíc je přiřazena všem deseti dnům stejná 

váha. Druhou výhodou je, že EMA nevypouští stará data stejným způsobem, jako to na konci 

svého sledovaného období dělá SMA. Stará data jsou ve výpočtu velmi pomalu rozpouštěna.   

Moving Average Convergence/Divergence 

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) patří mezi nejpoužívanější 

technické trendové indikátory. Autorem je Gerald Appel, který k jeho vytvoření použil tři 

klouzavé exponenciální průměry. Indikátor MACD je stanoven jako rozdíl mezi uzavíracími 

cenami dvou exponenciálních klouzavých průměrů s délkou 12 obchodních dnů a 26 

obchodních dnů. Tímto je získána tzv. rychlá křivka MACD. MACD osciluje okolo nulové 

hodnoty podle změny trendu. Rostoucí trend je zobrazený hodnotami indikátoru nad nulou, 

klesající trend hodnotami pod nulou. Pro znázornění nákupních a prodejních signálů je dále 

MACD doplněn o tzv. signální křivku, což je exponenciální klouzavý průměr rychlé křivky 

MACD s délkou 9 obchodních dnů. Postup výpočtu je znázorněn v následujících vzorcích. 

 

),,(),(),( 221121  nEMAnEMAMACD ttt 

               (3.4.4)
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               (3.4.5)

 

přičemž MACDt je indikátor MACD v čase t, EMAt ( t ) je označení pro exponenciální 

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

line (MACDt) je spouštěcí linie indikátoru MACD. 

Pro identifikaci obchodních příležitostí je využito protnutí MACD se signální křivkou. 

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

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

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

signalizovány také překřížením nulové linky. Pokud MACD překříží nulovou linku shora 

dolů, je to chápáno jako signál pro prodej aktiva. Pokud MACD překříží nulovou linku zdola 

nahoru, je to chápáno jako signál k nákupu aktiva dle Elder (2006). 
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3.4.2 Oscilové indikátory 

 

Momentum 

Princip tzv. momenta byl vyvinut matematiky a statistiky za účelem vytvoření 

pomocného nástroje. Ten by měl odstranit nevýhodu vyrovnávacích průměrů, kterou je 

opožděnost vysílaných signálů. Jeho základní podstatou je měřit sílu a rychlost trendu. Sílící 

momentum znamená, že trend nabírá na síle. Slábnoucí momentum naopak znamená, že trend 

se vytrácí, a tak lze brzy očekávat jeho konec, korekci, nebo dokonce otočení trendu. Výhoda 

indikátoru momentum je, že často dokáže informovat o možné změně trendu s relativně 

dostatečným předstihem. 

 Momentum lze vypočítat podle následujícího vzorce: 

 

,)()( Nii aaMomentum 

                  (3.4.6)

 

kde a(i) je aktuální cena aktiva, a(i-N) je cena aktiva před N časovými periodami. 
 

Pokud je hodnota kladná, pak se jedná o rostoucí trend, pokud je výsledná hodnota 

záporná, pak se jedná o klesající trend. Pokud momentum indikátoru překročí nulovou čáru 

směrem vzhůru, jedná se o pokyn k nákupu. Když momentum indikátoru překročí nulovou 

čáru směrem dolů, jedná se o pokyn k prodeji. Čím menší je zvolené období, tím větší počet 

signálů dostáváme. A čím větší perioda, tím menší počet signálů dostáváme. Nejčastěji 

používané hodnoty délky časového období jsou 7, 14 nebo 20 dní. 

Index relativní síly  

Index relativní síly (relative strength index dále jen RSI) je oscilátor vyvinutý 

J.W.Wilderem, který je jedním z nejpoužívanějších indikátorů technické analýzy.  

Výpočet je proveden dle vzorce: 
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přičemž n udává délku období, ve kterém se sledují cenové změny, RSIt(n) je indikátor 

relativní síly v čase t pro období délky n, U(n) je součet kladných cenových změn za období 

n, D(n) je součet záporných cenových změn za období délky n. 

Hodnoty vypočteného RSI oscilují v 90 % času v rozmezí 10 – 90 a cca 80 % času 

v rozmezí 20 – 80. Pohyb ceny předmětného aktiva k hornímu nebo dolnímu okraji této škály 

vysílá jeho uživateli signály, že se na trhu s daným aktivem děje něco, co vyžaduje jeho 

pozornost. Tím uživatele vyzývá k provedení obchodní akce nákupu nebo prodeje aktiva. 

Pokud hodnota RSI přesáhne hodnotu 70, oscilátor informuje, že se cena aktiva 

dostala již příliš vysoko, a v blízké budoucnosti ji proto hrozí výraznější pokles. Dává tedy 

obchodníkovi pokyn k prodeji aktiva. Naopak pokud hodnota RSI je nižší než 30, znamená to 

stav, kdy cena aktiva klesla již tak nízko, že je vhodná k nákupu.  

Tento oscilátor je používán v různých časových periodách, obvyklými hodnotami jsou 

14 nebo 21 dnů dle Kráľ (2007). 

Stochastik 

Autorem indikátoru stochastik je Georgie Dane. Založena je na dvou předpokladech: 

Pokud cena aktiva roste, jeho závěrečný kurz má tendenci uzavírat na hodnotě blíže postavené 

k jejímu vrcholu dosaženého v průběhu dne. Pokud cena aktiva klesá, její závěrečný kurz má 

tendenci uzavírat na hodnotě blížící se k jeho dennímu minimu. 

Metoda je založena na výpočtech tzv. %K a %D křivky. %K křivka je rychlá. 

K výpočtu %K křivky používá metoda následující vzorec: 
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kde Ct je uzavírací cena akcie v čase t, Lt je minimální cena v obchodní den t, Ht je maximální 

cena v obchodní den t a m je parametr indikátoru udávající délku období, v němž se hledá 

minimum denních minim a maximum denních maxim. Hodnota periody m je obvykle zvolena 

v hodnotě 14 dnů.  

Druhá pomalá %D čára je vyhlazená %K čára v obvykle třídenní periodě. Tato čára 

určuje tzv. rychlou verzi.  To je možné provést několika způsoby např: 
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               (3.4.11)

 

kde m je délka periody počítaného klouzavého průměru, obvykle m=3.  

Křivky Stochastiku oscilují mezi hodnotami 0 a 100. Jako referenční linky pro 

vyznačení stavu pro nákup a prodej jsou použity úrovně 20 % a 80 %. Přičemž Stochastik nad 

80 % značí stav, kdy máme aktivum prodat a Stochastik pod 20 % stav kdy máme aktivum 

koupit. Tyto hodnoty lze nahradit například úrovněmi 10 % a 90 %, pak stochastik bude 

vydávat méně signálů, ale silnějších.  

Jedním z nejsilnějších signálů, který dává Stochastik, je divergence mezi cenami, a tím 

co je signalizováno indikátorem Stochastik. Býčí divergence vznikne, když ceny klesnou 

k novým minimům, ale indikátor vytvoří vyšší minimum než předtím. To signalizuje, že 

dominantní skupina – v tomto případě medvědi – slábne a brzo přijde změna směru trendu. 

Medvědí divergence naopak vznikne, když ceny vzrostou k novým maximům, ale indikátor 

vytvoří nižší maximum než předtím. To signalizuje, že dominantní skupina – v tomto 

případě býci – slábne a brzy přijde změna směru obchodu. 

Indikátor Commodity channel index (CCI) 

Commodity channel index (dále jen CCI) byl zkonstruován Donaldem R. Lambertem 

v roce 1980. Indikátor vznikl, zjednodušeně řečeno, za účelem měření síly a směru trendu. 

Postup výpočtu CCI zachycuje následující vzorec: 
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kde TPt je typická cena (aritmetický průměr nejvyšší, nejnižší a zavírací ceny), MATPt (n) je 

klouzavý průměr délky n v čase t z ceny aktiva, t je směrodatná odchylka z typické ceny 

aktiva za periodu n v čase t. 

Indikátor CCI dává signál obecně pro nákup, když je křivka nad hodnotou 0, pokud je 

hodnota menší než 0, pak je to signál k prodeji. CCI je zkonstruován tak, že jeho hodnoty 

oscilují v 80 % času mezi hodnotami +100/−100. Silný signál pro nákup nebo prodej je tak 

narušení tohoto koridoru. Zde platí pravidlo tzv. silného trendu, když je křivka nad 100, je to 

signál pro silný dlouhý trend, a když pod −100, pro silný krátký trend. Dalšími možným a 

hojně využívaným signálem je překročení hodnot +/−200, kdy křivka signalizuje změnu 
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trendu po překročení této extrémní hodnoty. Nejpoužívanějším nastavením CCI je perioda pro 

jednoduchý klouzavý průměr ve výši 14 nebo 20 dní.  

3.5 Metody simulace cen komoditního indexu 

 

V této části bude popsán proces simulace scénářů komoditního indexu, vycházeno 

bude především ze Zmeškal (2004). 

Mean-reversion procesy 

Pro simulování vývoje cen komoditního indexu budou využity tzv. reverzní procesy 

(mean-reversion). Tyto procesy mají v sobě zpravidla zastoupen parametr pro dlouhodobou 

rovnováhu a rychlost přibližování cen k dlouhodobé rovnováze.  

Vašíčkův model je východiskem i pro ostatní mean-reversion modely a bude použit 

pro modelování vývoje cen komoditního indexu. Vašíčkův model je možno zapsat:  

;)( 1 dzdtxbadx t   
                                (3.1)

 

kde b je parametr rychlosti přibližování k dlouhodobé rovnováze a,  představuje 

směrodatnou odchylku, dt značí periodu, dz je přírůstek náhodné veličiny, který se rovná 

náhodné veličině generované z normovaného normálního rozdělení násobené odmocninou 

přírůstku času.   

Z dalších mean reversion modelů lze uvést geometrický Ornstein-Uhlenbeckův model. 

Ornstein-Uhlenbeckův model je pojmenován podle tvůrců Leonarda Ornsteina a George 

Eugena Uhlenbecka  lze ho vyjádřit rovnicí: 

  ,dzxdtxxXdx tttt            (3.2) 

kde  značí intenzitu návratu cen ke své dlouhodobé rovnováze a X  představuje 

dlouhodobou úroveň rovnováhy. 

Výnosová verze tohoto modelu je definovaná vztahem: 

   .dzdtxX
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t

t

t  
         (3.3) 

Pokud se tato podoba modifikuje použitím logaritmu cen, poté rovnice vypadá: 

  .lnlnln dzdtxXxd tt  
         (3.4)
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3.5.1 Odhad regresní funkce 

 

Pro simulaci cen komoditního indexu je nutné odhadnout parametry modelu. Velice 

často používanou metodou je metoda nejmenších čtverců. Tato metoda bude použita také 

v této práci.  

Pro odhad parametrů modelu metodou nejmenších čtverců je nutné nejdříve Vašičkův 

mean-reversion model transformovat na linearní tvar: 

 

                  (3.5) 

 

kde tba ̂ a ta ̂ . 

Výpočet rovnovážné ceny b, míry rychlosti přibližování se k této ceně a a směrodatná 

odchylka   je možný po odhadu regresního modelu a to podle vzorců: 

,
ˆ

t
a







 ,

ˆ

ˆ




b .

1

ˆ
2

dt

N

dt







         (3.6) 

Pomocí metody nejmenších čtverců jsou hledány optimální parametry pomocí 

minimalizace součtu čtverců odchylek. Lze zapsat jako: 

min ,2
t

t             (3.7) 

kde reziduální odchylka je: 

)ˆˆ(ˆ
1 txrrr  .                  (3.8) 

Jsou zde využity druhé mocniny reziduí, aby nedocházelo při použití prostých rozdílů 

k vzájemnému vyrovnávání kladných a záporných hodnot. 

 

3.5.2 Simulace cen komoditního indexu 

 

Pro simulaci cen budou použity uzavírací ceny komoditního indexu RICI v období od 

prosince 2011 do listopadu 2012. Tyto vstupní data jsou součástí přílohy č.1. Z těchto dat 

byly následně vypočteny denní výnosy na bázi přirozeného logaritmu dle vzorce:  

,ln
)1(















t

t

t
I

I
r                     (3.9) 

kde rt je logaritmický výnos v čase t, ln() je funkce přirozeného logaritmu, It  je cena indexu v 

čase t a I(t-1) je cena indexu v čase t-1. Tyto výnosy komoditního indexu RICI byly poté 

podrobeny regresní analýze a následně propočteny vstupní parametry a, b a   Vašíčkova 

modelu, dle vzorce (4.8). 

,ˆˆ
1   txr
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Poté bude možné přistoupit k odhadu predikovaných hodnot. K tomuto účelu bude 

využit geometrický Ornstein-Uhlenbeckův model, jenž je charakterizován diferenciální 

rovnicí ve tvaru: 

  ,dzxdtxxXdx tttt                     (3.10) 

Úpravou řešení této rovnice lze získat tvar pro výpočet predikované hodnoty komoditního 

indexu pomocí Eulerovy aproximace: 

,~)( )1()1()1()1( tzxtxbaxxx ttttt                   (3.11) 

,kde z~  je náhodná veličina z normovaného normálního rozdělení  (0,1), která byla získána 

pomocí generátoru pseudonáhodných čísel. V prostředí Microsoft Excel pak bude pomocí 

simulace Monte Carlo vygenerováno 1000 scénářů pro následujících 250 obchodních dnů, 

které budou následně podrobeny analýze v programu Metastock. 
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4. Aplikace a porovnání výhodnosti vybraných indikátorů 
technické analýzy  
 

Výhodnost technických indikátorů technické analýzy bude zjišťována na tisíci 

simulovaných scénářích komoditního indexu. Těmito testovanými indikátory budou Moving 

Averages Crossover, Commodity Channel Index, Moving Average Convergence Divergence, 

Relative Strenght Index a Exponential moving average.  Tyto scénáře pak budou podrobeny 

analýze v programu Metastock. K dispozici tak bude vyhodnocení obchodní úspěšnosti 

jednotlivých indikátorů technické analýzy, které bude moci být podrobeno důkladnému 

vyhodnocení. 

4.1 Výběr komoditního indexu k simulaci 

 

Porovnání výhodnosti indikátorů technické analýzy bude provedeno na simulovaných 

tisíci scénářích komoditního indexu Za tímto účelem bude nutné zvolit jeden z výše 

představených komoditních indexů. Graf 4.1 sleduje, jak dobře jsou indexy diverzifikovány 

mezi jednotlivými skupinami komodit. Pro simulaci tak byl vybrán index RICI z důvodů 

velmi dobré diverzifikace. Dalším důvodem  je pak největší obsah komodit, jejichž váhy jsou 

jen zřídkakdy měněny a index má tak velmi dobrou vypovídací hodnotu v čase. 

 

Graf 4.1 Porovnání složení komoditních indexů 
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4.2 Představení programu Metastock 

 

 Program MetaStock vyvinula firma EQUIS International USA a vlastní ho 

zpravodajská agentura Thompson Reuters. Program lze využívat jak na grafickou analýzu, tak 

i na analýzu založenou na technických indikátorech. Při grafické analýze lze využít rozsáhlá 

databáze grafických formací, typů grafů a nástrojů. Aktiva lze také podrobit analýze pomocí 

široké škály technických indikátorů. MetaStock obsahuje nástroj pro převod vstupních dat 

„The Downloader“, který umožňuje převádět data ve formátu „.xls“ do formátu MetaStock. 

Dalším důležitým nástrojem, který bude v této práci využit je „Enhanced System Tester“, 

který umožňuje uživatelům programu vytvářet, testovat a optimalizovat tak svůj vlastní 

obchodní systém.  

4.3 Odhad parametrů náhodného procesu 

 

Vstupními daty pro detailní testování výkonnosti indikátorů jsou uzavírací kurzy 

komoditního indexu RICI za období od 5. 12. 2011 do 30. 11. 2012. Vstupní data jsou 

uvedena v příloze č.1. Graf 4.2 znázorňuje vývoj ceny komoditního indexu za sledované 

období. Je zde patrný mean-reversion proces, kdy se kurz má tendenci se dlouhodobě vracet k 

průměrné hodnotě. 

Graf 4.2 Vývoj ceny komoditního indexu RICI za sledované období 

 

Na základě vstupních dat byly určeny parametry pro simulaci, dle vztahů uvedených v 

podkapitole 3.5.1 Odhad regresní funkce. Dále pak byly určeny parametry Ornstein-
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Uhlenbeckova modelu dle (3.11). Výpočty parametrů regresní funkce a parametrů Ornstein-

Uhlenbeckova modelu jsou uvedeny v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Hodnoty parametrů modelu 

̂  ̂  a b   

1,00689 -1,00703 1,00703 0,99986 0,01240 

 

4.4 Aplikace indikátorů technické analýzy  

 

Díky vypočteným parametrům náhodného procesu z Tab. 4.1 mohlo být přistoupeno 

v prostředí Microsoft Excel k simulaci Monte Carlo. Vygenerováno bylo 1000 scénářů pro 

následujících 250 obchodních dnů, které budou následně podrobeny analýze v programu 

Metastock. V této podkapitole budou vysvětleny předpoklady testování a následně bude 

vyhodnocována úspěšnost jednotlivých testovaných indikátorů technické analýzy.  

 

4.4.1 Předpoklady testování 

 

Pro analyzování indexu RICI byly vybrány následující indikátory: Moving Averages 

Crossover (MAC), Commodity Channel Index (CCI), Moving Average Convergence 

Divergence (MACD), Relative Strenght Index (RSI) a Exponential moving average (EMA). 

Výběr optimálních parametrů bude závislý od průměrného zisku indikátoru. Zisk však bude 

srovnáván vzhledem k volatilitě a hodnotě VAR. K jednotlivým indikátorům bude stanoveno 

pět parametrů s největším průměrným ziskem. Ke každé variantě bude vytvořen graf s 

rozdělením pravděpodobnosti výnosu a graf s porovnáním výnosu a rizika jednotlivých pěti 

nejúspěšnějších parametrů daného indikátoru technické analýzy. Při optimalizování parametrů 

těchto indikátorů bude nastavena v testovacím systému možnost vstupu a to koupí nebo 

prodejem komoditního indexu. Je zde také předpokládána možnost vstupu do nové pozice, 

aniž by byla uzavřena pozice předchozí. Je zde nastaveno automatické uzavření všech pozic 

v poslední obchodní den. Dále je zde abstrahováno od všech poplatků za nákup i prodej 

indexu. Dalším faktorem, který nebude brán v potaz, je zdanění kapitálových výnosů. 

Testovacím horizontem bude 250 obchodních dnů. Počáteční kapitál investora je ve výši 

200 000 Kč.  
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4.2.2 Moving Averages Crossover (MAC) 

 

U indikátoru Moving Average Crossover jsou uskutečňovány obchody s komoditním 

indexem dle následujících podmínek. 

 Podmínka pro vstup do LONG pozice nebo uzavření SHORT pozice:  

Mov(C,opt1,E) > Mov(C,opt2,E). 

 Podmínka pro uzavření LONG pozice nebo vstup do SHORT pozice:  

Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt2,E), 

kde  představuje exponenciální klouzavý průměr za optimální časovou 

periodu, opt1,opt2 znázorňují hledané optimální časové periody.  

Optimální parametr krátkodobého exponenciálního klouzavého průměru OPT1, který 

zachycuje krátkodobé trendy, je hledán z intervalu <2;32> s krokem 5. Dlouhodobé trendy 

pak má zachycovat OPT2 , který je hledán z intervalu <10;136> s krokem 18. Toto nastavení 

v programu Metastock je zachyceno v Obr. 4.1.  

 

Obr. 4.1 Nastavení hledaného intervalu OPT1 a OPT2 

 

Na základě stanovených parametrů bylo určeno pět nejziskovějších variant indikátoru 

Moving Average Crossovers. Podrobné výsledky optimalizace jsou zobrazeny v Tab. 4.2 

zachycuje konkrétní charakteristiky rozložení pravděpodobnosti výnosů. Nejziskovější je 

indikátor s kombinací 2 denní periody a 100 denní periody. Střední hodnota výnosů se u 

všech pěti indikátorů pohybuje v rozmezí 3,85 % až 3,63 %. Maximální výnos, kterého je 

možné dosáhnout je 236,92 %, maximální ztráta potom 54,68 %. Alarmující je však 

skutečnost, že volatilita se pohybuje ve všech případech nad hranicí 20 %, což značí velmi 

rizikovou investici. Tento fakt je znázorněn v grafu 4.3, který obsahuje funkcí hustoty výnosů. 

Osu x grafu tvoří 30 ekvidistantních intervalů z výnosového intervalu <-54,68%, 236,92%> a 

na osu y je pak nanesen počet scénářů, kterým připadá výnos z daného intervalu. 
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Tab. 4.2 Nejziskovější varianty indikátoru  Moving Average Crossovers  

MA Crossovers 1. 2. 3. 4. 5. 

Nastavení periody 
OPT1 = 2 / 
OPT2 = 100 

OPT1 = 2 / 
OPT2 = 118 

OPT1 = 32 / 
OPT2 = 28 

OPT1 = 7 / 
OPT2 = 10 

OPT1 = 2 / 
OPT2 = 28 

Průměrný výnos 3,85% 3,78% 3,75% 3,65% 3,63% 

Maximální výnos 138,06% 95,19% 128,38% 183,39% 236,92% 

Minimální výnos -39,35% -49,70% -45,12% -54,68% -46,94% 

Volatilita 22,42% 23,87% 21,20% 27,20% 26,80% 

VaR 5% -25,94% -30,30% -24,94% -30,93% -30,75% 

Šikmost 1,23 0,66 1,17 1,2 1,62 

Špičatost 3,13 0,72 2,7 3,02 7,07 

Průměrný počet obchodů 16,54 14,36 14,85 32,49 30,91 

Ziskové scénáře 510 519 513 481 479 

Ztrátové scénáře 490 481 487 519 521 

 

Graf 4.3 Funkce hustoty výnosů 5 nejlepších variant indikátoru MAC 

 

Pro posouzení optimálního poměr výnosu a rizika, pro jednotlivé druhy investorů je 

potřebné nanést hodnoty výnosu a rizika do grafu č. 4.4 vyjadřujícího tuto závislost. Z tohoto 

grafu je zřejmé, že z hlediska poměru mezi výnosem a rizikem jsou efektivní pouze varianty 

s časovou periodou (2,100) a (28,32). Ostatní varianty se nacházejí pod efektivní množinou. 

Investici do nejziskovější varianty MAC (2,100) bude volit investor s neutrálním postojem 

k riziku. Investor s averzí k riziku bude volit MAC (28,32) pro svou nejnižší hodnotu rizika 

ve výši 21,2 %. Hodnoty maximální ztráty na 5 % hladině významnosti jsou pro obě varianty 

téměř totožné a to ve výši čtvrtiny kapitálu určeného k investování.  
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Graf 4.4 Závislost výnosu a rizika pro indikátor MAC 

 

4.2.3 Commodity Channel Index (CCI) 

 

U indikátoru Commodity Channel Index jsou uskutečňovány obchody s komoditním 

indexem dle následujících podmínek. 

 Podmínka pro vstup do LONG pozice nebo uzavření SHORT pozice:  

Cross( CCI(14), -opt1). 

 Podmínka pro uzavření LONG pozice nebo vstup do SHORT pozice:  

Cross( opt1, CCI(14)), 

kde Cross() je funkce reagující na protnutí dvou hodnot či křivek, CCI(14) je funkce 

provádějící výpočet 14 denního CCI, hodnota opt1 vyjadřuje hranici kdy je komoditní index 

vhodný k prodeji a hodnota -opt1, kdy je vhodný k nákupu.  

Obecně jsou doporučovány tyto hranice ve výši + 100 a – 100. Metastock bude hledat 

parametr OPT1 z intervalu <90;170> s krokem 4. To je též vyjádřeno v Obr. 4.2 

 

Obr. 4.2 Nastavení OPT1 u indikátoru CCI 

 

Na základě stanovených parametrů bylo určeno pět nejziskovějších variant indikátoru 

Commodity Channel Index. Podrobné výsledky optimalizace jsou zobrazeny v Tab. 4.3. 

Tabulka zachycuje charakteristiky rozložení pravděpodobnosti výnosů u pěti nejziskovějších 
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variant OPT1. Nejziskovější se ukázaly být intervaly v rozmezí 106 až 150 dnů. Nejziskovější 

byla varianta se 106 denní časovou periodou, která generovala také nejvíce obchodních 

pokynů. Očekávaný výnos se pohyboval v rozmezí 2,69 až 2,9 %. Volatilita u všech variant 

oscilovala těsně okolo hranice 15 %, což lze označit za velmi vysokou hodnotu, značící 

riskantní investici. Maximální výnos, kterého je možné dosáhnout je 84,33 %, maximální 

ztráta potom 44,68 %. V grafu 4.5 je znázorněna funkce hustoty výnosů. Osu x grafu tvoří 30 

výnosových intervalů a na osu y je pak nanesen počet scénářů, kterým připadá výnos 

z daného intervalu. Lze si v tomto grafu povšimnout odlišnosti u indikátorů CCI (134) a CCI 

(106), které mají funkci hustoty výnosů špičatější než ostatní.  

Tab. 4.3 Nejziskovější varianty indikátoru  Commodity Channel Index 

CCI 1. 2. 3 4 5 

Nastavení periody OPT1 = 106 OPT1 = 110 OPT1 = 150 OPT1 = 134 OPT1 = 146 

Průměrný výnos 2,90% 2,86% 2,79% 2,76% 2,69% 

Maximální výnos 64,84% 76,84% 76,67% 62,23% 84,33% 

Minimální výnos -41,83% -36,69% -44,68% -37,63% -43,27% 

Volatilita 14,85% 15,17% 16,00% 15,32% 15,68% 

VaR 5% -19,93% -19,68% -21,93% -21,63% -22,96% 

Šikmost 0,4 0,59 0,41 0,39 0,38 

Špičatost 0,66 1,08 1,09 0,49 1,1 

Průměrný počet obchodů 12,57 12,23 8,25 9,94 8,67 

Ziskové scénáře 479 481 513 519 510 

Ztrátové scénáře 521 519 487 481 490 

 

Graf 4.5 Funkce hustoty výnosů 5 nejlepších variant indikátoru CCI 

 

Pro posouzení optimálního poměr výnosu a rizika, pro investory s odlišnými postoji k 

riziku je potřebné znázornit hodnoty výnosu a rizika v grafu 4.6. V tomto grafu je graficky 

vyjádřeno, že z hlediska poměru mezi výnosem a rizikem je efektivní pouze varianta CCI 

(106). Investici do této varianty tak budou volit investoři s averzí k riziku i s neutrálním 

postojem k riziku. Při investici do CCI (106) lze očekávat výnos 2,9 % se směrodatnou 

odchylkou 14,85 %. Maximální ztráta s 95 % pravděpodobností je téměř 20 %. Maximální 
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výnos, kterého je možné dosáhnout s touto variantou CCI je 64,84 % a maximální ztráta 41,83 

%. 

 

Graf 4.6 Závislost výnosu a rizika pro indikátor CCI 

 

4.2.4 Moving Average Convergence/Divergence (MACD) 

 

U indikátoru Moving Average Convergence/Divergence jsou uskutečňovány obchody 

s komoditním indexem dle následujících podmínek. 

 Podmínka pro vstup do LONG pozice nebo uzavření SHORT pozice:  

MACD() > Mov( MACD(), opt1, EXPONENTIAL). 

 Podmínka pro uzavření LONG pozice nebo vstup do SHORT pozice:  

MACD() < Mov( MACD(), opt1, EXPONENTIAL), 

kde MACD() je indikátor MACD, tedy rozdíl mezi 12-denním exponenciálním klouzavým  

průměrem a 26-denním exponenciálním klouzavým průměrem a výraz Mov( MACD(), opt1, 

EXPONENTIAL) vyjadřuje Signal line, tedy exponenciální klouzavý průměr z indikátoru 

MACD s optimalizačním parametrem OPT1.   

Optimální parametr exponenciálního klouzavého průměru OPT1, je hledán z intervalu 

<4;150> s krokem 4. Toto nastavení v programu Metastock je zachyceno v Obr. 4.3. 

Obr. 4.3 Nastavení hledaného intervalu OPT1 
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Pět nejziskovějších variant indikátoru MACD bylo nalezeno dle výše uvedeného 

nastavení. Podrobné výsledky této optimalizace jsou zobrazeny v Tab. 4.4, která zachycuje 

výsledky optimalizace pro indikátor MACD. Průměrné výnosy se u pěti nejlepších variant 

příliš neliší, pohybují se v rozmezí 3,23 % až 2,99 %. Nejlepším nastavením časové periody 

se z tohoto pohledu ukázala být 56 denní perioda. V tomto případě může být dosaženo 

maximálního výnosu ve výši 75,17 % a maximální ztráty ve výši 30,68 %. Volatilita výnosu 

se u všech pěti variant pohybovala těsně okolo hranice 15 %, což je stále velmi vysoká 

hodnota. Tento výsledek jde totiž interpretovat, tak že s pravděpodobností 68 % se nebude 

odlišovat dosažený výnos od očekávané hodnoty výnosu o více než plus mínus 15 %.  To jak 

jsou rozděleny výnosy ve všech 1000 scénářích pro pět variant indikátoru je znázorněno 

v grafu 4.7, který zobrazuje funkcí hustoty výnosů. 

Tab. 4.4 Nejziskovější varianty indikátoru  Moving Average Convergence/Divergence 

MACD 1. 2. 3. 4. 5. 

Nastavení periody OPT1 = 56 OPT1 = 84 OPT1 = 88 OPT1 = 80 OPT1 = 76 
Průměrný výnos 3,23% 3,13% 3,07% 3,01% 2,99% 

Maximální výnos 75,17% 59,75% 57,00% 63,84% 59,45% 

Minimální výnos -30,68% -30,44% -35,88% -31,72% -34,85% 

Volatilita 14,97% 14,38% 14,36% 14,66% 15,06% 

VaR 5% -17,65% -17,34% -16,87% -17,84% -17,90% 

Šikmost 0,85 0,74 0,74 0,77 0,73 

Špičatost 1,34 0,75 0,9 1,04 0,98 

Průměrný počet obchodů 8,88 7,07 6,86 6,86 7,26 

Ziskové scénáře 489 484 488 484 487 

Ztrátové scénáře 511 516 512 516 513 

 

Graf 4.7 Funkce hustoty výnosů 5 nejlepších variant indikátoru MACD 
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Pro posouzení optimálního poměr výnosu a rizika, pro jednotlivé druhy investorů je 

potřebné znázornit hodnoty výnosu a rizika v grafu č. 4.8. Z tohoto grafu vyplývá, že 

z hlediska poměru mezi výnosem a rizikem jsou efektivní pouze tři varianty MACD a to 

s časovou periodou (88), (84) a (56). Ostatní varianty se nacházejí pod efektivní množinou. 

Investici do nejziskovější varianty MACD (56) se střední hodnotou výnosu ve výši 3,23 %, 

bude volit rizikově neutrální investor. Investor s averzí k riziku bude volit MACD (88) pro 

svou nejnižší hodnotu rizika ve výši 14,36 %. Hodnoty maximální ztráty na 5 % hladině 

významnosti se pohybují u těchto tří indikátorů v rozmezí 16,87 až 17,65 %. 

Graf 4.8 Závislost výnosu a rizika pro indikátor MACD 

 

4.2.5  Relative Strength Index (RSI) 

 

U indikátoru Relative Strength Index jsou realizovány obchodní pokyny při splnění 

těchto podmínek: 

 Podmínka pro vstup do LONG pozice nebo uzavření SHORT pozice:  

Cross( RSI(opt1), 30). 

 Podmínka pro uzavření LONG pozice nebo vstup do SHORT pozice:  
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Cross( 70, RSI(opt1), 

kde Cross() je funkce reagující na protnutí dvou hodnot či křivek, RSI() je funkce provádějící 

výpočty indikátoru relativní síly, hodnota 30 vyjadřuje hranici kdy je komoditní index vhodný 

k prodeji a hodnota 70 vyjadřuje situaci, kdy je komoditní index vhodný ke koupi. Hodnota 

parametru OPT1 je období za, které je vypočítána hodnota jednoduchého klouzavého 

průměru.  

Optimální parametr průměru OPT1, je hledán z intervalu <2;60> s krokem T. To je též 

vyjádřeno v Obr. 4.4 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Nastavení hledaného intervalu OPT1 

 

Pět nejziskovějších variant indikátoru RSI bylo nalezeno dle výše uvedeného 

nastavení. Podrobné výsledky této optimalizace jsou zobrazeny v Tab. 4.5. Tabulka zachycuje 

výsledky optimalizace pro indikátor RSI. Nejvyšší dosažený průměrný výnos byl zjištěn u 

nastavené časové periody ve výši 24 dnů a to 3,06 %. Nejnižší očekávaný výnos u 30 denní 

periody a to 2,84 %. Volatilita výnosů se u všech pěti variant pohybovala v rozmezí 13,58 až 

16,59 %, což značí, že jde o velmi vysoce rizikové investice. To jak jsou rozděleny výnosy ve 

všech 1000 scénářích pro pět nejlepších variant časové periody indikátoru RSI je znázorněno 

v grafu 4.8, který zobrazuje funkcí hustoty výnosů. V tomto grafu si lze povšimnout značné 

odlišnosti u indikátorů RSI (26) a RSI (8), které mají funkci hustoty výnosů špičatější než 

ostatní. To se projevilo u těchto indikátorů i nižší rizikovostí investice, vyjádřené volatilitou. 

Tab. 4.5 Nejziskovější varianty indikátoru Relative Strength Index 

RSI 1. 2. 3 4. 5. 
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Optimální nastavení OPT1 = 24 OPT1 = 26 OPT1 = 10 OPT1 = 8 OPT1 = 30 
Průměrný výnos 3,06% 3,00% 2,94% 2,90% 2,84% 

Maximální výnos 65,42% 68,77% 79,10% 68,77% 61,86% 

Minimální výnos -46,65% -43,31% -43,59% -43,31% -42,93% 

Volatilita 15,65% 14,05% 16,59% 13,58% 15,65% 

VaR 5% -20,68% -17,06% -22,94% -16,24% -20,76% 

Šikmost 0,36 0,88 0,33 0,93 0,37 

Špičatost 0,64 2,06 0,84 2,4 0,76 

Průměrný počet obchodů 5,18 1,03 3,04 0,92 0,92 

Ziskové scénáře 464 469 489 444 489 

Ztrátové scénáře 511 516 512 516 513 

 

Graf 4.9 Funkce hustoty výnosů 5 nejlepších variant indikátoru RSI 

 

 

V grafu 4.10 je znázorněna závislost výnosu a rizika pěti nejziskovějších variant 

indikátoru RSI. Z grafu vyplývá, že z hlediska poměru mezi výnosem a rizikem jsou efektivní 

pouze tři varianty RSI a to ty, s časovou periodou (8), (26) a (30). Varianty RSI (30) a (10) se 

nacházejí pod efektivní množinou. Investici do nejziskovější varianty RSI (24) se střední 

hodnotou výnosu ve výši 3,06 %, bude volit rizikově neutrální investor. Investor s averzí 

k riziku bude volit RSI (8) pro svou nejnižší hodnotu rizika ve výši 13,58 %. Hodnoty 

maximální ztráty na 5 % hladině významnosti se pohybují u tří efektivních variant indikátorů 

RSI v rozmezí 22,94 až 16,24 %. 

Graf 4.10 Závislost výnosu a rizika pro indikátor RSI 
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4.2.6 Exponential Moving Average 

 

U indikátoru Exponential Moving Average (EMA) jsou uskutečňovány obchody 

s komoditním indexem dle následujících podmínek. 

 Podmínka pro vstup do LONG pozice nebo uzavření SHORT pozice:  

Mov(C,opt1,E)>Ref(Mov(C,opt1,E),-1). 

 Podmínka pro uzavření LONG pozice nebo vstup do SHORT pozice:  

Mov(C,opt1,E)<Ref(Mov(C,opt1,E),-1), 

kde Mov() je funkce klouzavého průměru, C je uzavírací cena indexu, OPT1 je  

optimalizační parametr, E je označení pro exponenciální klouzavý průměr a Ref(,-1) označuje 

funkci „Reference“, která pro potřeby výpočtu indikátorů bere hodnoty, které jsou posunuty o 

příslušný počet (v závorce uvedených) dnů zpět nebo dopředu. V případě hodnoty „-1“ tato 

funkce používá hodnoty uzavírací ceny, která je vždy o jeden den zpět. Dochází k 

porovnávání dvou exponencionálních klouzavých průměrů, kdy vždy jeden klouzavý průměr 

je posunut o den zpátky.  

Parametr OPT1 je hledán z intervalu <1;153> s krokem 4. Toto nastavení je 

znázorněno v obr 4.5. 

Obr 4.5 Nastavení hledaného intervalu OPT1 

 
Pět nejziskovějších variant indikátoru EMA bylo nalezeno v programu Metastock. 

Výsledky této optimalizace jsou zobrazeny v Tab. 4.6. Z této tabulky vyplývají konkrétní 

charakteristiky rozložení pravděpodobnosti výnosů. Nejziskovější se ukázaly být, varianty 

s nastavenou časovou periodou okolo sta dnů.  Střední hodnota výnosů se u všech pěti variant 

pohybovala v rozmezí 2,78 % až 3,19 %. Maximální výnos, kterého je možné dosáhnout je 

73,04 %, maximální ztráta potom 39,6 %. Volatilita výnosů se pohybuje ve všech případech 

těsně pod hranicí 20 %. Což značí rizikovou investici. V grafu 4.11 je znázorněna funkce 

hustoty výnosů.  

Tab. 4.6 Nejziskovější varianty indikátoru Expontial Moving Average 

Expontial MA 1. 2. 3. 4. 5. 
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Optimální nastavení OPT1 = 109 OPT1 = 105 OPT1 = 101 OPT1 = 113 OPT1 = 76 
Průměrný výnos 3,19% 3,16% 3,13% 2,89% 2,78% 

Maximální výnos 59,75% 69,82% 69,32% 61,40% 73,04% 

Minimální výnos -33,99% -34,60% -34,60% -33,80% -39,60% 

Volatilita 15,58% 15,70% 15,71% 15,51% 15,30% 

VaR 5% -19,84% -18,80% -18,80% -19,68% -19,49% 

Šikmost 0,79 0,88 0,85 0,83 0,86 

Špičatost 0,96 1,37 1,31 1,11 1,55 

Průměrný počet obchodů 8,75 9,14 9,14 8,42 8,04 

Ziskové scénáře 464 469 489 444 489 

Ztrátové scénáře 511 516 512 516 513 

 

Graf 4.11 Funkce hustoty výnosů 5 nejlepších variant indikátoru EMA 

 

Pro posouzení nejlepší varianty indikátoru EMA pro jednotlivé druhy investorů je 

potřebné znázornit závislost výnosu a rizika. Graf 4.12 zobrazuje tuto závislost. Z grafu 

vyplývá, že z hlediska poměru mezi výnosem a rizikem přicházejí v úvahu tři varianty EMA, 

s časovými periodami (76), (113) a (109). Ostatní varianty se nacházejí pod efektivní 

množinou. Investici do nejziskovější varianty EMA (109) se střední hodnotou výnosu ve výši 

3,19 %, bude volit rizikově neutrální investor. Investor s averzí k riziku bude volit EMA (76), 

kvůli nejnižší volatilitě ve výši 15,3 %. Hodnoty maximální ztráty na 5 % hladině 

významnosti se pohybují u tří efektivních variant indikátorů EMA v rozmezí 18,8 až 19,84 %. 

Graf 4.12 Závislost výnosu a rizika pro indikátor EMA 
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4.2.7 Zhodnocení vybraných indikátorů technické analýzy 

 

Na základě přechozích analýz pěti nejziskovějších variant z pěti vybraných indikátorů 

technické analýzy, budou nyní shrnuty výsledky a porovnány jednotlivé indikátory navzájem. 

Výnos a volatilita všech efektivních variant z předchozích pěti indikátorů je znázorněna 

v grafu 4.13. Z grafu vyplývá že efektivní varianty k investování jsou MAC (2, 100), MAC 

(28,32), EMA (109), MACD (56), MACD (84) a RSI (8). Všechny tyto varianty indikátorů 

jsou vloženy do tabulky 4.7 

Graf 4.13 Závislost výnosu a rizika pro všechny dosavadní efektivní indikátory 

 
 

Z tabulky 4.7 je patrné, že nejvyšší průměrný výnos je dostupný při využití indikátoru 

MAC (2,100) a to 3,85 %, naopak nejmenší průměrný výnos nabízí indikátor RSI (8). Značné 

odlišnosti lze pozorovat v průměrném počtu obchodů. U indikátoru MAC (2,100) je průměrný 

počet obchodů roven přibližně šestnácti, zatímco u  RSI (8) je uskutečněn průměrně pouze 1 

obchod. Hodnota VaR 5 % se u indikátorů pohybuje od -25,94 % až po -16,94 %. Dále lze 

pozorovat značné odlišnosti v charakteristikách polohy. To nejlépe dokládá graf 4.14, který 

zobrazuje funkci hustoty výnosů. V grafu tvoří osu x třicet výnosových intervalů z intervalu 

<-45,12 %; 138,06 %>. Tyto hranice jsou tvořeny maximálním možným dosažitelným 

výnosem u indikátoru MAC (2,100) a maximální ztrátou u indikátoru MAC (28,32). Na osu y 

je pak nanesen počet scénářů, kterým připadá výnos z daného intervalu.  

Tab. 4.7 Shrnutí všech efektivních variant 

 
MAC MAC EMA MACD MACD RSI 

Nastavení periody 
OPT1 = 2/ 

OPT2 = 100 

OPT1 = 28 / 

OPT2 = 32 
OPT1 = 109 OPT1 = 56 OPT1 = 84 OPT1 = 8 

Průměrný výnos 3,85% 3,75% 3,19% 3,23% 3,13% 2,90% 

Maximální výnos 138,06% 128,38% 59,75% 75,17% 59,75% 68,77% 

Minimální výnos -39,35% -45,12% -33,99% -30,68% -30,44% -43,31% 

Volatilita 22,42% 21,20% 15,58% 14,97% 14,38% 13,58% 

VaR 5% -25,94% -24,94% -19,84% -17,65% -17,34% -16,24% 

Šikmost 1,23 1,17 0,79 0,85 0,74 0,93 

Špičatost 3,13 2,7 0,96 1,34 0,75 2,4 
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Průměrný počet obchodů 16,54 14,85 8,75 8,88 7,07 0,92 

Ziskové scénáře 510 513 464 489 484 444 

Ztrátové scénáře 490 487 511 511 516 516 

 

Graf 4.14 Funkce hustoty výnosů 6 efektivních indikátorů 

 

Pro posouzení optimálního poměr výnosu a rizika, pro jednotlivé druhy investorů je 

potřebné nanést hodnoty výnosu a rizika do grafu č. 4.15 vyjadřujícího tuto závislost. Z grafu 

lze vyčíst, že investici do nejziskovější varianty MAC (2,100) a případně MAC (28,32) bude 

volit investor s neutrálním postojem k riziku. Investor s averzí k riziku bude volit RSI (8), 

protože nabízí nejnižší hodnotu rizika. Všechny efektivní varianty indikátorů technické 

analýzy překonaly z hlediska očekávaného výnosu např. průměrný výnos tříletých českých 

státních dluhopisů v roce 2012 (0,94 %), či průměrný výnos desetiletých státních dluhopisů 

Německa (1,4 %), jejichž výnos bývá považován za bezrizikový. U všech variant indikátorů 

se však projevila velmi vysoká volatilita, která může velice negativně ovlivnit skutečný 

výnos. Tato vysoká hodnota rizika, tak může odradit investory od používání indikátorů 

technické analýzy, protože lze předpokládat, že dodatečný výnos budou považovat za 

neúměrně nízký vzhledem k podstoupenému riziku. 

Graf 4.15 Závislost výnosu a rizika pro všechny efektivní indikátory 
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5 Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo posoudit výhodnost použití indikátorů technické analýzy 

na komoditní index. K dosažení tohoto cíle byla diplomová práce rozdělena do dvou základní 

částí – teoretické a praktické. Obě tyto části jsou spolu provázané. V teoretické části byl 

vytvořen teoretický rámec a základ pro praktickou část. Teoretická část byla rozdělena na dvě 

hlavní kapitoly. 

V první kapitole teoretické části byl charakterizován trh s komoditami. Konkrétně byl 

nejdříve představen historický vývoj obchodování s komoditami. Byly představeny typy 

obchodníků, kteří vystupují na komoditních trzích. Dále byly rozčleněny komodit do 

základních skupin a došlo ke stručnému popisu vybraných komodit. Vysvětleny byly 

možnosti investování do komodit, kdy největší pozornost byla věnována komoditním 

indexům.  

Představením technické analýzy jako jednoho z používaných nástrojů k předvídání cen 

na burzách byla zahájena druhá kapitola. Stručně byl představen vývoj technické analýzy 

v čase a popsána metodologie technické analýzy. Dále byly rozčleněny technické indikátory a 

popsány vybrané indikátory technické analýzy. Na závěr kapitoly byly představeny mean–

reversion procesy. Tyto procesy jsou využívány při procesu simulování cen komodit. Též byla 

představena metoda nejmenších čtverců, která byla aplikována pro zjištění parametrů 

náhodného procesu.  

V třetí praktické části práce došlo k porovnávání výhodnosti aplikace indikátorů 

technické analýzy na komoditní index. K aplikaci technické analýzy byl určen komoditní 

index RICI. Poté byly zjištěny parametry náhodného Ornstein-Uhlenbeckova procesu. Díky 

vypočteným parametrům náhodného procesu mohlo být přistoupeno v prostředí Microsoft 

Excel k simulaci Monte Carlo. Pomocí programu Metastock pak byly určeny optimální 

parametry indikátorů pro tisíc scénářů komoditního indexu. Těmito indikátory byly zvoleny 

Moving Average Crossovers, Commodity Channel Index, Moving Average Convergence 

Divergence, Relative Strength Index a Exponential Moving Average, které byly analyzovány 

na index RICI 1 000. Funkcí Enhanced Systam Tester bylo následně vybráno pět nejlepších 

variant parametrů dle ziskovosti daného indikátoru. Z těchto variant indikátoru pak byly na 

základě hodnoty průměrného výnosu a rizika vyjádřeného volatilitou vybrány nejvhodnější 

varianty indikátorů pro investory s odlišnými přístupy k riziku. Na závěr bylo vybráno šest 

efektivních variant indikátorů ze všech předchozích nejziskovějších 25 variant indikátorů. Pro 
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rizikově averzního investora byl doporučen jako nejvhodnější indikátor RSI (8), který je 

charakterizován nejnižší volatilitou ve výši 13,58 %, dále průměrnou hodnotou výnosu ve 

výši 2,9 % a hodnotou maximální ztráty 16,24 % na 5 % hladině významnosti. Pro investora 

se sklonem k riziku byl navrhnut jako nejvhodnější indikátor MAC (2,100), z důvodu jeho 

nejvyšší hodnoty očekávaného výnosu 3,85 %, dále rizika v hodnotě 22,42 % a hodnoty 

maximální ztráty 25,94 % na 5 % hladině významnosti.  

Celkově lze hodnotit použití indikátorů technické analýzy jako nepříliš vhodnou 

metodu investování, přestože jejich použitím může investor dosáhnout průměrného zisku 

vyššího, než jaký nabízí např. fondy peněžního trhu. Investor se zároveň vystavuje vysokému 

riziku, které může negativně ovlivnit výnosnost investice. 
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Seznam zkratek 

 
CRB  The Commodity Reasearch Bureau Index 

S&P GSCI Goldman Sachs Commodity Index 

DJ – UBS CI  Dow Jones – UBS Commodity index  

RICI  Rogers International Commodity Index  

SMA  Simple Moving Average 

MAC  Moving Average Crossover 

CCI  Commodity Channel Index 

MACD Moving Average Convergence/Divergence 

RSI  Relative Strength Index 

EMA  Expontial Moving Average 
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