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1 Úvod 

Peníze. Toto slovo samo o sobě odráží moc, touhu, závislost. Aby také ne. Česká 

republika přes 20 let pěstuje svůj kapitalismus. Ve vyspělejších zemích, těch západních, jsou 

ještě dále. Druhým klíčovým slovem dnes je slovo globalizace. Nadnárodní koncerny, 

především banky, ty všechny udávají tempo světové ekonomiky. Spojením těchto pojmů jsou 

globální peníze, ty jsou obchodovány na globálních trzích a to prostřednictvím burz. Otázkou 

je, jak efektivně na těchto burzách obchodovat, jak vydělat. Jednou z možností je technická 

analýza, jež je používána pro analyzování rozmanitých trhů – akciových, forexových, 

komoditních a dalších. Řadí se mezi krátkodobé nástroje, pomocí nichž se obchodníci  

a investoři snaží odhadnout budoucí vývoj aktiva. To vše pomocí informací z minulosti  

a současnosti. 

Cílem práce je zhodnocení výhodnosti aplikace vybraných analytických nástrojů 

technické analýzy na akciový index Dow Jones Industrial Average pro různé typy investorů. 

Aplikovat se budou vybrané indikátory a oscilátory na simulované hodnoty indexu  

do budoucnosti jednoho obchodního roku. Simulace bude provedena pomocí techniky Monte 

Carlo na základě geometrického Brownova procesu. 

Práce bude rozdělena do dvou hlavních celků, přičemž obsahem prvního celku budou 

teoretická východiska. Tento celek bude rozdělen do dvou hlavních kapitol. Druhý celek bude 

věnován praktickým výpočtům, které se budou opírat a budou rozvíjet právě dříve vymezené 

teoretické základy. 

První kapitola bude věnována charakteristice akcií, akciových trhů a hlavně akciovým 

indexům, kde bude popsáno, jaké typy akciových indexů se používají ve finančním světě. 

Dále jaké metody stanovení jejich hodnot jsou užívány. Detailně pak bude popsán výběrový 

akciový index Dow Jones Industrial Average, jeho historie, vývoj v čase, metoda konstrukce  

a také komponenty, ze kterých je tvořen. 

Druhá kapitola bude věnována podrobné charakteristice technické analýzy. Na začátku 

kapitoly budou vymezeny hlavní teoretické východiska, jakým je Dow Theory a její axiomy. 

Celá kapitola bude koncipována tak, ať i neznalý čtenář bude schopen porozumět celé 

problematice od základů, proto bude kladen důraz i na grafy a grafické formace, jež jsou 

považovány za základní a první techniky technické analýzy. Poslední části druhé kapitoly 

bude popis vybraných analytických nástrojů – indikátorů a oscilátorů. 

Třetí kapitola pak bude věnována aplikaci vybraných indikátorů a oscilátoru  

na predikované hodnoty akciového indexu. V úvodu kapitoly bude stručně popsán program 
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MetaStock, v jehož prostředí budou jednotlivé analytické nástroje testovány. Dále bude 

charakterizován simulační postup, pomocí něhož budou do budoucnosti simulovány hodnoty 

indexu. Stěžejní části třetí kapitoly bude samotné testování a interpretace výsledků 

s konečným doporučením investorovi. 
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2 Charakteristika akciových trhů a indexů 

 

V této kapitole budou popsány akciové trhy, jejich struktura a dělení, jednotlivé druhy 

akcií, možnosti jejich obchodování. Dále budou popsány akciové indexy, jejich konstrukce  

a metody výpočtu a také bude charakterizován stěžejní akciový index Dow Jones Industrial 

Average (DJIA), který bude v kapitole 4 podroben technické analýze pomocí vybraných 

analytických nástrojů. Hlavními zdroji, jež budou využity pro zpracování této kapitoly, jsou 

Fabozzi (2002), Jílek (2009), Marek (2009) a Musílek (2011) a obchodní zákoník v platném 

znění. 

 

2.1 Akcie a její klasifikace 

Akcie (stock / share) představuje majetkový cenný papír, se kterým jsou spojena práva 

jeho majitele podílet se na zisku společnosti, likvidačním zůstatku společnosti a také jejím 

řízení, v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami akciové společnosti. Každá akcie  

má zákonem1 stanovené náležitosti, jež musí obsahovat: 

 

 firmu a sídlo společnosti, 

 jmenovitou hodnotu, 

 označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře, 

 výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, 

 datum emise. 

 

Kdy jmenovitou (nominální) hodnotou se myslí hodnota podílu na čistém obchodním 

majetku akciové společnosti. Z pohledu emitenta (a.s.) tvoří součet jmenovitých hodnot všech 

jí vydaných akcií hodnotu jejího základního kapitálu. 

Cena, za kterou se akcie obchoduje na trhu, se označuje jako kurs akcie. Cena, za kterou 

emitent prodává akcie prvním nabyvatelům, se označuje jako emisní kurs akcie. Rozdíl  

mezi emisním kursem akcie a jmenovitou hodnotou je označován jako emisní ážio.  

Akcie je možné členit z více hledisek, podle druhu, podoby, formy  

či obchodovatelnosti.  

 

                                                 
1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 155, odstavec 3 
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2.1.1 Akcie dle druhu 

Akcie dle druhu se člení následovně na akcie kmenové (common stock) – jedná  

se o akcie bez jiných, zvláštních práv, u kterých není nutné použití označení její druhu a akcie 

prioritní (preferred stock) – jedná se o akcie, s nimiž je spojeno právo na přednostní podíl  

na zisku (dividendu), likvidačním zůstatku či obojím. Stanovy společnosti dále mohou určit 

omezení spojená s držbou prioritních akcií například, že s nimi není spojeno hlasovací právo 

na valné hromadě. 

Dalšími druhy akcií, se kterými je možné, či bylo možné, se setkat jsou také akcie 

zaměstnanecké (employee stock ownership plan) – jedná se o akcie, jejichž majiteli se mohou 

stát pouze současní zaměstnanci emitující společnosti nebo její bývalí zaměstnanci, kteří 

odešli do důchodu a akcie zlaté (golden stock) – jedná se o akcie, jež vznikly v rámci 

privatizačního procesu a byly spojené se zvláštním hlasovacím právem na valné hromadě. 

V České republice byly jejich majiteli Fond národního majetku a Pozemkový fond. 

 

2.1.2 Akcie dle podoby 

Z hlediska podoby se akcie rozlišují na akcie listinné, které mají podobu listiny 

skládající se z pláště a z kupónového archu s talónem. Na plášti akcie je potvrzen vlastnický 

podíl na dané akciové společnosti. Kupónový arch obsahuje kupóny sloužící k výměně  

za vyplacené dividendy. Talón je pak potřebný k vyzvednutí nového kupónového archu. 

Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, 

kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. 

Druhou možnou podobou akcie je akcie zaknihovaná. Zaknihované akcie jsou 

evidované jako záznam v zákonem stanovené evidenci - v počítačové databázi Střediska 

cenných papírů (SCP). O vlastnictví akcií dostává akcionář výpis z účtu v SCP. 

 

2.1.3 Akcie dle formy 

Důležitým hlediskem je také forma akcií, zde akcie může takzvaně znít na jméno  

či na majitele (doručitele). Akcie na jméno – emitující společnost vede seznam akcionářů, 

v němž zapisuje druh a formu akcie, její jmenovitou hodnotu a identifikuje zde akcionáře. 

Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu 

nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno,  
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nebo požadované části seznamu. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy 

určit, že seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů v SCP. 

V případě změny vlastníka je nutný rubopis a předání, kdy v rubopisu je uvedena identifikace 

osoby, na kterou se akcie převádí, včetně data převodu. 

Akcie na majitele (bearer share) – Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva 

spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže 

písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního 

právního předpisu, že akcie je pro něho. V prohlášení musí být uveden účel, pro který  

se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akcii,  

o které je vystavila, vydat uschovateli ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro 

uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do uplatnění tohoto práva. Práva 

spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných 

cenných papírů. 

 

2.1.4 Akcie dle obchodovatelnosti 

Poslední klasifikačním hlediskem je obchodovatelnost akcie. Zde se rozlišuje akcie 

veřejná, s níž se obchoduje na veřejném trhu v prostředí burzy cenných papírů  

nebo v prostředí organizovaného mimoburzovního trhu (over the counter, OTC). Tyto dva 

trhy jsou nejčastějším dějištěm obchodování veřejných akcií. Je možné se ale setkat 

s obchodováním na neveřejném trhu (tj. neorganizovaném). 

Druhým typem akcií dle obchodovatelnosti je akcie soukromá, jejíž obchodování 

probíhá pouze na neorganizovaném trhu přímo mezi obchodníky či investory. 

 

2.1.5 Akciový výnos 

Investice do akcií se zpravidla dějí za účelem zisku neboli zhodnocením peněz. 

Pomocí akcií lze dosáhnout dvou základních typů akciových výnosů. První je kapitálový 

výnos, který lze dosáhnout pohybem ceny akcie. Zjednodušeně to znamená, že investor 

nakoupí levně a prodá dráž. Čím větší cenová odchylka a větší objem transakce, tím logicky 

vyššího zisku investor dosáhne. Platí, že čím volatilnější je daný akciový trh, tím více 

příležitostí má investor k obchodování za účelem kapitálového zisku.  
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Druhým typem výnosu je dividendový výnos. Dividenda (dividend) představuje podíl 

na zisku akciové společnosti. Je možné ji členit podle druhu akcie, ke které se váže  

na dividendu kmenovou a dividendu prioritní. 

Dle podoby, v jaké je dividenda vyplácena, je možné se setkat s dividendou peněžní 

(cash dividend), ta reprezentuje nejčastější formu dividendy a je tedy spojena s výplatou 

peněžních prostředků. Dalším typem je dividenda obligační (bond dividend), která  

je podstatně méně častá. Akcionářům jsou místo peněz „vyplaceny“ dluhopisy společnosti. 

Výhodou mohou být daňové úlevy, zajištěný příjem do budoucna, kdy společnost nemusí být 

v zisku a nebude tak vyplácet dividendu. Nevýhodou ovšem je zvyšování zadluženosti 

společnosti. Třetím typem je dividenda majetková (property dividend), která spočívá  

ve vyplacení jiného než peněžního majetku. Tedy když počítačová firma vyplatí svým 

akcionářům dividendu ve formě notebooků. Vzhledem ke svému charakteru je tato dividenda 

také málo častá a spíše je doménou menších společností s menším okruhem akcionářů. 

Dle pravidelnosti vyplácení se rozlišuje dividenda řádná (regular dividend)  

a dividenda mimořádná (extra-dividend), kdy dividenda řádná se vyplácí v pravidelných 

intervalech, například jednou ročně, kdežto dividenda mimořádná je vyplácena nepravidelně, 

nárazově, například při určité významné události či výročí společnosti. Z pohledu právního  

a účetního se jedná o stejnou dividendu. Rozlišení na řádnou a mimořádnou přichází zejména 

ze strany představitelů společnosti a jejího managementu. Jelikož dividenda je důležitou 

informací vypovídající o společnosti, proto se je snaží oddělit, zejména aplikuje-li se stabilní 

dividendová politika. Dalším druhem dividendy dle vyplácení je dividenda likvidační 

(liquidating dividend), ta představuje poslední vyplácenou dividendu před zánikem 

společnosti. V českém právním prostředí se ovšem nejedná o dividendu ale o likvidační 

zůstatek, který zůstal akcionářům po uspokojení všech závazků společnosti. 

 

V kapitole 2.1 byla charakterizována akcie jako majetkový cenný papír, byla 

klasifikována s několika hledisek a také byl přiblížen způsob, jakým se prostřednictvím akcií 

zhodnocují peněžní prostředky. V další kapitole 2.2 budou charakterizovány akciové trhy,  

kde dochází k obchodování s akciemi. 
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2.2 Akciové trhy 

Již od 13. století historikové vzpomínají stříbrné doly v Itálii či mlýny ve Francii,  

jež měly určité prvky společností. Ve století 14. pak vznikla první anglická akciová 

společnost Company of Staple, ta byla vlastněna skupinou 26 obchodníků. Pozdější 

 a o poznání slavnější byla British East India Company, jež od počátku 17. století, na základě 

královské charty Alžběty I., měla za úkol podporovat obchodní zájmy Velké Británie v Indii. 

Dnes jsou akcie obchodovatelné prostřednictvím burz, což do 17. století nebylo možné.  

Do té doby nešlo investovat jinak než připojením se ke stávajícím členům partnerství 

(partnerships). 

Slovo burza pochází z latinského bursa, což znamená kožený měšec. Tři měšce byly 

také součástí erbu rodiny obchodníků Van der Buerse, do jejichž hostinců v belgických 

Bruggách se koncem 14. století sjížděli obchodníci zejména z Itálie, aby zde uzavírali své 

obchody. Místu kolem hostince, kde obchody probíhaly, se začalo říkat "burzy" a později  

se tento název přenesl i na instituci, která byla po úpadku Brugg zřízena v roce 1531 

Antverpách. Nesla název Beurs a šlo o první burzu cenných papírů určenou pro obchod  

se směnkami a zlatými a stříbrnými mincemi. 

Z pohledu akcií a akciových trhů došlo k významné události v roce 1602, kdy 

 na amsterodamské burze emitovala akcie Dutch East Company. Jednalo se tak o historicky 

první veřejnou emisi akcií. S rozvojem obchodu s cennými papíry se vyvinula i nová burzovní 

technika, spekulace. Postupně vznikaly další burzy napříč západní Evropou jako v Berlíně 

(1739), Londýně (1745) či New Yorku (1792). V ostatních světadílech byly zakládány burzy 

teprve ve druhé polovině 19. století. Ve 20. století vzrostl význam světových finančních 

center jako New York či Londýn a zdejší burzy začaly plnit funkci burz mezinárodních. 

Zejména do Spojených států zamířily pro kapitál stovky zahraničních společností. 

Mezi největší světová centra se řadí Londýn (burza London Stock Exchange), New 

York (burzy New York Stock Exchange, NASDAQ), Hong Kong (burza Hong Kong 

Exchanges and Clearing), Singapur (burza Singapore Exchange), Tokio (burza Tokyo Stock 

Exchange), Chicago (burzy Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade), Curych 

(burza Swiss Stock Exchange). 
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2.3 Akciové indexy 

Akciové indexy (equity / stock market indexes / indices) v prvé řadě slouží k podání 

informace o vývoji určitého akciového trhu jako celku či jeho části. V druhé řadě se indexy 

využívají jako tzv. benchmark neboli standard, jenž představuje průměrnou výnosnost daného 

trhu, vůči kterému lze poměřovat výnosnost jednotlivých akcií či jiných aktiv nebo také 

investičních fondů. V případě, kdy dojde k překonání benchmarku, je možné se setkat 

s označením, že fond překonal trh (beating the market). 

Jedná se o indikátory akciových trhů, které shromažďují pohyby cen jednotlivých 

titulů do jednoho jediného čísla, které pak vypovídá o vývojových tendencích celkového trhu. 

Toto je velkou výhodou pro jednotlivé obchodníky. Kdyby neexistovaly indexy, obchodníci 

by si je museli sami pracně a zdlouhavě počítat, aby identifikovali úroveň trhu, na kterém 

obchodují či chtějí obchodovat, a také zjistili, v jaké fázi se trh nachází. Tudíž je třeba říci,  

že i pro technickou analýzu hrají akciové indexy důležitou roli. 

Na světových trzích se je možné setkat se stovkami akciových indexů, kdy téměř 

každá burza vlastní ten svůj. Dále se tvoří speciální indexy, je možné se také setkat s indexy 

některých ratingových agentur. Zde je však důležité určit za prvé, jak jsou jednotlivé indexy 

konstruovány a za druhé, jak se počítá jejich hodnota. 

 

2.3.1 Typy akciových indexů 

Existují 2 základní typy akciových (burzovních) indexů. Jedná se o index souhrnný  

a index výběrový. Jejich charakteristika je následující. 

 

 Index souhrnný obsahuje všechny akcie registrované na dané burze. Typickým 

příkladem souhrnného indexu je index pražské burzy BCPP (Burza cenných papírů 

Praha) PX. Ze světových indexů je možné uvést jako příklad NASDAQ Composite, 

který obsahuje všechny akcie obchodované na burze NASDAQ. 

 

 Index výběrový obsahuje pouze určité vybrané akcie. Příkladem výběrového indexu 

je například Dow Jones Industrial Average (DJIA), který obsahuje 30 akciových 

titulů. 
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2.3.2 Metody výpočtu akciových indexů 

Důležitým definičním znakem jednotlivých akciových indexů je také metoda jejich 

výpočtu. Mezi ně jsou řazeny prostý (nevážený) průměr a vážený průměr. 

a) Prostý průměr 

Prostý průměr oproti tomu váženému je méně častý, avšak i mezi světovými 

(burzovními) indexy používaný (Nikkei 225, DJIA). Výhodou je jeho jednoduchá a rychlá 

konstrukce, nevýhodou pak, že společnosti s vyšší tržní kapitalizací mají stejný vliv na cenu 

indexu jako společnosti s nízkou tržní kapitalizací. Pokud v jednom indexu budou akcie 

s cenou na podobné úrovni a jedna se bude výrazně lišit, pak její pokles může snížit hodnotu 

indexu i v případě, že ostatní akci vzrostou. 

Průměry se používají ve většině případů aritmetické, jehož formulace je následující: 

 

,
1

,


n

i
tit PkIndex       (2.1) 

 

kde Pi,t je cena i-tého akciového titulu v čase t, n je počet akciových titulů zahrnutých 

v indexu a kt je koeficient v čase t, jež zajišťuje spojitost indexu – bude popsáno dále.  

Při aritmetickém průměrování se ceny jednotlivých akcií sečtou. Také je možné se setkat 

s průměrováním geometrickým, jehož formulace je následující: 

 

,
1

,
n

n

i
tit PkIndex 


      (2.2) 

kde Pi,t je cena i-tého akciového titulu v čase t, n je počet akciových titulů zahrnutých 

v indexu a kt je koeficient v čase t, jež zajišťuje spojitost indexu – bude popsáno dále.  

Při geometrickém průměrování se ceny jednotlivých akcií vynásobí a součin se poté odmocní. 

Příkladem indexu, který je vypočten geometrickým průměrem je americký Value Line 

Composite Index (VLCI). 

b) Vážený průměr 

Tento typ průměru je v současné době nejužívanější. Váhou jednotlivých akciových 

titulů je počet vydaných akcií. Příkladem indexu konstruovaným metodou váženého průměru 
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jsou PX Index, NASDAQ Composite či S&P 500). Výhodou je právě vyřešení nedostatku 

neváženého průměru a to, že jednotlivé akcie ovlivňují hodnotu indexu v závislosti na objemu 

vydaných akcií. Matematická formulace je následující: 

 

,
1

,, 


n

i
titit nPkIndex       (2.3) 

 

kde Pi,t je cena i-tého akciového titulu v čase t, n je počet akciových titulů zahrnutých 

v indexu a kt je koeficient v čase t, jež zajišťuje spojitost indexu – bude popsáno dále a ni,t  

je počet akcií i-tého akciového titulu v čase t. 

c) Spojitost indexu – koeficient k 

Nejznámější indexy jsou charakteristické pevností své báze – tedy, že k revizi / změně 

jednotlivých akciových titulů dochází jen zřídka. Problém ale nastává v okamžiku, kdy 

k tomuto dojde a některé akcie jsou buďto vyměněny anebo děleny. Pak je nutné zajistit 

spojitost hodnoty indexu. Jinými slovy pokud index uzavře v ceně například 100 a poté dojde 

k revizi, je nutné, pomocí koeficientu k, přepočítat index, aby i po revizi byla hodnota 100. 

Tento postup lze ilustrovat na jednoduchém příkladu, kdy jsou následující výchozí 

data: 

Tabulka 2.1: Výpočet koeficientu k 

Tržní kapitalizace Mt  100 mil Kč 

Koeficient kt  1,000 

Tržní kapitalizace Mt+1  120 mil Kč 

Koeficient kt+1  ? 

 

Tržní kapitalizace indexu byla před výměnou akcie 100 mil. Kč a hodnota koeficientu 

kt na úrovni 1. Poté došlo k vyřazení akcie v aktuálním kurzu 500 Kč a počtem  

10 tis. kusů – pokles kapitalizace indexu o 5 mil. Kč. Tato akcie byla nahrazena novou 

v kurzu 250 Kč a počtu 100 tis. kusů – navýšení kapitalizace indexu o 25 mil. Kč  

na celkových 120 mil. Kč. Pro výpočet koeficientu kt+1se užije následující vztah: 

 

.11   tttt MkMk       (2.4) 
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 Po dosazení a výpočtu je patrné, že nová úroveň koeficientu k je 0,8334. Takto se musí 

koeficient upravit při každé změně v bázi indexu. 

 

2.3.3 Dow Jones Industrial Average (DJIA) 

Celosvětově nejznámější a nejstarší akciový index. Někdy je možné setkat  

se s označením jen Industrial Average či Dow Jones, Dow 30 nebo jednoduše Dow. Byl 

založen 26. května 1896 Charlesem Dowem, spoluzakladatelem Dow Jones & Company a 

editorem Wall Street Journal. Právě svým úctyhodným stářím a historií je DJIA tak 

proslavený.  

V době založení čítal index 12 akciových titulů průmyslových společností – 

proto  nese ve svém názvu Industrial. Společnostmi byly:  

 

American Cotton Oil, Laclede Gas, 

American Sugar, National Lead, 

American Tobacco, North American Company, 

Chicago Gas, Tennessee Coal & Iron, 

Distilling & Cattle Feeding, U.S. Leather pfd. 

General Electric, U.S. Rubber. 

 

Výchozí hodnota DJIA 26. 5. 1896 byla 40,94 USD a sám Dow Jones označoval jako 

referenční bod amerického trhu, kdy jednotlivý investoři a další pozorovatelé mohly měřit 

pokles a růst akciového trhu USA. 

 K prvnímu rozšíření báze DJIA dochází v roce 1916, kdy přibylo 8 akciových titulů 

k druhému a poslednímu rozšíření pak došlo v roce 1928 na konečných 30 prvotřídních 

akciových titulů (blue chips2). Jak bylo zmíněno výše, přívlastek průmyslový (Industrial)  

má v dnešní době už jen historickou hodnotu. To proto, že v aktuální bázi indexu se nachází 

akciové tituly společností napříč celým spektrem odvětví byznysu. Složení indexu DJIA  

k 25. 3. 2013 bylo následující: 

 

 

                                                 
2 termín, kterým se označují akcie největších a nejziskovějších společností, které jsou obchodovány na burze, 
mají stabilní růst a pravidelně vyplácejí dividendy 
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3M Co, Intel Corp, 

AT&T Inc., International Business Machines Corp, 

Alcoa Inc., JPMorgan Chase & Co, 

American Express Co, Johnson & Johnson, 

Bank of America Corp, McDonald's Corp, 

Boeing Co/The, Merck & Co Inc., 

Caterpillar Inc., Microsoft Corp, 

Chevron Corp, Pfizer Inc., 

Cisco Systems Inc., Procter & Gamble Co/The, 

Coca-Cola Co/The, Travelers Cos Inc./The, 

EI du Pont de Nemours & Co, United Technologies Corp, 

Exxon Mobil Corp, UnitedHealth Group Inc., 

General Electric Co, Verizon Communications Inc., 

Hewlett-Packard Co, Wal-Mart Stores Inc., 

Home Depot Inc./The, Walt Disney Co/The. 

 

Ze seznamu výše uvedených je patrné, že pouze jeden akciový titul se drží v bázi 

DJIA od jeho založení – společnost General Electric. 

 Jak bylo zmíněno v podkapitole 2.1.2, DJIA je index počítán jako nevážený průměr. 

Oproti formulaci (2.1) je ale nutné pro jeho výpočet udělat pár úprav. Někdy je možné setkat 

se s označením cenově-váženého průměru. Matematická formulace výpočtu hodnoty DJIA 

 je následující: 

,
1 30

1
,

i
ti

t
t P

d
DJIA       (2.5) 

  

kde Pi,t je cena i-tého akciového titulu v čase t a dt je koeficient, tzv. Dow Divisor, v čase t. 

K 25. 3. 2013 byla úroveň Dow Divisor 0,130216081. Při založení indexu bylo stanovení jeho 

o poznání jednodušší, když Dow Jones jednoduše sečetl dohromady ceny 12 akcií a vydělil  

je 12. Tehdy to bylo dostačující, jelikož se nestávalo, že by společnosti bankrotovaly  

či se jednotlivé akcie dělily.  

Od roku 1896 došlo celkem k 49 změnám v komponentech indexu (k 25. 3. 2013). Při 

změně báze je nutné přepočítat Dow Divisor a matematická formulace tohoto přepočtu  

je následující: 
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,
30

1
,

30

1
1,

1








 



i
ti

i
ti

tt

P

P
dd       (2.6) 

 

kde Pi,t je cena i-tého akciového titulu v čase t a dt je koeficient v čase t, Pi,t+1 je cena i-tého 

akciového titulu v čase t+1 a dt+1 je koeficient v čase t+1. Čas t+1 představuje stav  

po výměně či dělení akcií. 

 

Historický vývoj cen indexu DJIA byl ovlivněn hned několika významnými 

událostmi. Hned na začátku, kdy byl index otevřen na úrovni 40,94 bodů, došlo k propadu  

a zaznamenání historického minima 28,48 bodů. V první dekádě 20. století, pod vlivem 

několika panik na trzích, index osciloval mezi 50 a 100 bodů.  

V roce 1914, na hodnotě 71,42 bodů, došlo k rozhodnutí uzavřít New York Stock 

Exchange burzu. Historikové uvádí jako důvod uzavření zejména strach z pádu trhu kvůli 

potencionální panice z důvodu počátku 1. světové války. Jiným důvodem ale může být 

pozastavení obchodování kvůli zavádění centrálního bankovnictví v USA (Federal Reserve 

System). 

V 20. letech 20. století došlo k rozšíření indexu na nynějších 30 komponentů, 

z tehdejších 20. Toto ale byla jediná pozitivní událost této dekády, jelikož v důsledku brzké 

recese 20. let, Polsko-sovětského konfliktu, Irské občanské války a tureckého boje 

nezávislosti se index postupně na začátku 30. let propadl na hodnotu 40,56, což bylo níž než 

jeho počáteční hodnota. Jediným světlým okamžikem byl rok 1929, kdy se index dostal  

na hodnotu 381,17, kdy tato hodnota nebyla překonána po dalších 25 let. 

30. léta ale byla ve znamení zejména 2. Světové války. Kdy v první polovině index 

osciloval okolo 50 – 70 bodů a v té druhé se dokázal přehoupnout přes hranici 100 bodů. 

V poválečné době se ale DJIA dařilo, zejména vyhraná válka a optimistické vyhlídky tomu 

dopomohly. V 50. letech, i přes trvající válečné konflikty ve světě, stoupal index v průměru  

o 200% nad úroveň 600 bodů. 

I v 60. letech si DJIA stále držel rostoucí tendenci, ani Vietnamská válka ani konflikt 

s Kubou nezabránili 30% nárůstu indexu na úroveň 800. V 70. letech se hodnota indexu 

přiblížila magické hranici 1 000 bodů a v 80. letech už byla daleko nad ní, když v roce 1987 

atakovala hranici 2 700 bodů. Nicméně 19. 10. 1987 v Černé pondělí (Black Monday) došlo 

k rekordnímu poklesu o 22,61 %. 
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V letech 90. už DJIA čekal raketový vzestup, jednalo se o éru dot-com boomu, kdy  

na konci dekády si index připsal hodnotu na 10 000 bodů. Ročně si tak DJIA ve 20. století 

připsal 5,3% p.a. 

Na začátku 21. století si index držel vzestupnou tendenci až na úroveň 14 000 bodů. 

Prvním významným poklesem byl rok 2001 po útoku na New Yorskou burzu a tím způsobený 

propad o více než 1 500 bodů. Druhou významnou a dnes ještě velmi čerstvou událostí byla 

začínající finanční krize v USA v roce 2008, která začala pádem Lehman Brothers a postupný 

propad indexu nad úroveň 6 000 bodů. 

V roce 2013 již index vytvořil nové historické maximum a propad finanční krize tak 

byl smazán.  
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3 Popis metod technické analýzy 

 

V této kapitole bude podrobně popsána technická analýza jako nástroj obchodování na 

akciových trzích. Na úvod budou popsána její historická východiska, jejímž základem  

je Dowova teorie. Dále budou charakterizovány trendy a linie trendu, jež tvoří hlavní 

teoretická východiska pro porozumění technické analýzy a její využívání v praxi. Podstatnou 

částí této kapitoly bude charakteristika dvou hlavních metod technické analýzy, a to grafické 

metody, kdy budou popsány jednak jednotlivé druhy a typy grafů, které se používají a také 

grafických formací, jež se využívají pro predikci budoucího chování na trh. Na straně druhé 

budou charakterizovány metody analytické, které budou následně využity v kapitole 4  

pro samotnou aplikaci vybraných nástrojů technické analýzy na vybraný akciový index. 

V závěru kapitoly bude popsán program MetaStock, ve kterém budou provedeny testy 

vybraných indikátorů a oscilátorů. Charakterizovány budou také náhodné procesy a simulační 

metody, pomocí nichž budou predikovány hodnoty indexu DJIA do budoucna. Hlavními 

zdroji užitými v této kapitole budou zejména publikace Pring (1991),ze které budou čerpány 

také grafy užité v této kapitole, dále  Jílek (2009), Víšková (1997) a Zmeškal (2004). 

 

3.1 Dowova teorie 

 V této kapitole bude popsána Dowova teorie, která je považována za základ technické 

analýzy. Jde o nejstarší a nejvíce publikovanou metodu k identifikování hlavního trendu  

na akciových trzích. Cílem této teorie je určit změny primárního či hlavního pohybu na trhu. 

Jakmile je určen trend na trhu, předpokládá se, že bude trvat do doby, než se prokáže  

jeho obrat (reversal).  

Charles Dow byl toho názoru, že principy akciového trhu (považoval jej za obraz 

ekonomických podmínek) lze použít i na jiných trzích. Odlišné chování vykazuje jen velmi 

malé procento akcií, většina akcií se tedy chová stejně.  

 Základními axiomy (předpoklady) Dowovy teorie jsou tři trendy trhu, tři fáze 

primárního trendu, ceny akcií odráží všechny informace, trendy existují, dokud signály 

neprokáží opak, trendy se potvrzují objemy a indexy se musí vzájemně potvrdit. 

 

Tři základní trendy trhu 

 Na trhu lze pozorovat tři základní trendy – primární, střední, krátkodobý. Tyto trendy 

budou detailně popsaný v kapitole 3.2. 
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Tři fáze primárního trendu 

 Druhý axiom popisuje tři fáze primárního trendu. V průběhu první fáze (akumulace) 

jsou na býčím trhu kupovány akcie investory, jež jsou dobře informovaní a začínají 

obchodovat, protože vědí, že cena akcie dosáhla svého minima a již odráží všechny negativní 

informace. Následuje fáze druhá (participace), v níž dochází na primárním býčím trhu k růstu 

cen a projevuje se zvýšený zájem veřejnosti o obchodování s těmito akciemi. Fáze třetí  

se vyznačuje tím, že na trhu obchoduje široká veřejnost, ceny dosáhly vrcholu a trh  

je ovlivněn zkreslenou predikcí výhledu obchodování a spekulací investorů. Dobře 

informovaní investoři své akcie prodávají, aby předešli možným ztrátám ze změny trendu. 

Sled fází na primárním medvědím trhu je opačný. První fází je distribuce, v níž široká 

veřejnost akcie nakupuje, zatímco dobře informovaní investoři prodávají a fáze akumulace 

končí. Ceny akcií dosahují dna a trh je ovlivněn negativními očekáváními do budoucna. 

 

Ceny akcií odrážejí všechny informace 

 Charles Dow tvrdil, že ceny akcií odráží veškeré informace. V tržních cenách akcií je 

obsaženo vše, co tuto cenu může ovlivnit. Protože účastníci trhu předpovídají určitý politický 

a ekonomický vývoj, jejich očekávání se odrážejí v tom, zda kupují či prodávají. Budoucí 

vývoj se dá odvodit z historického vývoje, jelikož investoři reagují na různé situace na trhu  

na základě minulých zkušeností. Toto představuje klíčový rozdíl mezi technickou  

a fundamentální analýzou.  

 

Objemy obchodování 

 Jako doplňkový důkaz / signál změny trendu považoval Dow objem obchodování. 

V případě, že se mění cena pouze v malých objemech, může na trhu působit agresivní 

prodávající či kupující. V opačném případě, tedy při změně cen ve velkých objemech, lze 

konstatovat, že se jedná o trend 

 

3.2 Trendy a linie trendu 

V této části kapitoly budou popsány a kategorizovány různé trendy, se kterými se lze 

setkat na trhu a také jedna se základních trend-identifikujících technik peak-and-trough 

progression. Základní trendy jsou následující. 
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 Primární (primary) trend obvykle trvá 1 až 2 roky. Statisticky trvá obchodní cyklus 

ode dna ke dnu přibližně 3,6 let. Z toho se dá usoudit, že právě rostoucí (býčí = bull) 

a klesjící (medvědí = bear) trendy (trhy) trvají právě 1 až 2 roky, z čehož vybudování 

trhu, tedy býčí trh, trvá zpravidla déle než pokles, či pád trhu, tedy medvědí trh. 

Primární trend funguje na trzích dluhopisů, akcií a komodit. 

 

 Střední (intermediate) trend trvá od 3 týdnů až po 6 měsíců a více. Například 

v případě rostoucího primárního trendu, je tento růst přerušen sérií poklesů.  

Tyto proticyklické trendy na ploše primárního býčího trhu jsou známy jako střední 

cenové pohyby (intermediate price movements). 

 

 Krátkodobý (short-term) trend, který trvá od 1 do 3 až 4 týdnů, přerušuje směr 

středního trendu. Obdobně, jako střední primárního. Tento trend je nejčastěji 

ovlivněn náhodnými zprávami, novinkami na trhu a je mnohem obtížnější jej 

identifikovat. 

 

Platí, že čím je časové rozpětí trendu větší, tím snadnější je trend identifikovat. 

V grafu 3.1 lze vidět tyto trendy, jak se vyvíjejí v modelu tržního cyklu. Samozřejmě se jedná 

o teoretický model. V praxi je takto pravidelný cyklus téměř nemožný. 

 

Graf 3.1 – Model tržního cyklu 

 

3.2.1 Model tržního cyklu 

 Je tedy zřejmé, že cenová hladina jakéhokoliv trhu, je ovlivněna několika rozdílnými 

trendy, kdy je zároveň velmi důležité, který trend je sledován. Například, když dojde k obratu 
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krátkodobého trendu, dá se očekávat menší změna ceny, než kdyby došlo k obratu primárního 

trendu.  

Dlouhodobí investoři jsou zaměřeni převážně na primární trend. Nicméně pro tyto 

investory platí, že stejně tak se musí soustředit na střední a krátkodobý trend, aby pochopili 

jejich vztah k primárnímu trendu a také to, jak jej ovlivňují.  

Krátkodobí investoři, například na futures trzích, jsou na druhou stranu zaměřeni  

na krátkodobý trend, jelikož je zajímají právě malé změny cen. Ale také oni potřebují vědět 

směr středního a primárního trendu. Je to z důvodu toho, že na vrcholech býčích trhů a dnech 

medvědích trhů dochází k „tržním překvapením“. Jinými slovy rostoucí krátkodobý trend 

uvnitř býčího trhu je často většího rozsahu, než krátkodobý pokles na tomto trhu a naopak. 

K obchodní ztrátě většinou dochází z toho důvodu, že obchodník se nachází v acyklické 

pozici oproti hlavnímu trendu (krátkodobý pokles na býčím trhu).  

Z výše uvedených důvodů musí všichni účastníci trhu mít povědomí o všech třech 

základních trendech. Na trhu je možné rozeznat několik dalších trendů.  

 

3.2.2 Intraday trendy 

 V posledních letech počítače a real-time obchodování umožnilo obchodníkům 

identifikovat velmi krátké změny. Principy technické analýzy platí i pro tyto velmi krátké 

pohyby.  

Jsou zde patrné dva hlavní rozdíly. V první řadě obraty v hodinových grafech mají 

pouze velmi krátkodobý dopad a z hlediska dlouhodobých cenových změn nejsou významné. 

V druhém případě extrémně krátkodobé trhy jsou mnohem více ovlivněny psychologií  

a bezprostřední reakcí na novinky a zprávy, než je tomu na těch dlouhodobých. Z těchto 

důvodů rozhodování je ovlivněno emocemi a jedná se zejména o automatické reakce.  

 

3.2.3 Sekulární trend (secular trend) 

 Primární trend se skládá z několika středních cyklů. Kdežto sekulární, či velmi dlouhý 

trend je tvořen z mnoha primárních trendů. Tento supercyklus trvá déle než deset let a někdy 

může dosahovat až dvaceti pěti let. Stejně jako u ostatních trendů můžeme rozlišit vzestup 

(secular uptrend) či pokles (secular downtrend) sekulárního trendu. V případě sekulárního 

růstu býčí trhy budou většího rozsahu než medvědí trhy a naopak v případě sekulárního 
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poklesu medvědí trhy budou silnější a delší než býčí trhy. Tyto trendy je možné vidět v grafu 

3.2.  

 

Graf 3.2 – Sekulární trend 

 

3.2.4 Linie trendu (trendlines) 

 Při prohlédnutí jakéhokoliv grafu lze odhalit, že ceny se obvykle pohybují v trendech  

a velice často série vzestupů cen na býčím trhu je možné spojit pomocí rovné čáry – linie 

trendu. Tyto linie jsou velice jednoduché co do jejich konstrukce, avšak z hlediska technické 

analýzy se jedná o její neocenitelnou součást. 

 Hlavním významem linie trendu je podání informace, že v okamžiku, kdy dojde 

k protnutí linie trendu, znamená to buďto obrat současného trendu, nebo jeho zpomalení. 

Ovšem ne vždy je možné posoudit, co z těchto dvou možností s větší pravděpodobností 

nastane. Proto je nutné pochopit důležitost některých parametrů. 

 

Délka linie 

Velikost či délka linie trendu je významný faktor. Pokud například dojde k sérii 

vzrůstů v rozmezí 3 – 4 týdnů, pak výsledná linie trendu není pokládaná za významnou.  

Na druhou stranu, pokud k tomuto dochází v časovém horizontu například 1 – 3 let, pak 

takovéto přerušení trendu značí významnou změnu. Čím delší je tedy linie, tím významnější 

signál podává. 
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Počet protnutí 

 Linii trendu je, kromě její délky, přiřazována významnost na základě toho, kolikrát je 

protnuta nebo se k ní křivka vývoje přiblížila. Platí, že čím vyšší počet protnutí tím vyšší 

významnost. 

 

Strmost linie 

 Velmi prudký růst či pokles cen a tím strmá linie trendu je velmi obtížně udržitelná. 

Proto je pro něj mnohem vetší pravděpodobnost přerušení, byť jen krátkodobým výkyvem. 

Všechny trendy jsou nakonec přerušeny, ale u těch strmějších k tomu dojde mnohem dříve. 

Zároveň platí, že přerušení takto strmých linií trendu nemá tak významnou vypovídající 

schopnost jako přerušení těch pozvolných. Statisticky vzato přerušení strmých trendů je 

následováno jejich pozvolným pokračováním nežli změnou samotného trendu. Tato situace je 

patrná z grafu 3.3. 

 

 

Graf 3.3 – Strmost linie trendu 

 

 

Konstrukce linie 

 Konstrukce linií trendu je často závislá na úsudku. Z grafu 3.4 je patrné, že se na něm 

nacházejí dvě marginálně rozdílná dna. Linie trendu AA je plochá, na rozdíl od linie BB. 

V tomto případě protnutí linie BB dává lepší signál o změně trendu na klesající, než v případě 

linie AA, která je protnuta v okamžiku, kdy medvědí trh pomalu konči. 
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Graf 3.4 – Konstrukce linie trendu 

 

3.2.5 Peak-and-trough progression 

 Jednoduchá základní technika, avšak málo používaná se nazývá peak-and-trough 

progression. Navazuje na teorii Charlese Dowa, kdy vzestupný trh se pohybuje v sérii vln, 

kdy vrchol vlny následující je vždy výše než vrchol předcházející a totéž platí i pro dno dané 

vlny. Dojde-li k přerušení této série, signalizuje to změnu trendu. K vysvětlení tohoto přístupu 

používal Charles Dow analogii dominového efektu vln na pláži. Poukazoval na to, že jakmile 

bylo možné identifikovat, že dochází k  ústupu vln, signalizovalo to blížící se odliv – zde lze 

chápat příliv jako rostoucí trh a naopak odliv jako trh klesající a ústup vln jako signál. Tedy 

stejné mechanismy lze aplikovat na trh aktiv a pohyby jejich cen.  

 V grafu 3.5 je patrná rostoucí cena, také v sérii vln, kdy vrchol a dno každé vlny je výš 

než je tomu ve vlně předcházející. Poté je patrné, že dochází k prolomení linie předešlého 

dna. Toto představuje signál změny trendu – poklesu.  

 

Graf 3.5 – Peak-and-trough uptrend 

 

 Naopak v grafu 3.6 je znázorněna přesně opačná situace - na medvědím trhu dochází 

k prolomení linie předešlého vrcholu a dochází tak k postupné změně na trh býčí.  
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Graf 3.6 – Peak-and-trough downtrend 

 

 Model, v němž pomocí přerušení linie vrcholu (peak) a dna (trough) lze získat signál o 

změně trendu, je základním kamenem Dowovy teorie. 

  

  Jak vyplývá z kapitoly 3.2, na trhu lze identifikovat více trendů, jež ovlivňují cenu 

aktiva. Třemi základními jsou primární, střední a krátkodobý. Je ale možné setkat se i s trendy 

specifickými – sekulární či intraday. Různé typy obchodníků přiřazují k jednotlivým trendům 

odlišnou důležitost. Například dlouhodobí investoři se zpravidla zaměřují na primární trend, 

kdežto intraday obchodníky zajímá spíše krátkodobý či intraday trend. Všechny skupiny však 

musí mít v povědomí směr a charakter jednotlivých základních trendů.  

 

3.3 Grafické metody 

V této kapitole budou popsány základní i pokročilé grafické metody. Ty spočívají 

v nalezení grafických formací, signálů, jejichž cílem je určení specifického trendu, na základě 

kterého obchodník určí, jak se zachovat. V úvodu je nutné uvést základní typy grafů. Grafy 

budou vytvořeny pomocí programu MetaStock. 

 

3.3.1 Grafy 

Ve světě se užívají různé typy grafů zobrazujících vývoj cen instrumentů. Každý 

s sebou nese výhody a nevýhody. 
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a) Liniový graf (line chart) 

Jedná se o nejjednodušší typ grafu, který se ve finančnictví používá. Je konstruován 

jako spojnice minulých cen daného instrumentu. Většinou se používají data uzavírací, tedy 

cena, která nastala na konci vybraného časového úseku, užívané jsou ale také modifikace 

s cenami otevíracími, s maximy či minimy. Obchodníky je využíván zejména pro identifikaci 

primárního a sekundárního trendu, jinak se ale moc nevyužívá, jelikož kromě uzavíracích cen 

nepodává žádné jiné informace. Příklad liniového grafu lze vidět v grafu 3.7.  

 

 

Graf 3.7 – Liniový graf 

b) Sloupcový graf (bar chart) 

 Sloupcový graf je jednou z nejčastěji užívaných formou grafického znázornění vývoje 

na trhu. Tento graf patří mezi tzv. OHLC (open, high, low, close) grafy. Někdy se také 

můžeme setkat s rozšířeným označením OHLCR, kde R reprezentuje range, tedy rozpětí  

a jedná se o rozdíl mezi maximem a minimem daného časového období. Z grafu lze tedy 

vyčíst nejen cena uzavírací, ale také otevírací, cenu nejnižší a nejvyšší. Průběh ceny je zde 

detailnější, a proto se lépe zpozorují trendy a cenové formace. Příklad sloupcového grafu lze 

vidět v grafu 3.8. 
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Graf 3.8 – Sloupcový graf 

 

Sloupcový graf je někdy také označován jako schodkový graf – tvořen ze schodků 

(barů), jež je tvořen z 3 částí. Svislá přímka nám ukazuje, kde se ceny pohybovaly, tedy 

maximum (high) a minimum (low). Na tuto přímku se zleva napojuje kratší, vodorovná část, 

která značí otevírací cenu. Vpravo od svislé přímky je stejnou metodou utvořena cena 

uzavírací – viz graf 3.9. 

 

Graf 3.9 – Schodky 

c) Svíčkový graf (candle stick) 

Svíčkový graf, někdy svícový graf, má velmi dlouhou historii. Vznikl v Japonsku už 

kolem roku 1700 a řadí se tak mezi první způsoby zhotovování grafů. Za jeho tvůrce je 

považován Munehisa Homma, obchodník s rýží, který s použitím tohoto grafu vydělával 

ohromné částky. Tento graf dostal své nynější jméno až později. Japonští obchodníci mu 
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nejprve říkali „linie protiúderu“ nebo také „strom pokročilého vojska“. Na rozdíl  

od sloupcového grafu se nejedná pouze o obyčejný typ grafu OHLC. Svíčkový graf má totiž  

i určitou předpovídající hodnotu. Dvě nebo více po sobě jdoucích svíček mohou vytvořit 

formaci, ze které lze předpovědět pravděpodobné budoucí chování. Svíčka se dělí na dvě 

základní části, na tělo a knoty popř. stíny. Tělo, tlustá část svíce, vyjadřuje rozpětí mezi 

otevírací cenou (open) a cenou uzavírací (close). Knot (stín) je úzká část vystupující z těla 

nahoru nebo dolů. Horní stín reprezentuje maximální cenu (high) za danou časovou periodu, 

dolní stín pak minimální cenu (low). Důležitou roli zde hraje také barva, kdy nejčastější 

barevné použití svíček je modrá či černá (označující medvědí trh, tedy pokles) a červená či 

bílá (označující býčí trh, tedy růst). Zda bude svíčka býčí či medvědí o tom rozhoduje rozdíl 

mezi otvírací a zavírací cenou, pokud je kladný, svíčka je medvědí, pokud záporný, býčí. 

  K barvám svíček se váže jeden mýtus, a to sice když je svíčka bílá (býčí), tak na trhu 

byli kupci a naopak. Skutečnost je však trochu odlišná. Základem je tvorba ceny, pokud se 

cena změní z X na Y znamená to, že za Y někdo koupil, ale také někdo prodal. Každá cena 

má stejný počet kupců a prodejců. Navíc se ve většině času obchoduje za jiné ceny než 

zavírací a na zavírací ceně mohl být uskutečněn jen jeden jediný obchod s minimálním 

objemem. Pro profesionální obchodníky je tak nejdůležitější právě range, tedy rozpětí mezi 

kterým se uskutečnili všechny obchody. Protože to jediné dává přehled o ochotě obchodníků 

obchodovat za nižší nebo vyšší cenu. Svíčkový graf lze vidět v grafu 3.10. 

 

 

Graf 3.10 – Svíčkový graf 
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 V grafu 3.11 je pak patrná konstrukce jednotlivých svíček. 

 

 

Graf 3.11 – Konstrukce svíček 

d) Point and figure 

Point and Figure je naprosto odlišný od předchozích. Rozdíl spočívá v tom, že nebere 

v úvahu faktor času, avšak změny v kurzu jsou naneseny na obou dvou osách. Graf obsahuje 

různě vysoké sloupce vyznačené symbolem X nebo O. Jestliže kurz celkově vzroste, pak se 

do sloupce zapíše symbol X, pokud klesá, zapíše se symbol O. To ale jedině tehdy, když 

nastane pokles či vzestup o předem definovaný počet jednotek. Sloupec jako takový nikdy 

neobsahuje oba symboly, při změně se zahajuje nový sloupec. Hlavním cílem tohoto grafu je 

vytvořit signál k prodeji nebo nákupu finančních instrumentů. Příklad point and figure grafu 

lze vidět v grafu 3.12. 

 

 

Graf 3.12 – Point and figure graf 
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e) Objemové (volume) grafy 

  Tyto grafy se vykreslují v závislosti na objemu (volume). Proto u nich neexistuje 

časová osa. Ale nastavují se jako volume, tedy po jak velkém objemu (po kolika obchodech) 

se má svíčka (čárka) vykreslit. Příklad volume grafu lze vidět v grafu 3.13. 

 

 

Graf 3.13 – Objemový graf 

 

3.3.2 Grafické formace 

 V této podkapitole budou rozebrány a charakterizovány grafické formace, které si lze 

představit jako obrazce vzniklé v grafu cen akcie či jiného aktiva. Samotná analýza 

grafických formací pak spočívá v rozeznání konkrétních obrazců a následného určení závěru 

vyplývajícího z jeho existence. Obecně je možné kategorizovat formace do 3  

skupin – reverzní formace, konsolidační formace a mezery (gaps). V této části bude čerpáno 

především z Pring (1991) a Víšková (1997). 

  

Grafické formace jsou častěji užívány na trzích s kontinuálním obchodováním, kdy se 

cena i objem vyvíjí během dne – grafy vyjadřující otevírací, uzavírací, maximální a minimální 

ceny, jež byly detailně popsány v kapitole 3.3.1. Definice grafických formací tak využívají 

právě znalostí těchto informací. Tyto lze samozřejmě upravit pro obchodování pouze 

s uzavírací cenou, ale formace jsou tím ochuzeny a v praxi se jich vytváří méně. 
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 Kritika grafických formací se odvolává především na fakt, že z grafu lze vyčíst pouze 

velmi nepřesný a nejednoznačný popis situace na trhu, popsané (teoretické) obrazce (formace) 

jsou pouze ideály, které ve skutečnosti vznikají jen zřídka. Dalším problémem je subjektivní 

hodnocení jednotlivých formací, kdy některé jsou si vzájemně podobné a tak mohou být 

různými obchodníky, analytiky jinak identifikovány. Zároveň nejjednodušší formace se 

mohou vyskytovat samostatně a současně jako součást komplexnějších formací. 

Podstatou grafických metod je odhalení pravidelně se opakujících scénářů (formací, 

obrazců). Výsledkem užívání grafických formací je predikce budoucího vývoje trhu,  

očekává-li obchodník růst trhu, bude kupovat a naopak. 

 

Reverzní grafické formace 

 Tyto formace signalizují změnu současného trendu ceny aktiva. Stále platí, že čím 

delší dobu trvá vytvoření formace, tím o spolehlivější signál se jedná. 

a) Vrchol a dno (Top, Bottom) 

 Patří mezi nejzákladnější formace, obvykle jsou součástí složitějších formací. Jejich 

výskyt je velmi častý. Dle Víškové (1997) je možné pozorovat vrcholy či dna utvořeny během 

dvou obchodních dnů, kdy cena vyroste nad maximum předchozího dne (v případě vrcholu) 

nebo klesne pod minimum předchozího dne (v případě dna), ale uzavře se nejvýše (vrchol) / 

nejníže (dno) na úrovni předchozího dne. Krom těchto krátkodobých formací se mohou 

vytvářet i déle než dva dny. V grafech 3.14 a 3.15 je možné pozorovat vrchol a dno. 

 

 

                       

Graf 3.14 – Vrchol      Graf 3.15 – Dno 
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b) Dvojitý vrchol, Dvojité dno (Double top, Double bottom) 

 Speciální případ, který je tvořen právě více jednoduchými vrcholy či dny. Dvojitý 

vrchol je tvořen dvěma vrcholy rozděleny údolím (valley). Charakteristickým prvkem je fakt, 

že druhý vrchol je doprovázen nižším objemem obchodování. Toto je patrné z grafu 3.16. 

 

 

Graf 3.16 – Dvojitý vrchol 

 

 Dvojité dno má podobné předpoklady jako dvojitý vrchol – vysoký objem 

obchodování v prvním dně, nízký ve druhém. Rozdílem však je fakt, že jakmile dojde 

k obratu, je doprovázen opět zvýšeným objemem obchodování. Tento případ lze vidět v grafu 

3.17. 

 

Graf 3.17 – Dvojité dno 

c) Trojitý vrchol, trojité dno a další (Triple top, Triple bottom) 

 Dvojité vrcholy či dna mohou být někdy rozšířena na trojitá, či čtverná (quadruple) a 

někdy tvoří jiné, komplexní formace. Trojitý vrchol či dno se na první pohled může podobat 

formaci hlava a ramena, která bude popsána v následující podkapitole. Rozdílem však jsou 

shodné výšky vrcholů (lokálních maxim), či hloubek den (lokálním minim) a také objemy 
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obchodování. U trojitých extrémů je základním okamžikem obratu trendu již první extrém, 

kdežto u formace hlavy a ramen je to prostřední (hlava). Dalším speciálním typem jsou 

zaoblené vrcholy a zaoblená dna, někdy označována jako talířky (Saucers). Vývoj ceny je 

shodný jako u normálního dna či vrcholu, avšak pozvolnější a vývoj objemů je odlišný. 

V první půlce formace klesá a v druhé roste. Talířky jsou velmi vzácné, většinou se vyskytují 

u méně volatilních aktiv, u nichž jsou cenové fluktuace neobvyklé. 

d) Hlava a ramena (Head and shoulders) 

 Jedná se o speciální kombinaci vrcholu a dna. Dle některých (Pring 1991) se jedná o 

jednu z nejdůvěryhodnějších grafických formací vůbec. V grafu 3.18 je možné vidět 

klasickou formaci H-S. 

 

 

Graf 3.18 – Hlava a ramena 

 

 Formace je tvořena z hlavy a dvou ramen, kdy první rameno zpravidla znamená 

předposlední posun momentálního trendu, kdežto druhé rameno pak představuje již první 

posun nového trendu. Jak bylo zmíněno dříve, rozhodným okamžikem je hlava formace.  

 Důležitým faktorem je i zde objem obchodování. V první fázi (levé rameno) je 

obchodování ve velkých objemech, tak stejně když se blíží vrchol formace (hlava). Ke změně 

dochází na úrovní pravého ramene, které je doprovázeno podstatně nižším objemem 

obchodováním.  

 Dalším prvkem, který formace H-S obsahuje je takzvaná neckline. Linie spojující 

dna/vrcholy obou ramen. V případě grafu 3.18 se jednalo o horizontální neckline. Existují 

však případy, kdy může být rostoucí či klesající – viz graf 3.19. 

 



 

35 

 

 

Graf 3.19 – Rostoucí a klesající neckline 

 

 Samozřejmě i formace Hlava a ramena není 100% a dochází k jejímu selhání. Všechny 

zmíněné předpoklady jsou splněny avšak linie grafu se buďto pouze přiblíží k neckline a nebo 

ji jen nepatrně a dočasně překoná, ale následuje ne změna trendu nýbrž pokračování toho 

stávajícího a velmi často ještě explozivní – viz graf 3.20 

 

 

Graf 3.20 – Selhání H-S 

e) Trojúhelníky a obdélníky (Triangles, Rectangles) 

 Trojúhelníky a obdélníky patří mezi grafické formace, pomocí nichž jsou pohyby cen 

uzavřeny do určitého obrazce - geometrického útvaru. Pokud cena tento obrazec opustí, lze 

očekávat budoucí vývoj ceny ve směru opuštění. 

 Mezi trojúhelníky lze pozorovat vzestupný a nebo naopak sestupný trojúhelník, kdy již 

název říká, jaký budoucí vývoj ceny lze očekávat. U vzestupného trojúhelníku cena kolísá 

mezi horní vodorovnou hranicí a spodní rostoucí hranicí. Vlny se postupně zužují, což je 

doprovázeno snižováním objemů obchodování. Jakmile se cena přiblíží vrcholu trojúhelníku, 

dojde k vyčerpání nabídky a cena opustí formaci a dochází k růstu a postupnému zvyšování 
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objemu obchodování. Tato situace je patrná v grafu 3.21. U sestupného trojúhelníku je situace 

opačná a dochází k vyčerpání poptávky. 

 

 

Graf 3.21 – Trojúhelník 

  

K reverzním grafickým formacím se dále řadí například formace diamant (diamond), 

která představuje kombinací dvou trojúhelníků. Dále takzvané klíny (wegdes), které jsou 

obdobou trojúhelníku, avšak s určitým sklonem. V-formace neboli špičky (spikes) jsou pak 

obdobou vrcholu a dna, podobně jako talířky, ovšem naopak s rychlejší změnou ceny, než u 

základní formace. 

 

Konsolidační grafické formace 

 Tyto grafické formace, na rozdíl od formací reverzních, indikují pokračování 

současného trendu do budoucna. Představují pohyb ceny, kterým je dočasně přerušen cenový 

růst či pokles. Tento pohyb je označován jako konsolidační oblast. 

a) Vlajky (Flags) 

Vlajky představují pauzu v poměrně prudkém poklesu či růstu ceny, kdy cena na 

moment mírně koriguje předchozí trend a po opuštění v něm opět pokračuje. Vlajky lze 

ohraničit dvěma mírně skloněnýma rovnoběžkami. Objem obchodování je vysoký před 

vstupem do formace (konsolidační oblasti), po vstupu je patrný postupný pokles objemu. 

Jakmile cena opouští formaci, dochází k opětovnému nastartování obchodování a zvýšení tak 
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jeho objemu. Vlajky jsou zejména krátkodobými formacemi. V grafu 3.22 lze vidět formaci 

vlajky. 

 

 

Graf 3.22 – Vlajka 

b) Praporky (Pennants) 

Praporky jsou velmi podobné vlajkám. Rozdílem jsou směrnice hraničních přímek, 

mezi nimiž se cena pohybuje, kdy tyto přímky jsou sbíhající. V rostoucím trendu je praporek 

nakloněn směrem dolů, naopak v klesajícím trendu směrem nahoru. Objemy obchodování 

jsou obdobné jako u vlajek. Formaci praporku lze vidět v grafu 3.23. 
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Graf 3.23 – Praporek 

 

Dalšími konsolidačními formacemi jsou konsolidační hlava a ramena či symetrický 

trojúhelník. Tedy obdoby reverzních formací, které se ovšem liší v určitých charakteristikách. 

Například pro symetrický trojúhelník platí, že musí dojít k čtyřem bodům zvratů, než dojde 

k opuštění formace. 

 

Mezery (Gaps) 

 Třetí oblastí spadající mezi grafické nástroje technické analýzy jsou mezery (gaps). Ty 

představují cenové rozpětí, v němž se neuskutečnil žádný obchod. Rozlišují se mezery 

významné a nevýznamné, tedy takové, které z hlediska technické analýzy, nejsou použitelné 

pro vyvozování závěrů o budoucím pohybu ceny akcie. 

 K významným mezerám se řadí například mezera běžná (common gap) – je častým 

úkazem v konsolidační oblasti, kdy se cena pohybuje delší dobu v určitém rozpětí a objemy 

obchodování jsou současně na nízké úrovni, prolamující mezera (breakaway gap) – v býčím 

trhu k ní dochází v okamžiku, kdy nákupní poptávka je vyšší než prodejní nabídka, což vede 

ke skoku ceny. Dalšími mezerami jsou pádící mezera (runaway gap) či mezera z vyčerpání 

(exhaustion gap). 

 

V kapitole 3.3 byly popsány základní techniky grafických metod technické analýzy, 

které se považují za základní a které také byly využívány jako první. V úvodu kapitoly byly 

popsány druhy a typy grafů, se kterými je možno se setkat a pracovat, a které dávají investorů 
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různé informace o tom, jak se vyvíjejí či vyvíjely ceny na trzích. Dále byly popsány samotné 

grafické metody, jež se rozlišují do několika kategorií dle toho, jaký typ signálu podávají. 

Tedy jestli trend bude pokračovat, či dojde k jeho změně. Stručně byly popsány také mezery, 

které vznikají mezi obchodními dny. 

 

3.4 Analytické metody 

Jedná se o matematicko-statistické metody, při nichž se o nákupech a prodejích akcií, 

komodit či jiných aktiv rozhoduje na základě vzájemného vztahu vývoje skutečného kurzu a 

indikátorů. V současné době jsou užívanější jako grafické metody. Analyzují cenové, 

objemové nebo tržní charakteristiky celkového trhu nebo jednotlivých akcií. Sestavení a 

aplikace plně automatizovaného počítačového systému je pak nejvyšším stupněm využití 

analytických nástrojů. Ten obchoduje na základně přesně definovaných podmínek a není tak 

třeba externího zásahu investora. 

Existují tři hlavní skupiny analytických nástrojů: trendové (trend–following) 

indikátory, oscilátory (oscillators) a indikátory rozmanitosti (miscellaneous indicators). První 

skupina indikátorů je vhodná pro aktiva, která jsou v pohybu (vykazují klesající či rostoucí 

trend). Patří zde zejména klouzavé průměry (Moving Averages).  

V postranním vývoji kurzu aktiva jsou pak účinné oscilátory. Ty velmi dobře pracují a 

upozorňují na začátek reverzní fáze trhu (změny trendu). Ovšem při následných výrazných 

cenových pohybech generují předčasné signály k opuštění pozicí, což vede k neefektivitě. 

Řadí se zde Míra změny (Rate of Change), Momentum, Index relativní síly (Relative Strenght 

Index), MACD, MACD – Histogram, Commodity Channel Index, Fast Stochastic, apod. 

  Indikátory rozmanitosti bývají někdy označovány jako samostatná skupina nástrojů, 

která je známa pod názvem Psychologická analýza. Tyto indikátory opisují takzvanou 

psychologii davu. Do této skupiny patří: : Put – Call Ratio, New High – New Low Index 

a další. 

K určení optimální doby nákupu či prodeje aktiva by neměl být použit jen jeden 

analytický nástroj. Mělo by se použít více indikátorů z toho důvodu, že rozdílné analytické 

nástroje generují mnohdy protichůdné signály. K úspěšnému obchodování lze dosáhnout 

kombinací výše uvedených analytických nástrojů z různých skupin. Výsledkem je pak 

složený obchodní systém, jenž obvykle kombinuje oscilátory a indikátory. 
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3.4.1 Trendové indikátory 

 Velmi frekventovanými a široce užívanými nástroji v technické analýze jsou trendové 

indikátory především pro způsob, jakým se konstruují, a pro fakt, že jsou lehko 

kvantifikovatelné a testovatelné. Slouží pro vyjádření trendu ve vývoji ceny aktiva. Dají se 

stejně dobře používat pro poziční a intraday obchody. Tvoří základ jak trendových, tak 

kombinovaných obchodních systémů.  

Indikátory jsou často nastavovány v závislosti na charakteru trhu a cyklech. Ty jsou 

předmětem samostatné části technické analýzy. Můžeme ale konstatovat, že se trhy historicky 

vyvíjejí v určitých časových cyklech. Což znamená, že poklesy a růsty trhů nebo aktiv se 

periodicky opakují v určitých časových intervalech. Délka těchto cyklů je různá (5, 10, 20 

dní). Obchodovaní by mělo probíhat ve směru hlavního trendu. Vývoj v podobě cyklů 

vykazují i ekonomiky, přičemž částečná závislost mezi vývojem trhu a vývojem hospodářství 

byla potvrzená. 

a) Klouzavé průměry (Moving Averages) 

Klouzavý průměr je v podstatě průměr uzavíracích kurzů za určité období. Samy o 

sobě jsou hodnotnými indikátory, avšak tvoří také rovněž významnou součást jiných 

používaných indikátorů či systémů. Slovo klouzavý nesou hlavně proto, že se průměr 

přepočítává vždy znovu po dalším období, tzn. první funkční hodnota řady je vyřazena a přidá 

se hodnota nejnovější. Funkční hodnotou se rozumí cena aktiva a délkou (obdobím) den, 

týden, měsíc, popřípadě rok. Volba délky MA závisí na časovém rámci uvažované investice a 

charakteru trhu, a hlavně délky jeho cyklu. U málo volatilního trendu je vhodné použít kratší 

klouzavé průměry, protože reagují rychleji a častěji. V opačném případě, je lepší zvolit delší 

klouzavé průměry, aby nedávali předčasné, falešné signály v případě malých výkyvů.  

Nevýhodou MA je zpoždění za aktuálním vývojem cen. Časový posun závisí na délce 

klouzavého průměru. V technické analýze cenných papírů se používá obvykle několik typů 

klouzavých průměrů. 

Za zmínku také stojí fakt, že při užívání MA, změny cen nejsou identifikovatelné 

změnou trendu linie MA, ale jejím protnutím linie ceny (crossing / crossover). Pokud cena 

protne klouzavý průměr směrem dolů, jedná se o signál k prodeji. Průnik ceny a klouzavého 

průměru směrem nahoru je považován za signál k nákupu. Některé průniky mohou být 

falešnými signály a snahou technických analytiků je jejich minimalizace. Odstranění těchto 

falešných signálů má za následek zvýšení efektivnosti systému a také úsporu transakčních 
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nákladů, jejichž výše není zanedbatelná. Existuje několik způsobů, jak falešným signálům 

zamezit, jde o tzv. filtry. Prvním filtrem je časové zpoždění, kde je signál považován za 

potvrzený, až když se cena udrží nad či pod klouzavým průměrem po určitý počet dní. Delší 

čekání zvyšuje pravděpodobnost signálu, ale zároveň snižuje jeho ziskovost. Nastane-li 

procentuální cenzus, je signál platný, když cena prorazí MA o určité stanovené procento, 

které musí být úměrné trendu a délce sledovaného období. S růstem procenta roste jeho 

spolehlivost, ale opět se snižuje ziskový potenciál transakce. Kombinace časového zpoždění a 

procentuálního cenzu se často užívá jako další filtr. 

 

Základním typem klouzavých průměrů je jeho jednoduchá verze (Simple Moving 

Average). Jedná se o nejrozšířenější verzi MA. Je konstruován jako aritmetický  

průměr / střední hodnota. Pro ilustraci v tabulce 3.1 je uveden příklad výpočtu 10-týdenního 

SMA. 

Tabulka 3.1: Výpočet 10-týdenní SMA 

Datum  Uzavírací cena  10‐týdenní cena celkem  SMA 

Dec 31, 2012 13 104,14 130 055,20 13 005,52 

Dec 24, 2012 12 938,11 130 058,27 13 005,83 

Dec 17, 2012 13 190,84 130 463,67 13 046,37 

Dec 10, 2012 13 135,01 130 601,68 13 060,17 

Dec 3, 2012 13 155,13 131 076,82 13 107,68 

Nov 26, 2012 13 025,58 131 358,82 13 135,88 

Nov 19, 2012 13 009,53 

Nov 12, 2012 12 588,31 

Nov 5, 2012 12 815,39 

Oct 31, 2012 13 093,16    

Oct 22, 2012 13 107,21    

Oct 15, 2012 13 343,51    

Oct 8, 2012 13 328,85    

Oct 1, 2012 13 610,15    

Sep 24, 2012 13 437,13    

 

Jeho nevýhodou je, že každý kurz během zvolené periody má stejnou váhu a 

nerozlišuje se, zda jde o kurz starší nebo novější. Matematická formulace je následující: 

 

 

N

P  ... t1 


P
SMA ,                                            (3.1) 
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kde Pt je poslední uzavírací cena (closing price), N zobrazuje počet dní, na jejichž základě je 

klouzavý průměr počítán.  

 V tabulce 3.1 je tedy první hodnota SMA stanovena jako součet 10 uzavíracích cen 

(Sep 24 – Nov 26) dělený 10. 

 

Druhým typem průměru je vážený klouzavý průměr (Weighted Moving Average), 

u kterého platí, že každému údaji je přiřazena váha v závislosti na jeho aktuálnosti. Nejstarší 

kurz má váhu 1, kurz následující 2, další vždy o jednu vyšší. Kurz každého dne je pak 

vynásoben příslušnou váhou, hodnoty jsou sčítány a vyděleny sumou vah. Tento indikátor 

tedy přisuzuje vyšší důležitost nejnovějším údajům. WMA je dán předpisem: 

               
N

PNPP
WMA tNtNt




 

...21

...21 1 ,                                  (3.2) 

kde Pt je poslední uzavírací cena (closing price), N zobrazuje počet dní, na jejichž základě je 

klouzavý průměr počítán.  

Výhodou váženého průměru je podstatně nižší zpoždění oproti jednoduchému 

klouzavému průměru. V tabulce 3.2 je uveden příklad výpočtu lineárního váženého 

klouzavého průměru, kdy WMA je vypočten jako suma vážených cen dělena sumou vah. 

 

Tabulka 3.2: Výpočet 10-týdenní WMA 

Datum  Uzavírací cena  Váha  Vážená cena  WMA 

Dec 31, 2012 13 104,14 10,00 131 041,40 13 046,22 
Dec 24, 2012 12 938,11 9,00 116 442,99   
Dec 17, 2012 13 190,84 8,00 105 526,72   
Dec 10, 2012 13 135,01 7,00 91 945,07   
Dec 3, 2012 13 155,13 6,00 78 930,78   

Nov 26, 2012 13 025,58 5,00 65 127,90   
Nov 19, 2012 13 009,53 4,00 52 038,12   
Nov 12, 2012 12 588,31 3,00 37 764,93   
Nov 5, 2012 12 815,39 2,00 25 630,78   
Oct 31, 2012 13 093,16 1,00 13 093,16   

 

 

Dalším typem klouzavého průměru je exponenciální klouzavý průměr (Exponential 

Moving Average). Jedná se o určitou formu WMA, ale váhy nejsou rozdělené lineárně, nýbrž 

exponenciálně. Nejvyšší váhu mají opět nejaktuálnější data, směrem do minulosti váhy 
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klesají. Výhoda spočívá v tom, že na rozdíl od předcházejícího WMA bere v úvahu všechny 

data z minulosti, tzn., že se neomezuje jen na periodu určité délky. Formulace je následující:   

 KEMAKPEMA tt   11 ,                           (3.3) 

kde 
1

2




N
K , N zobrazuje počet dní (určených obchodníkem) pro výpočet EMA, tP  je 

dnešní uzavírací cena a 1tEMA  je hodnota EMA předcházejícího dne. 

Tabulka 3.3: Výpočet 10-týdenní EMA 

Datum  Uzavírací cena  EMAt‐1  Rozdíl  K  Změna  EMA 

Dec 31, 2012 13 104,14 13 109,91 -5,77 0,18 -1,05 13 108,86 

Dec 24, 2012 12 938,11 13 148,09 -209,98 0,18 -38,18 13 109,91 

Dec 17, 2012 13 190,84 13 138,59 52,25 0,18 9,50 13 148,09 

Dec 10, 2012 13 135,01 13 139,38 -4,37 0,18 -0,79 13 138,59 

Dec 3, 2012 13 155,13 13 135,88 19,25 0,18 3,50 13 139,38 

Nov 26, 2012 13 025,58 13 135,88 

Nov 19, 2012 13 009,53   
Nov 12, 2012 12 588,31   
Nov 5, 2012 12 815,39   
Oct 31, 2012 13 093,16   
Oct 22, 2012 13 107,21   
Oct 15, 2012 13 343,51   
Oct 8, 2012 13 328,85   
Oct 1, 2012 13 610,15   

Sep 24, 2012 13 437,13               

 

V tabulce 3.3 byl proveden výpočet EMA. Prvním krokem bylo vypočtení 

jednoduchého klouzavého 10-týdenního průměru (SMA), který měl hodnotu 13 135,88. Tento 

průměr se stal výchozí hodnotou pro výpočet EMA – což je patrné v tabulce v řádku  

Dec 3,2012. Poté bylo nutné vypočíst rozdíl mezi EMAt-1 a uzavírací cenou, která se následně 

násobila koeficientem K, který má hodnotu pro 10-týdenní průměr 0,18. O takto upravený 

rozdíl sem navýšila / snížila původní hodnota EMAt-1 a výsledkem byla aktuální hodnota 

EMA. 

Délka MA je hlavní parametr indikátoru. Dlouhá perioda způsobuje zpoždění signálu, 

krátká naopak zaznamenává reakci rychle, ale s rizikem velkého množství falešných signálů. 

Jde o kompromis mezi citlivostí a spolehlivostí, kde nepřítelem přesnosti je včasnost. Cílem 

obchodníka je tak zjistit optimální poměr mezi těmito protichůdnými vlastnostmi. 
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Dalším použitím MA je určení takzvaného pozadí obchodů, kde nákupní a prodejní 

signály jsou generovány na základě jiných indikátorů. Úlohou MA je ovšem filtrace dlouhých 

(long) a krátkých (short) příkazů. Obchodování by mělo probíhat s trendem a ne proti němu, 

což znamená, že když MA roste, měly by se používat long příkazy a když klesá, je čas pro 

short příkazy. Pakliže je MA plochý, trendové metody obchodování by neměly být 

používány.  

b) Metoda dvou klouzavých průměrů (Double Crossover Method) 

Metoda dvou klouzavých průměrů patří mezi kombinované obchodní systémy. 

V metodě jsou použity dva průměry s různou délkou. Nákupní či prodejní signál je pak 

definován protnutím dlouhodobějšího průměru zdola, popř. shora krátkodobou křivkou. 

Nevýhoda této techniky oproti jednoduché metodě je ve větším zpoždění. Pomáhá však 

eliminovat velké množství falešných signálů. Otázkou však zůstává, jaké průměry použít. 

Martin Pring uvádí jako optimální a časem prověřenou kombinaci 10-ti a 30-ti denního 

klouzavého průměru, při použití týdenních dat. Signálem je moment, když se 10-ti denní 

průměr pohne pod 30-ti denní, který je zároveň klesající. Toto ovšem není signálem toho, že 

v nejbližší době dojde ke změně trendu, spíše se jedná o potvrzení, že ke změně již došlo. 

Jinou kombinací proslul jiný finančník, a to Richard Donchian, který je považován za 

otce trendového obchodování, byl zastáncem této metody. Systémem 5&20 dosáhl velkého 

úspěchu. Čísla 5 a 20, ke kterým dospěl na základě dlouhodobého pozorování, odrážení 

nastavení délky obou klouzavých průměrů. Donchian upozorňuje, že systém vytváří mnoho 

vstupních signálů, přičemž většina z nich bývá ztrátových. Došel však k závěru, že dvojité 

klouzavé průměry s nastavením 5 a 20 dokáží na druhou stranu bezpečně a téměř vždy 

zachytit počátky dlouhodobých trendů. Takže bohatě kompenzují předešlé ztráty a generují 

zisk. Tento systém není určen pro agresivní zhodnocování, jedná se o zhodnocování okolo 

několika desítek procent ročně. Proto je tento systém základem strategií velkých 

spekulativních fondů, které spravují miliónová aktiva a u kterých klienti očekávají pravidelné 

roční zhodnocování bez větších výkyvů.  

c) Metoda tří klouzavých průměrů (Triple Crossover Method) 

Tento systém oproti metodě dvou klouzavých průměrů přidává ještě jeden, třetí. 

Výhodou je, že vylučuje velké množství falešných signálů a délky průměrů se mohou 
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přizpůsobovat charakteru trhu. Martin Pring uvádí jako možnou kombinaci 15, 30, 40. Jinou 

možnost prezentuje například R.C.Allen, který užíval kombinaci 4, 9 a 18. 

d) Obálky (Envelopes) 

Obálky patří k technikám založených na klouzavých průměrech, někdy jsou také 

nazývány obchodní pásma. Obálky vytvářejí okolo příslušného průměru pásma tzv. obálky. 

Tato technika je postavena na principu, zda se ceny aktiva pohybují okolo daného trendu 

 (v tomto případě linie vybraného klouzavého průměru) v podobném rozpětí. Obálky tak tvoří 

pomyslné maximum a minimum. Neexistuje však žádné pravidlo, jak daleko by měly být 

obálky konstruovány. Někdy se jich používá i několik úrovní. Smyslem těchto obálek je 

zjistit, či daný cenný papír je silný nebo slabý a také si ověřit celkový trend. Nevýhodou je 

nepřesnost metody a neprůkaznost změny trendu. 

e) Bollingerova pásma (Bollinger Bands) 

 Tento indikátor byl vytvořen Johnem Bollingerem v roce 1980 a jednalo se o rozšířené 

modelu obálek. Podstatou indikátoru je klouzavý průměr, který je obklopen dolním a horním 

ohraničením. Vzniku indikátoru předcházela hluboká znalost statistických principů a teorií, na 

jejichž základě indikátor stojí. Základní myšlenkou je teorie statistické distribuce dat. 

 Při náhodně generovaných datech rozložení těchto dat je definováno normálním 

rozložením pravděpodobnosti. Vlastnostmi rozložení jsou: střední hodnota (mean), který 

reprezentuje průměr a směrodatná odchylka – s (standard deviation). Přičemž dále platí, že 

68% všech dat v daném časovém úseku se bude nacházet v rozmezí -1s až +1s od středu. 

Tento interval se nazývá 1 standartní odchylka, 95% všech dat ve stejném časovém úseku 

bude v rozmezí -2s až +2s (2 standartní odchylky) a 99,7% všech dat spadá do škály -3s až 

+3s (3 standartní odchylky). 

 Pokud je tedy známá distribuce náhodně generovaných dat a vývoj trhů je více méně 

náhodný, potom víme, že 95% všech dat v daném momentě bude vždy náležet mezi 2 

standartní odchylky. Když se cenový vývoj dostane mimo uvedený interval, dříve nebo 

později nastane s relativně vysokou pravděpodobností obrat a návrat k průměru (reverse to 

mean). Jakmile se cena dostane na vrchní BB linii, dochází k prodejnímu příkazu a naopak, 

pokud bude průběh ceny pod spodní BB linií, dochází k nákupnímu příkazu. 

 Při obchodování je pak efektivní kombinace BB s oscilátory, jejichž podstatou jsou 

předkoupené a předprodané oblasti. Indikátor odstraňuje hlavní nedostatek obálek, kterým je 
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jejich konstantní šířka. Šířka se proto mění v závislosti na volatilitě akcie a je možné ji 

ovlivnit zadáním násobku směrodatných odchylek. Mezera mezi jednotlivými pásmy 

indikátoru založená na směrodatné odchylce zajišťuje, že pásma jsou širší v případě, že cenný 

papír je kolísavější a užší v případě, že je cenný papír stabilnější. Pro výpočet klouzavého 

průměru je možné užít jakýkoliv jeho typ, ale používá se jen autorem doporučený  

SMA. 

 

3.4.2 Oscilátory 

 Jedná se o skupinu analytických nástrojů, které měří změnu ceny za zvolené časové 

období.  Čím kratší je zvolené období, tím rychlejší a častější signály poskytují. Reflektují 

také dynamiku cenového vývoje, jeho tempo a rychlost. Zásadním rozdílem oproti trendovým 

indikátorům je, že pomocí oscilátorů je možné identifikovat trendovou změnu dříve, než 

nastane. Kdežto trendové indikátory tuto změnu zachycují ex post.  

 Předpokladem, ze kterého momentové oscilátory vycházejí, je praxí ověřený poznatek, 

že ceny mají tendenci zpomalovat tempo svého růstu (poklesu) s blížícím se vrcholem 

(dnem). Jeho silnou stránkou je predikce vrcholu v rostoucím trendu nebo dnu v klesajícím 

trendu, tedy momentů, kdy trendu „dochází dech“ - zpomaluje.  

Délka oscilátorů je závislá podobně jako u trendových indikátorů na charakteru trhu 

a tržního cyklu. Většinou je použitý časový úsek zodpovědný za polovinu cyklu. 

Nejčastějšími vstupy jsou 5, 10, a 20 dní a zakládají se na kalendářních intervalech 14, 28 

a 56 dní. 

a) Momentum (MOM) 

Momentum je jedním z nejzákladnějších konceptů oscilátorové analýzy. Za vynálezce 

indikátoru je považovaných obchodník Welles Wilder, který jej poprvé veřejně prezentoval ve 

své knize New Concepts In Technical Trading Systems. Jeho hlavní podstatou je měření síly 

a rychlosti trendu. Sílící (upward) momentum znamená, že trend nabírá na síle. Slábnoucí 

(downward) momentum naopak znamená, že trend „ztrácí dech“, a tak je možné brzy 

očekávat jeho konec, korekci nebo dokonce otočení trendu.  

Upward momentum lze ilustrovat na jednoduchém příkladu s míčem. Když je míč 

vyhozen vzhůru, začíná stoupat velmi rychle (vyjadřuje to silné momentum). Rychlost, kterou 

stoupá, se ovšem postupně snižuje, až se míč na moment úplně zastaví ve svém vrcholu. Síla 
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gravitace má poté za následek jeho pád. Tento zpomalující proces (loss of upward momentum) 

je možné pozorovat na finančních trzích a trajektorie letu míče, tak bývá přirovnána tržní ceně 

aktiva. Z toho tedy vyplývá, že růst ceny se zpomaluje předtím, než dosáhne svého vrcholu. 

Downward momentum lze přiblížit na příkladu s autem. Když je auto stojící na kopci 

postrčeno dolů, postupně, dle sklonu kopce, zrychluje, až úplně dole dosáhne maximální 

rychlosti. Poté ještě chvíli jede a postupně zpomaluje, než se úplně zastaví. Podobně jako je 

tomu na finančních trzích, kdy míra poklesu (loss of downward momentum) klesá s blížícím 

se dnem. 

Výhodou indikátoru momentum je, že nás často dokáže informovat o možné změně 

trendu s dostatečným předstihem. MOM se počítá jako klouzavý rozdíl mezi cenami v daném 

časovém intervalu. Při konstrukci desetitýdenní momentové linie jednoduše odečítáme od 

poslední zavírací ceny cenu aktiva před deseti týdny. Tato pozitivní nebo negativní hodnota je 

pak umístěná okolo nulové linie. Matematická formulace je následující: 

xVVMOM  ,     (3.4) 

kde V je poslední závěrečná cena a Vx je zavírací hodnota před x dny. Když je zavírací cena 

vyšší než před 10 týdny, momentum je kladné a jeho hodnota se nachází nad nulovou linií. 

V případě, že je nižší, momentum je záporné a nachází se pod ní. 

Když cena roste a momentum je nad nulovou linií a také roste, znamená to, že rostoucí 

trend akceleruje. Naopak, když cena stoupá, ale momentum klesá k nulové linii, rostoucí 

trend stále pokračuje, avšak zpomaluje. Tento trend pak ztrácí momentum. Když se oscilátor 

dostane pod nulovou linii, trend se mění na klesající. Díky způsobu konstrukce momenta je 

jeho linie vždy o krok před samotným cenovým pohybem. Jde o takzvaný ex ante oscilátor. 

Je také důležité zmínit, že Momentum je pouze obecný termín, pod nímž jsou řazeny 

oscilátory jako Rate of Change, Moving-average Convergence / Divergence a další, které 

budou popsány v následujících podkapitolách. 

b) Míra změny (Rate Of Change) 

ROC je jedním z nejpoužívanějších momentových oscilátorů, který je zároveň velmi 

jednoduše konstruován. Závěrečná cena aktiva je dělená zavírací cenou před určitým počtem 

dní (týdnů či měsíců). U desetitýdenního ROC by byla daná cena v poměru k ceně před deseti 

týdny. Matematická formulace indikátoru je následující: 
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xV

V
ROC  100 ,     (3.5) 

kde V je současná cena aktiva a xV  je cena aktiva před x dny. 

U ROC jsou dva užívané přístupy jeho vykazování. Prvním je nastavení linie 

(centrální referenční bod) na hodnotě 100 (někdy též nazývaná jako středová linie). Druhým 

přístupem je nastavení linie na hodnotu 0.  

Když je poslední cena vyšší než před deseti týdny (cena aktiva roste), výsledná 

hodnota ukazatele bude vyšší než 100 (0). Naopak, když bude cena nižší, oscilátor bude mít 

hodnoty pod 100 (0). Je třeba poznamenat, že uvedená technika obchodování nevyužívá 

výhodu oscilátorové analýzy a to signál analytického nástroje před změnou trendu. Při 

uvedené metodě dojde k obratu oscilátoru současně se změnou trendu a ne ex ante. V tabulce 

3.4 je patrný výpočet desetitýdenního ROC a z grafu 3.24 a 3.25 poté dva výše uvedené 

způsoby vykazování. 

Dalším způsobem obchodování je určení linie přeprodání (oversold), ve spodní škále, 

a linie překoupení (overbought) ve vrchní škále indikátoru. Když kurz aktiva protne první 

z uvedených hladin, dojde ke koupi aktiva. Protne-li vrchní hladinu, dochází k prodeji aktiva. 

V praxi často využívá vyhlazení oscilátoru pomocí krátkodobého klouzavého průměru. To by 

mělo pomoct odstranit některé falešné signály. 

 

   

Graf 3.24 – ROC I.      Graf 3.25 – ROC II. 
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Tabulka 3.4: Výpočet 10-týdenní ROC 

Datum  Uzavírací cenat  Uzavírací cena t‐10w  ROC10w  ROC10w 

Dec 31, 2012 13 104,14 13 107,21 99,98 -0,02 

Dec 24, 2012 12 938,11 13 343,51 96,96 -3,04 

Dec 17, 2012 13 190,84 13 328,85 98,96 -1,04 

Dec 10, 2012 13 135,01 13 610,15 96,51 -3,49 

Dec 3, 2012 13 155,13 13 437,13 97,90 -2,10 

Nov 26, 2012 13 025,58 13 593,37 95,82 -4,18 

Nov 19, 2012 13 009,53 13 306,64 97,77 -2,23 

Nov 12, 2012 12 588,31 13 090,84 96,16 -3,84 

Nov 5, 2012 12 815,39 13 157,97 97,40 -2,60 

Oct 31, 2012 13 093,16 13 275,20 98,63 -1,37 

Oct 22, 2012 13 107,21      

Oct 15, 2012 13 343,51      

Oct 8, 2012 13 328,85      

Oct 1, 2012 13 610,15      

Sep 24, 2012 13 437,13      

Sep 10, 2012 13 593,37      

Sep 4, 2012 13 306,64      

Aug 27, 2012 13 090,84      

Aug 20, 2012 13 157,97      

Aug 13, 2012 13 275,20         

c) MACD (Moving Average Convergence/Divergence) 

 Tento indikátor byl nalezen Geraldem Appealem. Jeho výhodou je kombinace 

principů oscilátoru s přístupem dvou klouzavých průměrů. Přestože v grafické podobě tohoto 

indikátoru figurují jen dvě křivky, v kalkulacích jsou použity tři. Rychlejší linie se nazývá 

MACD linie a je rozdílem mezi dvěma exponenciálně klouzavými průměry závěrečných cen 

aktiv v daném časovém intervalu (většinou 12 a 25 dní). Pomalejší křivkou je spouštěcí linie 

(trigger) a je obvykle exponenciálně vyhlazeným klouzavým průměrem MACD za posledních 

9 dní. Appeal ve své původní práci doporučuje jiné intervalové rozpětí pro nákupní a jiné 

prodejní signály. Ty nastávají v momentě protnutí signálu a MACD linie. 

 Nákupní (prodejní) signál je generován v momentě, kdy MACD protne signální čáru 

zdola (shora). Kolem této hodnoty MACD oscilují v rozmezí, které je rozděleno nulovou linií. 

Podmínka přeprodání je splněná, když jsou obě křivky dalekou pod středovou čárou. Jestliže 

jsou v rozmezí daleko nad nulovou linií, hovoříme o překoupené situaci na trhu. Nákupní 

signály jsou proto v momentě protnutí křivek v rozmezí velkého přeprodání, v případě 

prodejního signálu platí opak. Alternativní přístup k nákupu a prodeji je vynechání podmínky 

přeprodání a překoupení. Ohled se bere jen na průnik MACD se spouštěcí křivkou. Když 
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protne spouštěč křivku MACD zdola, dochází k prodeji long (nákupu short) pozice a naopak 

při protnutí shora k nákupu long (prodeji short) pozice. Dalším způsobem obchodování může 

být protnutí středové linie křivkou MACD, tzv. MACD – histogram. V tom případě spouštěcí 

křivka neexistuje a nákup long pozice (short) je uskutečněn v momentě, kdy MACD prorazí 

nulovou linii zdola (shora) a prodej při proražení shora (zdola). 

d) CCI (Commodity Chanel Index) 

Při konstrukci tohoto indikátoru se porovnává aktuální cena s klouzavým průměrem za 

dané časové období, obvykle dvacetidenní. Potom je oscilátor normalizovaný použitím 

dělitele založeného na střední odchylce. Výsledkem je fluktuace CCI v rozmezí +100 a -100. 

Doporučení na základě výpočtu poté zní - vstoupit do long pozice na ty trhy, které vykazují 

hodnotu +100, a naopak pod hodnotu -100 vstupovat do short pozic. Přesto, že byl tento 

oscilátor vyvinut primárně pro komodity, je taktéž často používán při obchodování s futures 

kontrakty na akciové indexy nebo opce.  

e) Index relativní síly (Relative Strength Index)  

RSI, nebo také Index relativní síly byl vyvinut J. Wellesem Wilderem a prezentovaný 

v jeho knize z roku 1978 s názvem New Concepts in Technical Trading Systems. RSI je 

oscilátor, který měří relativní vnitřní sílu aktiva či celého trhu oproti sobě samotnému. Na 

rozdíl od jiných, kteří porovnávají aktivum k jinému aktivu či trhu. Jeho formulace je 

následující: 

,
1

100
100

RS
RSI


       (3.6) 

kde RS je poměr průměru x dní stoupajících zavíracích cen a průměru x dní klesajících 

zavíracích cen. 

Konstrukce RSI řeší dva problémy. Cenový diferenciál může díky nevyzpytatelnému 

výkyvu ceny vykazovat velké pohyby. Například silný pokles nebo růst aktiva před deseti 

týdny (v případě desetitýdenního momenta) způsobí změnu momentové linie i přesto, že 

současné ceny vykazují jen malou volatilitu. Proto je nutné tyto výkyvy vyhladit 

a minimalizovat tak tyto distorze. Dalším problémem je potřeba konstantní měřící škály pro 

účely porovnání. RSI obsahuje ono vyhlazení a také řeší problém vytvořením konstantního 

vertikálního rámce od 0 do 100.   
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Wilder ve své původní práci použil čtrnáctidenní periodu, ta bývá většinou použita při 

aplikaci RSI. Čím je kratší časový interval, tím je oscilátor citlivější a tím je jeho amplituda 

větší. Oscilátor pracuje nejlépe, když jeho fluktuace dosahují svých extrémů. Proto, když je 

obchodník orientovaný na kratší časový rámec a chce, aby oscilátor častěji hodnotil cenový 

pohyb, měl by zvolit kratší periodu. Delší období v nastavení RSI způsobí jeho hladší průběh 

a užší amplitudy. 

Rozdílné škály indikátoru od 0 do 100 nabízí možnost snadno definovat nákupní a 

prodejní příkazy. Pohyby nad 70 jsou v takzvané překoupené zóně a je namístě likvidovat 

long a přecházet do short pozice. Kvůli posunům, které jsou na býčích a medvědích trzích, se 

doporučuje tyto hranice přizpůsobovat v závislosti na primárním trendu. Při stoupajícím 

primárním trendu by horní hranice měla být stanovená až na hodnotu 80 a při medvědím 

trendu se spodní linie přeprodání upravují na 20 bodů. 

f) Fast Stochastics  

Oscilátor stochastics získal na popularitě hlavně mezi obchodníky s futures. Je založen 

na pozorování, že když ceny rostou, zavírací ceny mají sklon přibližovat se k vrchním 

hodnotám cen daného dne. Naopak v klesajícím trendu budou zavírací ceny inklinovat ke 

spodní škále denního cenového rozpětí. Ve stochastickém procesu jsou používány dvě linie 

%K a %D linie. Druhá zmíněná je důležitější, protože zabezpečuje hlavní signály. Záměrem 

je určit, kde se poslední určená hodnota aktiva pohybuje, v závislosti na cenovém rozpětí 

v daném časovém intervalu. Nejčastěji používaný časový interval pro výpočet hodnot 

oscilátoru je pro %K hodnota pěti dní a pro %D 3 dny. %K linie je daná vztahem: 

 

,100%
LnHn

LnC
K




       (3.7) 

 

kde C je poslední závěrečná cena, Ln je nejnižší spodní cena za posledních n dní, Hn je 

nejvyšší úroveň ceny za dané časové období a n označuje časovou periodu.  

Daná charakteristika jednoduše vypovídá na bázi od 0 do 100, kde se zavírací cena 

nachází vzhledem k cenovému rozpětí v daném časovém intervale. Vysoké úrovně (přes 80) 

odpovídají postavení zavírací ceny ve vrchní škále rozpětí. Naopak ve spodní škále se zavírací 

cena pohybuje jako oscilátor, nabývá hodnot pod 20. 

Druhá linie %D je 3-periodický klouzavý průměr %K linie, je daná vztahem: 
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,
3

3
100%

L

H
D        (3.8) 

kde H3 je suma za 3 periody (C-Ln) a L3 je suma za 3 periody (Hn – Ln).  

 

Tento indikátor obsahuje dvě křivky, které oscilují ve vzpomínané škále, přičemž linie 

%K je rychlejší a %D méně citlivá křivka. Hlavním signálem, jež je potřebný sledovat je 

divergence trendu %D křivky a vývoj ceny. %D linie se současně nachází v překoupené nebo 

přeprodané zóně. K nákupu (prodeji) aktiva dochází, když se %D nachází v překoupené 

(přeprodané) oblasti a současně je shora (zdola) protnutá %K křivkou. 

 

3.4.3 Kombinované obchodní systémy 

a) Trojnásobný filtr (Triple Screen Trading System) 

Tento obchodní systém byl sestaven Dr. Elderem a poprvé byl prezentován v roce 

1986. Metoda obchodování v sobě kombinuje trendové indikátory s oscilátory, které jsou 

ziskové v postranním vývoji trhu. Základní myšlenkou tohoto systému je rozdělení 

obchodního rámce do třech časových intervalů na krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý. 

Tyto rámce mohou být přirovnány k přílivu, vlnám a vlnkám. 

Nejdříve se určí hlavní trend (příliv a odliv) a potom se využívají protichůdné vlny na 

nástup do pozice. Když je hlavní trend stoupající, tak se otevírá long pozice v momentu 

krátkodobého poklesu. Při klesajícím hlavním trendu platí analogie se short obchody. 

Základním pravidlem je obchodování v duchu hlavního trendu, tedy při jeho růstu jsou 

přípustné jen long pozice a při klesání pouze short pozice.  

Délka časových rámců se volí podle toho, jakým způsobem chce spekulant 

obchodovat, je zachováno pravidlo pětinásobku. To znamená, že dlouhodobý trend je pětkrát 

delší než střednědobý a ten je pětkrát delší než krátkodobý interval. 

Pokud obchodník drží své pozice obyčejně několik dní, jeho základní časový 

střednědobý rámec jsou denní grafy, dlouhodobý rámec bude určen týdenním grafem 

a nejkratší bude tvořit dvouhodinový graf.  

Jak se dá z názvu odvodit, každý jeden obchod je prověřený až třemi filtry na různé 

úrovni časového rámce. Provedené příkazy se vyznačují vysokou mírou profitability. Hlavní 

trend je určen indikátory, které patří do trendových analytických nástrojů. V originální práci 
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používá autor MACD histogram. Naopak krátkodobé poklesy jsou indikovány oscilátory, na 

jejichž základě se vstupuje do konkrétních short a long pozic.  

Dr. Elder používá exponenciální klouzavý průměr Force Indexu patřícího mezi 

oscilátory. Nejkratší trend determinuje už jen konkrétní vstup do pozice a zadávání stop loss3 

příkazu. Na jeho určení není potřebný žádný indikátor a obchodník ho zadává sám po tom, 

když předcházející filtry vygenerují obchodní příkaz. Jde vlastně o techniku posouvání 

nákupního stop příkazu při hlavním rostoucím trendu a prodejního stop příkazu při hlavním 

klesajícím trendu. Tento systém nabízí množství variací a kombinací analytických  

nástrojů. 

b) Systém „Tří“ (Triple System) 

Dalším, že skupiny kombinovaných obchodních systémů je systém „Tří“. Základní 

myšlenka kombinace oscilátorů a indikátorů je stejná jako u Trojnásobného filtru Dr. Eldera, 

rozdíl je ale v absenci trendového rámce. 

Podstatou obchodování je kombinace dvou ROC oscilátorů a jednoho klouzavého 

průměru. Přitom platí, že jeden oscilátor je dvojnásobné délky druhého. Současně je délka 

klouzavého průměru o něco málo větší než delší ROC. Nastavení oscilátorů v originální práci 

autora bylo na úrovni šesti a 12 týdnů a délka klouzavého průměru byla 13 týdnů. Nákupní 

short (prodejní long) signál je generován v momentu, kdy jsou oba oscilátory pod nulovou 

linií a současně je hodnota klouzavého průměru pod hladinou ceny aktiva. K uzavření prodeji 

short (nákupu long) dochází v případě, že ROC oscilátory se nacházení nad nulovou linií 

a současně je klouzavý průměr nad kurzem aktiva. Tento systém je plně automatický 

a nepotřebuje žádné externí zásahy obchodníka. 

 

3.5 Popis softwaru Equis MetaStock Professional  

Pro aplikaci vybraných metod technické analýzy bude využito prostředí počítačového 

programu MetaStock Professional, konkrétně verze V11.0. MetaStock nabízí celou škálu 

možností s nakládáním s daty finančních aktiv. Má v sobě zabudováno a přednastaveno okolo 

250 indikátorů, které mohou být uživatelem upraveny pro jeho vlastní potřeby. Tak stejně je 

možné v programu vytvářet vlastní indikátory a jiné metody, až dokonce vytvářet vlastní 

                                                 
3 Předem definovaná krajní hranice, při které obchodník dobrovolně inkasuje malou ztrátu dříve, než se z ní 
stane ztráta významná. Stop loss příkazy jsou zadávány a prováděny automaticky obchodním systémem. 
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obchodní systém. Základní vyobrazení cen daného aktiva je ve formě grafu, kde je možné 

přidávat vlastní doplňky typu grafických formací, klouzavých průměrů a jiných. 

Program byl vytvořen v roce 1985 a běžel v prostředí DOS. Má tedy za sebou dlouho 

historii, bezmála třiceti let. V dnešní době existuje na trhu jeho 12. verze. Vlastníkem licence 

MetaStocku je společnost Thomson Reuters, vývojářem pak společnost Equis. 

MetaStock jako takový dále obsahuje spoustu doplňků a důležitých modulů. Jedním 

z nich je modul The Downloader, pomocí něhož je možné vložit do MetaStocku vlastní data 

aktiva, v případě, že uživatel nevyužívá online přístupu dat. Pro potřeby této práce bylo nutné 

The Downloader využít, jelikož se do programu importovaly simulované hodnoty. Další 

důležitou části MetaStocku je modul The Enhanced System Tester, pomocí něhož jsou 

prováděna veškerá testování, která budou popsána v dalších kapitolách. 

 

3.6 Náhodné procesy a simulační metody 

Testování v programu MetaStock bude provedeno na základě predikovaných 

(simulovaných) hodnot indexu Dow Jones Industrial Average. V prvé řadě je tedy nutné 

popsat, jak se data predikují, pomocí kterých metod a za jakých předpokladů. V této 

podkapitole bude čerpáno zejména z publikace Zmeškal (2004). 

Veličiny, pro které je charakteristický náhodný vývoj (finanční aktiva) v čase, je 

možno popisovat náhodnými (stochastickými) procesy. Stochastickým procesem se rozumí 

změny systému v čase a to vlivem náhodných faktorů. Tento náhodný proces lze vyjádřit 

pomocí diferenciálních rovnic, které obsahují deterministickou a stochastickou složku. Kdy 

deterministická složka je určená pomocí matematických metod, kdežto stochastická složka 

pomocí metod statistických. 

Obecně lze rozdělit náhodné procesy do několika skupin. První skupinou jsou  

mean – reversion procesy. Ty jsou charakteristické tím, že v dlouhodobém měřítku se 

navracejí na určitou rovnovážnou hladinu. Tou může být například střední hodnota. V rámci 

mean – reversion procesů se rozlišují aritmetické a geometrické procesy. Mezi aritmetické se 

řadí například Vašičkův proces, jenž je označován jako základní a výchozí model pro ty 

ostatní, kterými jsou dále Randleman-Bartterův model, Ho-Leeův model, Hull-Whiteův model 

či Cox-Ingersoll-Rossův model (CIR). Společnou charakteristikou aritmetických  

mean – reversion modelů je nevýhoda, že mohou nabývat i záporných hodnot. Tuto 

skutečnost odstraňují právě geometrické mean – reversion procesy, kde se řadí například 

Schwarzův model. Tím, že tento proces je charakteristický svým návratem k dlouhodobé 
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rovnováze, jsou vstupními parametry dlouhodobá rovnovážná hodnota a rychlost návratu k ní. 

Hlavní oblastí, v níž se mean – reversion procesy vyskytují a využívají, jsou zejména 

komodity a úrokové sazby. Proto je také možnost záporných hodnot označena za nevýhodnou. 

 

Dalším typem procesu je například jump-diffusion proces. Ten je charakteristický, jak 

z názvu vyplývá, skoky. Tyto procesy se mohou vyskytovat například v prostředí 

energetických komodit, kdy zejména nové informace způsobují šoky na trzích a vysoké skoky 

cen. Příkladem jump-diffusion procesu je Lévyho model. 

 

Dalším důležitým pojmem v oblasti náhodných procesů je takzvaný Itôův proces, 

který zahrnuje zvláštní případy procesů, jako jsou Wienerovy a Brownovy. Itôův proces je pro 

proměnou x definován následovně: 

,);();( dztxbdttxadx        (3.9) 

 

kde a(;) je přírůstek a b(;) směrodatná odchylka změny proměnné. 

 

Wienerův specifický proces, jak bývá Wienerův proces také někdy nazýván, je také 

základním prvkem dalších procesů. Wienerův proces vychází z předpokladu, že predikované 

ceny jsou ovlivněny pouze aktuální cenou a z předpokladu, že změny cen jsou v čase 

nezávislé. Formulace Wienerova proceu je následující: 

 

,~~
0 dtzdzzzt                       (3.10) 

 

kde z~  je náhodná proměnná z normálního normovaného rozdělení N(0;1). Dle Wienerova 

procesu je přírůstek náhodné veličiny roven součinu náhodné proměnné a odmocniny 

přírůstku času. Jedná se o proces, který v sobě zahrnuje pouze náhodnou složku. 

 

Brownův proces, podobně jako mean-reversion procesy obecně, bývá rozdělen na 

aritmetický Brownův proces (ABP) a geometrický Brownův proces (GBP).  
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ABP bývá nazýván také jako zobecněný Wienerův proces. Skládá se z trendové 

složky, která je lineární, a reziduální složky. Jedná se o Itôův proces, u něhož jsou parametry 

konstantní a nezávislé na ostatních proměnných. Jeho formulace je následující: 

 

,dzdtdx                    (3.11) 

 

kde  vyjadřuje průměrný výnos, zpravidla za období jednoho roku a   pak směrodatnou 

odchylku za jeden rok. 

 

 Podle GBP se vyvíjejí především ceny finančních aktiv – tedy jeho využití je pro 

potřeby predikce cen akciového indexu příhodné. Na rozdíl od aritmetického Brownova 

procesu, kdy se ceny vyvíjejí lineárně, se pomocí GBP vyvíjí ceny exponenciálně. Formulace 

je následovná: 

 

,dzxdtxdx                   (3.12) 

 

kde  vyjadřuje průměrný výnos, zpravidla za období jednoho roku a   pak směrodatnou 

odchylku za jeden rok. 

 

Tato formulace se poté rozšiřuje v případě používání logaritmických cen. To znamená, 

že pro vyjádření střední hodnoty a směrodatné odchylky bylo použito spojitých výnosů 

pomocí logaritmické funkce. Kdy hodnota výnosů se počítá jako: 

 

,ln
1,

,
,




ti

ti
ti P

P
R                 (3.13) 

 

kde tiR ,  je hodnota i-tého výnos v čase t, tiP,  je cena i-tého aktiva v čase t a 1, tiP  je cena  

i-tého aktiva v čase t-1. Směrodatná odchylka se vyjádří ze vztahu: 
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kde i  je výběrová směrodatná odchylka výnosů. Pro potřeby aplikační části této diplomové 

práce bude pro predikci budoucích hodnot akciového indexu využito GBP.  
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4 Aplikace a užití vybraných metod technické analýzy na akciový index 

 

V této kapitole bude zhodnocena výhodnost aplikace indikátorů Exponential Moving 

Average, Moving Averages Crossover, Bollinger Bands a oscilátorů MACD a Rate of Change 

na predikované hodnoty akciového indexu Dow Jones Industrial Average do budoucna a pro 

různé typy investorů. Simulace bude provedena pomocí techniky Monte Carlo na základě 

geometrického Brownova procesu. Dále budou charakterizovány výchozí předpoklady 

aplikace vybraných metod a také budou popsány kategorie testování, na základě kterých se 

bude hodnotit výhodnost jednotlivých nástrojů. Ty budou dále popsány a jejich výsledky 

interpretovány. Výpočty a simulace predikovaných hodnot akciového indexu budou 

provedena pomoci softwaru Microsoft Office 2010 – Excel. 

 

4.1 Simulace hodnot akciového indexu DJIA 

V kapitole 3.6 byly popsány základní typy náhodných procesů včetně typů aktiv, jež 

se pomocí nich vyvíjejí. Následující formulace je formulací GBP s logaritmickými cenami, 

která bude využita pro predikci cen akciového fondu DJIA. 

 

 ,~exp1 tztaSS tt          (4.1) 

 

kde  vyjadřuje průměrný výnos, zpravidla za období jednoho roku,   pak směrodatnou 

odchylku za jeden rok, tS  je cena akcie v čase t, 1tS  je cena akcie v čase t-1, t  vyjadřuje 

interval změny času a z~  znační náhodnou složku. 

 

Pro potřeby této diplomové práce bylo nasimulováno 1 000 scénářů po 250 krocích. 

Každý krok přitom vyjadřuje denní uzavírací cenu akciového indexu. Simulace byla 

vytvořena v prostředí softwaru Microsoft Office 2010 – Excel pomocí metody Monte Carlo, 

kdy náhodná složka z~ byla vytvořena pomocí Generátoru pseudonáhodných čísel. Výchozí 

hodnoty pro predikci byly následující. 
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Tabulka 4.1: Výchozí data pro predikci hodnot 

střední hodnota  0,04% 

směrodatná odchylka  0,75% 

interval t 1,000 

výchozí cena akciového indexu S0 14 447,75 

počet kroků  N 250 

 

Predikce byla tedy vytvořena pro 250 denních uzavíracích cen, což odpovídá predikci 

na období 1 obchodního roku. Výchozí cena akcie na úrovni 14 447,75 je hodnota akciového 

indexu DJIA k 25. 3. 2013. Interval t  je na úrovni 1. Střední hodnota výnosu je na úrovni 

0,04% a vypočtena byla jako střední hodnota výnosů 251 historických denních cen 

předcházejícím dni 25. 3. 2013, jež byly vyjádřeny dle vzorce 3.13. Směrodatná odchylka 

z těchto logaritmických výnosů byla vypočtena na základě vzorce 3.14 ve výši 0,75%. 

 

4.2 Předpoklady a kategorie testování  

Na úvod je nutné zmínit, s jakými předpoklady bude testování provedeno. I přes snahu 

napodobit realitu obchodování na akciových trzích či burzách, je nutné, z důvodu přílišné 

složitosti reality, upravit určité charakteristiky trhu, či dokonce od některých upustit. 

Testování vybraných indikátorů proběhne v následujícím nastavení. 

Pro simulaci hodnot akciového indexu se vycházelo z dat za období převážně roku 

2012 a prvního čtvrtletí roku 2013. Toto období lze charakterizovat jako období, ve kterém 

stále doznívají důsledky globální krize finančního systému. Úrokové sazby obecně jsou na 

hranici svých historických minim.  

Investiční horizontem neboli počtem kroků simulovaných hodnot, je období 1 

obchodního roku. Tedy přibližně 250 dní / predikovaných kroků. Výnosy / ztráty plynoucí 

z jednotlivých nastavení vybraných indikátorů jsou na bázi ročního výnosu p.a. 

Základní kapitál, který bude použit pro obchodování, je ve výši 10 000 peněžních 

jednotek. 

Zisky realizované vybranými indikátory nebudou podléhat zdanění daní 

z kapitálových příjmů. K zisku se také nebudou započítávat obdržené dividendy, plynoucí 

z držby akcií. 

Bude také abstrahováno od veškerých transakčních nákladů za realizované operace na 

trzích a zároveň nebude brán zřetel na debetní úrok v případě short pozic ani kreditní úrok 

v případě, že peníze nebudou zobchodovány a zůstanou na účtu obchodníka s cennými papíry. 
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Vstupy a výstupy do a z pozic budou generovány zvolenými indikátory na základě 

simulovaných uzavíracích hodnot. 

 

Dále je nutné uvést kategorie ukazatelů, pomocí nichž se budou dosažené výsledky 

hodnotit. Jakmile bude provedeno testování jednotlivých indikátorů v programu MetaStock, 

ten navrhne 5 nejlepších optimalizací daného indikátoru podle průměrného zisku. Ten bude 

hlavním měřítkem úspěšnosti dané optimalizace. V dalších krocích ovšem bude pětice 

nejziskovějších podrobena detailnější analýze, která bude sledovat: 

 

 Maximální a minimální výnos, kterého bylo dosaženo v rámci optimalizace, 

 Volatilitu (vyjádřenou pomocí směrodatné odchylky výnosů), 

 Value at Risk (VaR) na úrovni 1. a 5. percentilu (jenž představuje maximální možnou 

ztrátu na hladině pravděpodobnosti 99% a 95%), 

 Koeficient šikmosti (charakteristiky šikmosti udávají, jsou-li hodnoty kolem 

zvoleného středu rozloženy souměrně nebo je-li rozdělení hodnot zešikmeno na 

jednu stranu), 

 Koeficient špičatosti (charakteristiky špičatosti udávají, jaký průběh má rozdělení 

hodnot kolem zvoleného rozdělení, čím je rozdělení špičatější, tím víc jsou hodnoty 

soustředěny kolem daného středu rozdělení), 

 Graf hustoty (pomocí funkce ČETNOSTI v programu Excel budou vypočteny 

četnosti zastoupení 30 tříd výnosu od maxima po minimum), 

 Graf bodů (pro páry Střední hodnota výnosu / Volatilita a Střední hodnota výnosu / 

VaR 5%). 

 

Testování v programu MetaStock bude probíhat následovně. V prvním kroku je nutné 

vybrat dané indikátory a oscilátory. V druhém kroku pak přichází na řadu kontrola pravidel 

jejich obchodování a jejich případná korekce. Jak bylo zmíněno v kapitole 3.5 program 

MetaStock umožňuje uživateli jak upravovat vzorce jednotlivých indikátorů, tak přidávat 

vlastní indikátory s vlastními pravidly. Dále bude nutné nastavit počáteční investici, tedy 

10 000 peněžních jednotek, pravidlo, že je možné investovat až 100% dostupných prostředků, 

povolení jak long tak short pozic a nastavení, aby MetaStock po testování uvedl 5 

nejziskovějších optimalizací. 
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Optimalizací se rozumí nastavení proměnných hodnot ve vzorcích pro obchodování. 

Tyto optimalizace neboli optimalizační parametry budou dále označovány jako OPT s číslicí 

vyjadřující jejich pořadí – například OPT1. Program MetaStock umožňuje pro jeden indikátor 

až 10 optimalizačních parametrů. Pro potřeby vybraných indikátorů ovšem budou stačit 

maximálně dva tyto parametry. Před samotným testováním, tak bude nutné nastavit rozpětí 

těchto parametrů. Například pro testování exponenciálního klouzavého průměru bude nutné 

nastavit délku období tohoto průměru. Bude-li nastaveno OPT1 v rozmezí 5 – 150, při kroku 

(step) 5 znamená to, že MetaStock bude testovat obchodování pomocí exponenciálního 

klouzavého průměru o délce od 5 dnů do 150 dnů, a zároveň se změnou 5 dnů – 10, 15, 20 až 

do 150. Nastavení těchto optimalizačních parametrů, včetně formulací obchodování 

jednotlivých indikátorů budou obsahem následujících 5 podkapitol 4.3.2 – 4.3.6, kde budou 

interpretovány výsledky testování pro výše uvedené kategorie. 

 

4.3 Aplikace vybraných analytických nástrojů 

V této kapitole bude provedena interpretace výsledků testování vybraných pěti 

indikátorů technické analýzy – Exponenciálního klouzavého průměru, Metody dvou 

klouzavých průměrů, Bollingerových pásem, MACD a Míry změny. 

 

4.3.1 Exponential Moving Average (EMA) 

Exponenciální klouzavý průměr byl popsán v kapitole 3.4.1, jedná se tedy o vážený 

průměr, kde váhy jsou dány exponenciálně, nikoliv lineárně. Výhodou pak je, že se sleduje 

celá historická řada, ne jen vybraná perioda, jak tomu je v případě WMA. Nastavení pro 

testování EMA v programu MetaStock je následující: 

 

 Vstup do pozice:  ),,1,( EOPTCMOVC      (4.2) 

 Výstup z pozice:  ),,1,( EOPTCMOVC      (4.3) 

 Optimalizační parametr: ,5,200;5:1 stepOPT  

 

kde MOV je označení pro funkci klouzavého průměru, E představuje typ klouzavého průměru 

jako exponenciální, C je uzavírací (closing) cena a OPT1 představuje optimalizační parametr. 
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Výsledkem testování je 5 nejziskovějších optimalizací, jejíchž nastavení a další statistické 

parametry je možno vidět v tabulce 4.2. 

 

Tabulka 4.2: 5 nejziskovějších optimalizací pro indikátor EMA 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 
Optimální nastavení OPT1 = 130 OPT1 = 135 OPT1 = 140 OPT1 = 145 OPT1 = 150 

Průměrný výnos 1,99% 1,89% 1,24% 0,96% 0,78% 
Maximální výnos 19,53% 19,16% 19,94% 19,80% 20,07% 
Maximální ztráta -26,07% -26,15% -25,77% -25,77% -24,09% 

Volatilita 6,45% 6,05% 7,17% 7,17% 7,13% 
VaR 5% -6,70% -7,79% -10,66% -11,36% -11,76% 
VaR 1% -15,59% -16,25% -15,46% -16,08% -14,40% 
Šikmost -0,2165 -0,4643 -0,2353 -0,2434 -0,2870 
Špičatost 0,2346 1,0622 -0,4502 -0,4060 -0,5042 

Průměrný počet obchodů 4,0 3,6 3,4 3,6 3,5 
Ziskové scénáře 564 585 479 555 584 
Ztrátové scénáře 393 355 388 432 383 

Nerealizované scénáře 43 60 133 13 33 
Testováno scénářů celkem 1000 1000 1000 1000 1000 

 

 

Z tabulky 4.2 je patrné, že nejziskovější parametry byly pro poměrně dlouhé klouzavé 

průměry. Dlouhá perioda způsobuje zpoždění signálu, avšak oproti krátké periodě neobsahuje 

tolik falešných signálů. Při pohledu na průměrný výnos, použitím EMA by investor nedosáhl 

na více než 2% výnos. Maximální výnosy jednotlivých optimalizací pak dosahují hranice 

20% a maximální ztráta 25%, je tedy patrné, že potencionální ztráta je vyšší než potencionální 

zisk. Při pohledu na parametr volatility je jasné, že výsledky nebyly nijak zvlášť kolísavé, což 

dokazuje nízká úroveň směrodatné odchylky výnosů / ztrát. Tento fakt také potvrzuje hodnota 

VaR, která je na hladině pravděpodobnosti 95% na úrovni 7 – 11%. Dále je možné  

si povšimnout, že některé simulované scénáře nebyly vybranými optimalizacemi 

zobchodovány vůbec a ani průměrný počet obchodů nedosahuje vysokých čísel. 

V grafu 4.1 je patrné rozdělení výnosů / ztrát jednotlivých scénářů dle 30 intervalů  

pro jednotlivé optimalizace. 
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Graf 4.1 – Graf hustoty pro indikátor EMA 

 

Je patrné, že ztrátové scénáře se vyznačovaly ztrátou nejčastěji do cca -8 až -10%. 

Nižší ztráty pak byly ojedinělé. Naopak ziskových scénářů bylo nejčastěji až do +15%. Dle 

koeficientu šikmosti, který je mírně záporný, což vyjadřuje negativní zešikmení výnosů 

směrem doleva, je tento fakt potvrzen a vyšších četností bylo dosaženo pro ziskové scénáře. 

Koeficient špičatosti u nejlepších 2 optimalizací je kladný, což značí, že většina hodnot 

výnosů leží blízko střední hodnoty. U zbylých třech optimalizací, je pak koeficient špičatosti 

záporný, což vyjadřuje rovnoměrnější rozdělení a zároveň plošší křivku hustoty. 

V grafech 4.2 a 4.3 jsou zřejmé vztahy mezi průměrným výnosem a volatilitou 

v prvním případě a v tom druhém mezi průměrným výnosem a VaR 5%.  
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  Z grafu 4.2 vyplývá, že efektivní množinu by tvořilo spojení bodů optimalizací  

OPT = 130 až OPT = 135. Z pohledu rizikově averzního investora, tak připadá v úvahu 

optimalizace OPT1 = 135, průměrný výnos je sice nižší než u druhé optimalizace, ovšem i 

riziko (volatilita) je na nižší úrovni, což je pro rizikově averzního investora směrodatné. Pro 

rizikově orientovaného (risk lover) investora pak logicky optimální volbou bude optimalizace 

OPT1 = 130, která je sice vykoupena vyšším rizikem, ale zároveň vyšším průměrným 

výnosem. 

Z grafu 4.3 vyplývá, že s klesajícím průměrným výnosem optimalizace roste 

maximální možná ztráta na hladině pravděpodobnosti 95%. V tomto případě jediným 

efektivním bodem je bod optimalizace OPT1 = 130, kde je výnos nejvyšší a zároveň hodnota 

VaR nejnižší. 

Stanovisko ohledně výhodnosti a využití indikátoru EMA bude rozebráno v kapitole 

4.3.7. Grafické znázornění použití EMA viz Příloha č.1. 

 

4.3.2 Moving Averages Crossover (MAC) 

Double Crossover Method byla popsána v kapitole 3.4.1. V metodě jsou použity dva 

průměry s různou délkou. Nákupní či prodejní signál je pak definován protnutím 

dlouhodobějšího průměru zdola, popř. shora krátkodobou křivkou. Nevýhoda této techniky 

oproti jednoduché metodě je ve větším zpoždění. Pomáhá však eliminovat velké množství 

falešných signálů. Nastavení pro testování MAC v programu MetaStock je následující: 

 

 Vstup do pozice:  ),,2,(),1,( EOPTCMOVEOPTCMOV    (4.4) 

 Výstup z pozice:  ),,2,(),1,( EOPTCMOVEOPTCMOV    (4.5) 

 Optimalizační parametry: ,5,50;5:1 stepOPT  

,10,150;10:2 stepOPT  

 

kde MOV je označení pro funkci klouzavého průměru, E představuje typ klouzavého průměru 

jako exponenciální, C je uzavírací (closing) cena a OPT1 a OPT2 představují optimalizační 

parametry. Výsledkem testování je 5 nejziskovějších optimalizací, jejíchž nastavení a další 

statistické parametry je možno vidět v tabulce 4.3. 
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Tabulka 4.3: 5 nejziskovějších optimalizací pro indikátor MAC 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 

Optimální nastavení 
OPT1 = 30  
OPT2 = 120 

OPT1 = 25  
OPT2 = 120 

OPT1 = 5   
OPT2 = 120 

OPT1 = 10  
OPT2 = 120 

OPT1 = 15   
OPT2 = 120 

Průměrný výnos 2,18% 2,10% 2,02% 2,01% 1,97% 
Maximální výnos 41,77% 33,75% 33,23% 28,23% 23,23% 
Maximální ztráta -20,35% -18,96% -23,03% -27,03% -23,03% 

Volatilita 7,54% 6,85% 6,72% 6,70% 6,57% 
VaR 5% -7,69% -10,34% -10,28% -10,28% -10,28% 
VaR 1% -10,73% -14,80% -16,41% -17,41% -16,41% 
Šikmost 1,0598 0,6519 -0,2674 -0,6099 -0,5099 
Špičatost 1,5496 6,2889 1,8818 1,8093 1,1420 

Průměrný počet obchodů 3,9 4,9 4,7 3,9 3,6 
Ziskové scénáře 353 505 550 565 544 
Ztrátové scénáře 304 201 231 231 243 

Nerealizované scénáře 343 294 219 204 213 
Testováno scénářů celkem 1000 1000 1000 1000 1000 

 

Z tabulky 4.3 je patrné, že nejziskovější parametry byly pro kratší průměr v nastavení 

5 až 30 denního exponenciálního průměru v kombinaci se 120 denním exponenciálním 

průměrem. Při pohledu na průměrný výnos, použitím MAC by investor nedosáhl na více než 

2,2% výnos, což je o něco málo více než v případě použití EMA. Maximální výnosy 

jednotlivých optimalizací pak dosahují hranice 41% a maximální ztráta 27%, je tedy patrné, 

na rozdíl od EMA, že potencionální ztráta je nižší než potencionální zisk. Při pohledu na 

parametr volatility je jasné, že výsledky nebyly nijak zvlášť kolísavé, což dokazuje nízká 

úroveň směrodatné odchylky výnosů / ztrát. Tento fakt také potvrzuje hodnota VaR, která je 

na hladině pravděpodobnosti 95% na úrovni 7 – 10,5%. V tomto ohledu jsou indikátory EMA 

a MAC srovnatelné. V případě MAC ovšem nebyla zobchodována téměř třetina scénářů, pro 

dané optimalizace, což oproti EMA je značný rozdíl. V průměrném počtů realizovaných 

obchodů jsou výsledky opět srovnatelné. 

V grafu 4.4 je patrné rozdělení výnosů / ztrát jednotlivých scénářů dle 30 intervalů pro 

jednotlivé optimalizace. 
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Graf 4.4 – Graf hustoty pro indikátor MAC 

 

Dle koeficientu špičatosti, který je kladný a například v případě druhé nejziskovější 

varianty je na úrovni 6, je pro výnosy indikátoru MAC charakteristická poměrně vysoká 

špičatost grafu hustoty, což potvrzuje i graf 4.4. Koeficient šikmosti, který je pro nejlepší 2 

varianty kladný, značí pozitivní zešikmení výnosů směrem doprava, tedy že bylo dosaženo 

vyšších četností pro mírně ztrátové scénáře. U zbylých třech optimalizací, je pak koeficient 

šikmosti záporný, což vyjadřuje negativní zešikmení a tedy vyšší četnost pro ziskové scénáře. 

I přes pozitivní zešikmení prvních dvou optimalizace bylo dosaženo zisku, to lze vysvětlit 

vyššími krajními hodnotami výnosů, což potvrzují i maximálně dosažené výnosy na úrovni 

41% pro nejziskovější optimalizaci. 

V grafech 4.5 a 4.6 jsou zřejmé vztahy mezi průměrným výnosem a volatilitou 

v prvním případě a v tom druhém mezi průměrným výnosem a VaR 5%.  
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     Graf 4.5 – Výnos / Volatilita          Graf 4.6 – Výnos / VaR 5% 

  

Z grafu 4.5 vyplývá, že efektivní množinu by tvořila spojnice všech bodů. Z pohledu 

rizikově averzního investora, tak připadá v úvahu optimalizace OPT1 = 15, OPT2 = 120, kdy 

průměrný výnos je sice nejnižší, ovšem i riziko (volatilita) je na nejnižší úrovni, což je pro 

rizikově averzního investora směrodatné. Pro rizikově orientovaného  investora, pak logicky 

volbou bude optimalizace OPT1 = 30, OPT2 = 120, která je sice vykoupena nejvyšším 

rizikem, ale zároveň nejvyšším průměrným výnosem. 

Z grafu 4.6 vyplývá vzájemná závislost mezi výnosem a VaR na hladině 

pravděpodobnosti 95%. I pro indikátor MAC platí, že s klesajícím průměrným výnosem, roste 

maximální možná ztráta. Zde ovšem, oproti EMA, poslední 3 body mají stejnou hodnotu 

VaR. 

Stanovisko ohledně výhodnosti a využití indikátoru MAC bude rozebráno v kapitole 

4.3.7. Grafické znázornění použití MAC viz Příloha č.2. 

 

4.3.3 Bollinger Bands (BB) 

Bollingerova pásma byla popsána v kapitole 3.4.1. Podstatou indikátoru je klouzavý 

průměr, který je obklopen dolním a horním ohraničením. Základní myšlenkou je teorie 

statistické distribuce dat. Při náhodně generovaných datech rozložení těchto dat je definováno 

normálním rozložením pravděpodobnosti. Vlastnostmi rozložení jsou: střední hodnota 
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předmětem testování jako optimalizační parametry. Nastavení pro testování BB v programu 

MetaStock je následující: 

 

 Vstup do pozice:  )),2,,1,(,( OPTSOPTCBBandBotCCross   (4.6) 

 Výstup z pozice:  )),2,,1,(,( OPTSOPTCBBandTopCCross   (4.7) 

 Optimalizační parametry: ,5,50;5:1 stepOPT  

,1,0,2;1,0:2 stepOPT  

 

kde Cross je označení pro funkci protnutí, S představuje typ klouzavého průměru jako 

jednoduchý (simple), C je uzavírací (closing) cena a OPT1 a OPT2 představují optimalizační 

parametry, kdy OPT1 optimalizuje klouzavý průměr a OPT2 násobek směrodatné odchylky. 

Výsledkem testování je 5 nejziskovějších optimalizací, jejíchž nastavení a další statistické 

parametry je možno vidět v tabulce 4.4. 

 

Tabulka 4.4: 5 nejziskovějších optimalizací pro indikátor BB 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 

Optimální nastavení 
OPT1 = 30  
OPT2 = 0,3 

OPT1 = 25  
OPT2 = 0,3 

OPT1 = 30  
OPT2 = 0,2 

OPT1 = 25  
OPT2 = 0,4 

OPT1 = 30  
 OPT2 = 0,4 

Průměrný výnos 2,99% 2,84% 2,80% 2,70% 2,68% 
Maximální výnos 23,90% 25,94% 25,47% 26,41% 24,21% 
Maximální ztráta -21,10% -25,93% -29,11% -19,22% -18,05% 

Volatilita 9,59% 9,60% 10,10% 10,01% 9,60% 
VaR 5% -10,46% -11,41% -10,32% -11,21% -10,51% 
VaR 1% -15,28% -14,42% -23,94% -14,78% -13,80% 
Šikmost 0,2848 0,2024 0,0652 0,2640 0,2690 
Špičatost -0,8852 -0,8156 -0,4448 -1,0797 -1,0640 

Průměrný počet obchodů 7,8 8,7 7,6 6,0 6,8 
Ziskové scénáře 573 575 561 545 546 
Ztrátové scénáře 427 425 439 455 454 

Nerealizované scénáře 0 0 0 0 0 
Testováno scénářů celkem 1000 1000 1000 1000 1000 

 

Z tabulky 4.4 je patrné, že nejziskovější parametry byly pro klouzavý průměr v 

nastavení 25 a 30 denního průměru a parametr násobku směrodatné odchylky 0,2, 0,3 a 0,4 

v kombinaci s výše uvedeným průměrem. Pásma, jejichž protnutí znamená obchodní příkaz, 

tedy byly velmi blízko křivce průměru. Při pohledu na průměrný výnos, použitím BB by 

investor nedosáhl na více než 3% výnos, což je ale nejvíce ze všech testovaných nástrojů. 

Maximální výnosy jednotlivých optimalizací pak dosahují hranice 26% a maximální ztráta 

29%, je tedy patrné, na stejně jako EMA, potencionální ztráta je vyšší než potencionální zisk. 
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Při pohledu na parametr volatility je jasné, že se jedná o druhý nejvolatilnější indikátor. Tento 

fakt také potvrzuje hodna VaR, která je na hladině pravděpodobnosti 95% na úrovni nad 10%. 

Oproti indikátorům EMA a MAC jsou BB ziskovější, volatilnější, mnohem více 

obchodované. Zejména co se týče nezrealizovaných obchodů, kdy při užití BB byly 

zobchodovány všechny scénáře. 

V grafu 4.7 je patrné rozdělení výnosů / ztrát jednotlivých scénářů dle 30 intervalů pro 

jednotlivé optimalizace. 

 

 

Graf 4.7 – Graf hustoty pro indikátor BB 

 

Koeficientu špičatosti je ve všech 5 případech kladný, ovšem ze všech testovaných 

indikátorů a oscilátorů nabývá hodnoty nejblíže k nule. Také graf hustoty je na první pohled 

odlišný od ostatních. Výnosy a ztráty nejsou tak moc agregovány okolo průměrné hodnoty a 

tím pádem četnosti jednotlivých intervalů jsou vyrovnanější. Koeficient šikmosti je pro 

všechny varianty kladný, což značí pozitivní zešikmení výnosů směrem doprava, tedy že bylo 

dosaženo vyšších četností pro mírně ztrátové scénáře. 

V grafech 4.8 a 4.9 jsou zřejmé vztahy mezi průměrným výnosem a volatilitou 

v prvním případě a v tom druhém mezi průměrným výnosem a VaR 5%.  

 

0

20

40

60

80

100

2
6
,4
1
%

2
0
,8
6
%

1
5
,3
1
%

9
,7
5
%

4
,2
0
%

‐1
,3
5
%

‐6
,9
0
%

‐1
2
,4
5
%

‐1
8
,0
1
%

‐2
3
,5
6
%

‐2
9
,1
1
%

OPT1 = 30 /
OPT2 = 0,3

OPT1 = 25 /
OPT2 = 0,3

OPT1 = 30 /
OPT2 = 0,2

OPT1 = 25 /
OPT2 = 0,4

OPT1 = 30 /
OPT2 = 0,4



 

70 

 

  

     Graf 4.8 – Výnos / Volatilita          Graf 4.9 – Výnos / VaR 5% 

  

Z grafu 4.8 vyplývá, že efektivní množinu představuje pouze jeden bod a to  

OPT1 = 30, OPT2 = 0,3. Z pohledu rizikově averzního investora představuje bod s nejnižším 

rizikem (směrodatnou odchylkou) a z pohledu rizikově orientovaného investora pak 

představuje bod s nejvyšším výnosem. Ostatní body na křivce pak mají jak nižší výnos, tak 

vyšší volatilitu. 

Z grafu 4.9 vyplývá vzájemná závislost mezi výnosem a VaR na hladině 

pravděpodobnosti 95%. Pro indikátor BB a rizikově averzního investora je bodem optima 

OPT1 = 30, OPT2 = 0,4, jenž je bodem s nejnižší maximální možnou ztrátou. Z pohledu 

rizikově orientovaného investora je pak optimálním bodem opět  OPT1 = 30, OPT2 = 0,3. 

Stanovisko ohledně výhodnosti a využití indikátoru BBS bude rozebráno v kapitole 

4.3.7. Grafické znázornění použití BB viz Příloha č.3. 

 

4.3.4 Moving Averages Covergence / Divergence (MACD) 

Oscilátor MACD byl popsán v kapitole 3.4.2. Jeho výhodou je kombinace principů 

oscilátoru s přístupem dvou klouzavých průměrů. Rychlejší linie se nazývá MACD linie a je 

rozdílem mezi dvěma exponenciálně klouzavými průměry závěrečných cen aktiv v daném 

časovém intervalu. Pomalejší křivkou je spouštěcí linie (trigger) a je obvykle exponenciálně 

vyhlazeným klouzavým průměrem MACD. Nákupní (prodejní) signál je generován v 

momentě, kdy MACD protne signální čáru zdola (shora). Nastavení pro testování MACD 

v programu MetaStock je následující: 
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 Vstup do pozice:      ,,1, EOPTMACDMOVMACD    (4.7) 

 Výstup z pozice:      ,,1, EOPTMACDMOVMACD    (4.8) 

 Optimalizační parametry: ,5,200;5:1 stepOPT  

 

kde MOV je označení pro funkci klouzavého průměru. MACD( ) je křivka vytvořená z 

exponenciálních klouzavých průměrů, E představuje typ klouzavého průměru jako 

exponenciální, C je uzavírací (closing) cena a OPT1 představuje optimalizační parametr. 

Výsledkem testování je 5 nejziskovějších optimalizací, jejíchž nastavení a další statistické 

parametry je možno vidět v tabulce 4.5. 

 

Tabulka 4.5: 5 nejziskovějších optimalizací pro indikátor MACD 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 
Optimální nastavení OPT1 = 160 OPT1 = 170 OPT1 = 180 OPT1 = 190 OPT1 = 200 

Průměrný výnos 0,99% 0,86% -0,54% -0,55% -0,71% 
Maximální výnos 16,79% 16,08% 22,95% 21,90% 20,78% 
Maximální ztráta -26,64% -26,60% -15,82% -14,34% -12,72% 

Volatilita 5,99% 6,20% 5,15% 4,11% 3,76% 
VaR 5% -8,96% -9,81% -7,64% -6,72% -6,50% 
VaR 1% -16,71% -15,59% -11,70% -9,90% -8,14% 
Šikmost -0,6925 -0,5808 0,6531 0,8646 0,4217 
Špičatost 1,3032 0,3029 0,9652 3,3252 1,3604 

Průměrný počet obchodů 1,8 1,6 1,3 1,2 1,0 
Ziskové scénáře 606 589 358 343 342 
Ztrátové scénáře 370 369 574 541 467 

Nerealizované scénáře 24 42 68 116 191 
Testováno scénářů celkem 1000 1000 1000 1000 1000 

 

Z tabulky 4.5 je patrné, že nejziskovější parametry byly pro velmi dlouhá 

optimalizační nastavení, oproti doporučovaným a prověřeným na amerických trzích, která 

jsou podstatně kratší. Oscilátor MACD v porovnání s ostatními testovanými nástroji dopadl 

nejhůře, co se průměrného výnosu týká. Z tabulky 4.5 jasně vyplývá, že pouze první 2 

varianty dosahovaly zisku mírně pod 1%. Avšak zbylé varianty byly již ztrátové. Při pohledu 

na parametr volatility je jasné, že se jedná o nejméně volatilní nástroj. Zajímavé je také 

srovnání maximální zisků a ztrát, kdy v případě ziskových variant je maximální ztráta vyšší 

než potencionální zisk, ale v případě ztrátových variant je tomu přesně naopak. Dle těchto 

indicií je jasné, že využití oscilátoru MACD by bylo pro obě skupiny investorů nevhodné. 

V grafu 4.10 je patrné rozdělení výnosů / ztrát jednotlivých scénářů dle 30 intervalů 

pro jednotlivé optimalizace. 
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Graf 4.10 – Graf hustoty pro indikátor MACD 

 

Koeficientu špičatosti je ve všech případech kladný, ovšem mezi jednotlivými 

variantami jsou patrné poměrně výrazné rozdíly, kdy mezi 2. a 4. nejlepší je rozdíl 3 v 

koeficientu. Zejména ztráty jsou agregovány spíše k průměrné hodnoty, což je patrné i 

z grafu, kdežto na druhé straně zisky jsou více vzdálené od středu. Koeficient šikmosti je pro 

první dvě varianty záporný, což značí negativní zešikmení výnosů směrem doleva, tedy že 

bylo dosaženo vyšších četností pro ziskové scénáře. Oproti tomu u ztrátových scénářů je 

koeficient šikmosti záporný, což správně značí vyšší četnosti pro ztrátové scénáře. Tato 

skutečnost je patrná z grafu 4.10, kdy u posledních 3 křivek je viditelné zvlnění v záporných 

výnosech. 

V grafech 4.11 a 4.12 jsou zřejmé vztahy mezi průměrným výnosem a volatilitou 

v prvním případě a v tom druhém mezi průměrným výnosem a VaR 5%.  
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     Graf 4.11 – Výnos / Volatilita          Graf 4.12 – Výnos / VaR 5% 

  

Z grafu 4.11 vyplývá, že efektivní množinu představuje pouze jeden bod a to  

OPT1 = 160. Z pohledu rizikově averzního investora představuje bod s nejnižším rizikem 

(směrodatnou odchylkou) a z pohledu rizikově orientovaného investora pak představuje bod 

s nejvyšším výnosem. Důležité je také poznamenat, že pro potřeby rizikově averzního 

investora zde leží i ostatní body s nižší volatilitou než které je dosaženo v efektivním bodě, 

avšak tyto body jsou se záporným výnosem. 

Z grafu 4.12 vyplývá vzájemná závislost mezi výnosem a VaR na hladině 

pravděpodobnosti 95%. Pro oscilátor MACD a rizikově averzního investora je bodem optima 

opět bod OPT1 = 160, jenž je bodem s nejnižší maximální možnou ztrátou a zároveň kladným 

výnosem. Z pohledu rizikově orientovaného investora je pak optimálním bodem stejný bod. 

Stanovisko ohledně výhodnosti a využití indikátoru MACD bude rozebráno v kapitole 

4.3.7. Grafické znázornění použití MACD viz Příloha č.4. 

 

4.3.5 Rate of Change (ROC)  

Oscilátor Míry změny byl popsán v kapitole 3.4.2. ROC je jedním z nejpoužívanějších 

momentových oscilátorů, který je zároveň velmi jednoduše konstruován. Závěrečná cena 
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pomocí určení linie přeprodání (oversold), ve spodní škále, a linie překoupení (overbought) ve 

vrchní škále indikátoru. Když kurz aktiva protne první z uvedených hladin, dojde ke koupi 
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cena je nižší či vyšší než byla před určitým obdobím. Nastavení pro testování ROC 

v programu MetaStock je následující: 

 

 Vstup do pozice:    ,,%1,0 OPTCROC     (4.9) 

 Výstup z pozice:    ,,%1,0 OPTCROC             (4.10) 

 Optimalizační parametry: ,1,50;1:1 stepOPT  

 

kde ROC je označení pro funkci míry změny, C je uzavírací (closing) cena a OPT1 

představuje optimalizační parametr, tedy délku periody. % pak znamená jaký způsob 

vykazování je použit – v tomto případě procentní změna. Výsledkem testování je 5 

nejziskovějších optimalizací, jejíchž nastavení a další statistické parametry je možno vidět 

v tabulce 4.5. 

Tabulka 4.6: 5 nejziskovějších optimalizací pro indikátor ROC 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 
Optimální nastavení OPT1 = 21 OPT1 = 12 OPT1 = 28 OPT1 = 30 OPT1 = 29 

Průměrný výnos 2,82% 2,57% 2,53% 2,47% 2,21% 

Maximální výnos 27,78% 27,73% 26,40% 28,11% 25,01% 

Maximální ztráta -32,79% -41,42% -47,87% -45,63% -28,57% 

Volatilita 9,66% 10,04% 10,07% 9,79% 9,76% 

VaR 5% -14,35% -12,38% -15,60% -14,26% -13,91% 

VaR 1% -19,92% -18,12% -21,04% -22,52% -21,09% 

Šikmost -0,1893 -0,1033 -0,5031 -0,4072 -0,2060 

Špičatost -0,1883 -0,3355 0,3769 0,3799 -0,3631 

Průměrný počet obchodů 10,9 15,0 9,5 8,9 9,2 

Ziskové scénáře 640 625 661 643 619 

Ztrátové scénáře 360 375 337 357 381 

Nerealizované scénáře 0 0 2 0 0 

Testováno scénářů celkem 1000 1000 1000 1000 1000 

 

Z tabulky 4.6 je patrné, že nejziskovější parametry byly pro délku periody v rozmezí 

od 20 do 30 dní, s výjimkou druhého nejziskovějšího nastavení a to 12 denní změny. Při 

pohledu na průměrný výnos, použitím ROC by investor nedosáhl na více než 3% výnos, což 

je ale oproti druhému testovanému oscilátoru lepší výsledek. Maximální výnosy jednotlivých 

optimalizací pak dosahují hranice 28% a maximální ztráta atakuje hranici 48%, je tedy patrné, 

že potencionální ztráta je vyšší než potencionální zisk. Z pohledu hodnoty VaR, která je na 

hladině pravděpodobnosti 95% na úrovni nad 10%, jde podobně jako u BB o volatilnější 

nástroj. Oproti indikátorům MACD je ROC ziskovější, volatilnější, a také mnohem více 

obchodovaný. Zejména co se týče nezrealizovaných obchodů, kdy při užití ROC byly 

zobchodovány všechny scénáře. 
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V grafu 4.13 je patrné rozdělení výnosů / ztrát jednotlivých scénářů dle 30 intervalů 

pro jednotlivé optimalizace. 

 

 

Graf 4.13 – Graf hustoty pro indikátor ROC 

 

Koeficientu špičatosti je ve všech případech blízko 0, ovšem nachází se jak 

v kladných, tak záporných hodnotách. Výnosy a ztráty jsou tak agregovány okolo průměrné 

hodnoty. Koeficient šikmosti je pro všechny varianty záporný, což značí negativní zešikmení 

výnosů směrem doleva, tedy že bylo dosaženo vyšších četností pro ziskové scénáře. Tato 

skutečnost je také patrna z grafu 4.13. 

V grafech 4.14 a 4.15 jsou zřejmé vztahy mezi průměrným výnosem a volatilitou 

v prvním případě a v tom druhém mezi průměrným výnosem a VaR 5%.  
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     Graf 4.14 – Výnos / Volatilita          Graf 4.15 – Výnos / VaR 5% 

  

Z grafu 4.14 vyplývá, že efektivní množinu představuje pouze jeden bod a to  

OPT1 = 21. Z pohledu rizikově averzního investora představuje bod s nejnižším rizikem 

(směrodatnou odchylkou) a z pohledu rizikově orientovaného investora pak představuje bod 

s nejvyšším výnosem. Ostatní body na křivce pak mají jak nižší výnos, tak vyšší volatilitu. 

Z grafu 4.15 vyplývá vzájemná závislost mezi výnosem a VaR na hladině 

pravděpodobnosti 95%. Pro oscilátor ROC a rizikově averzního investora je bodem optima 

OPT1 = 12, jenž je bodem s nejnižší maximální možnou ztrátou. Z pohledu rizikově 

orientovaného investora je pak optimálním bodem opět  OPT1 = 21. 

Stanovisko ohledně výhodnosti a využití indikátoru MAC bude rozebráno v kapitole 

4.3.7. Grafické znázornění použití ROC viz Příloha č.5. 
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4.3.6 Vyhodnocení testování vybraných analytických nástrojů 

V podkapitolách 4.3.1 až 4.3.5 byly interpretovány výsledky testování jednotlivých 

vybraných indikátorů a oscilátorů. V této podkapitole budou všechny výsledky souhrnně 

zhodnoceny a bude vydáno doporučení pro různé typy investorů, kteří hodlají využít nástrojů 

technické analýzy pro obchodování na akciový index DJIA v následujícím obchodním roce. 

V tabulce 4.7 jsou uvedeny nejlepší (nejziskovější) kombinace jednotlivých 

testovaných indikátorů a oscilátorů včetně jejich statistických charakteristik. Seřazeny jsou 

dle průměrných výnosů od nejvyšších po nejnižší. 

 

Tabulka 4.7: 5 nejziskovějších optimalizací pro jednotlivé testované analytické nástroje 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 
Indikátor / Oscilátor BB ROC MAC EMA MACD 

Optimální nastavení 
OPT1 = 30 
OPT2 = 0,3 

OPT1 = 21 
OPT1 = 30 

 OPT2 = 120 
OPT1 = 130 OPT1 = 160 

Průměrný výnos 2,99% 2,82% 2,18% 1,99% 0,99% 

Maximální výnos 23,90% 27,78% 41,77% 19,53% 16,79% 

Maximální ztráta -21,10% -32,79% -20,35% -26,07% -26,64% 

Volatilita 9,59% 9,66% 7,54% 6,45% 5,99% 

VaR 5% -10,46% -14,35% -7,69% -6,70% -8,96% 

VaR 1% -15,28% -19,92% -10,73% -15,59% -16,71% 

Šikmost 0,28475 -0,18927 1,05983 -0,21653 -0,69246 

Špičatost -0,88522 -0,18826 1,54957 0,23461 1,30324 

Průměrný počet obchodů 7,754 10,899 3,89047 4,016 1,758 

Ziskové scénáře 573 640 353 564 606 

Ztrátové scénáře 427 360 304 393 370 

Nerealizované scénáře 0 0 343 43 24 

Testováno scénářů celkem 1000 1000 1000 1000 1000 

 

Nejvyššího průměrného výnosu bylo dosaženo použitím indikátoru Bollingerových 

pásem (BB), kterým bylo dosaženo 2,99% výnosu. Na druhém místě byl oscilátor Míry 

změny (ROC), pomocí něhož bylo dosaženo 2,82% průměrného výnosu. Nad hranici 2% se 

řadí s výnosem 2,18% indikátor Moving Averages Crossover (MAC). Těsně pod hranici 2% 

byl pak výnos 1,99% indikátoru Exponenciálního klouzavého průměru (EMA) a nejhorších 

výsledku bylo dosaženo použitím oscilátoru MACD s nejvyšším průměrným výnosem 0,99%. 

Z hlediska rizika, tedy volatility, jednotlivých výnosů platí, že se snižujícím se 

průměrným výnosem, klesá také volatilita (výjimkou je pouze oscilátor ROC). Vztah mezi 

výnosem a volatilitou je patrný z grafu 4.16. 
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Graf 4.16 – Vztah výnosu a volatility nejziskovějších analytických nástrojů 

 

Efektivní množinou by byla křivka spojující body od bodu MACD po bod BB, tedy 

oscilátor ROC by v tomto teoretickém případě byl vyřazen. Z pohledu rizikově averzního 

investora by optimální variantou bylo použití oscilátoru MACD, který má nejnižší volatilitu. 

Ovšem jak bylo zmíněno v podkapitole 4.3.4, 3 z 5 nejziskovějších optimalizací bylo 

ztrátových a navíc průměrný zisk ve výši 0,99% není v souladu s dosaženou volatilitou. Tudíž 

se dá očekávat, že právě rizikově averzní investor by tuto variantu jistě nezvolil. 

Z pohledu rizikově orientovaného investora by pak optimální variantou byl indikátor 

BB, který dosáhl nejvyššího průměrného zisku 2,99%. 

 

 

Graf 4.17 – Vztah výnosu a VaR 5% nejziskovějších analytických nástrojů 

 

Z hlediska kritéria Value at Risk na hladině pravděpodobnosti 95% je optimální 

variantou pro rizikově averzního investora indikátor Exponenciální klouzavý průměr, který 

má nejnižší hodnotu maximálně možné ztráty na úrovni -6,70%. Naopak z pohledu rizikově 
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orientovaného investora je opět optimální volbou indikátor Bollingerových pásem 

s maximální možnou ztrátou -10,46%. 

 

Obecně lze říci, že dosažené průměrné výnosy jednotlivých optimalizací u 

jednotlivých oscilátorů a indikátorů nejsou pro akciový trh příliš zajímavé, navíc 

s přihlédnutím k míře rizika. Je ovšem nutné uvědomit si, že trh za minulý rok byl stále pod 

přímými dopady finanční krize, ač, jak bylo popsáno v kapitole 2, DJIA ztrátu z krize během 

roku 2013 smazal a dosáhl na nové maximum. Dále je nutné zmínit, že také úrokové sazby 

jsou na historicky minimálních úrovních a proto by se mohlo zdát, že výnosy okolo 2% až 3% 

vlastně odrážejí realitu nízkých sazeb a z nich odvíjejících se výnosů. V tabulce 4.8 níže jsou 

uvedeny alternativní možnosti zhodnocení / investování peněz na místo použití vybraných 

analytických nástrojů. Srovnány v ní budou bezrizikové sazby pro český a americký trh. 

 

Tabulka 4.9: Bezrizikový vynos US/CZ trh 

Americký trh Český trh 
Typ instrumentu Výnos Typ instrumentu Výnos 

US Treasury 2 Year Yield 0,23% Státní dluhopis ČR 3letý 0,5% 

US Treasury 5 Year Yield 0,69% Státní dluhopis ČR 6letý 1,5% 
US Treasury 10 Year Yield 1,72% Státní dluhopis ČR 15letý 2,5% 
US Treasury 30 Year Yield 2,92%   

Zdroj US: http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us/ 

Zdroj CZ: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vrsd_emise_sdd_77501.html 

 

Bezriziková sazba je v tomto případě reprezentována výnosem státních dluhopisů 

s různou dobou splatnosti, jak pro americký trh, tak pro český trh. Při srovnání výsledků 

testování jednotlivých indikátorů a oscilátorů a jejich průměrných výnosu spolu 

s kupónovými výnosy v tabulce 4.9 tak lze konstatovat, že například pro rizikově averzního 

investora není využití technické analýzy optimálním řešením.  

V porovnání alternativních výnosů lze zajít ještě dále a vzít v potaz kreditní úrok, 

který by investorovy náležel za to, že nechá peníze na účtu obchodníka s cennými papíry, 

prostřednictvím kterého obchoduje. Tento úrok lze považovat také jako bezrizikový, když se 

abstrahuje od rizika, že obchodník zkrachuje či nebude mít dostatečnou likviditu. Další 

možností je uložení peněz na spořící účet, jenž s sebou nese podobná rizika jako kreditní úrok 

obchodníka. V dnešní době se výnosnost spořících účtů v České republice pohybuje těsně pod 

hranicí 2% p.a. 
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Od všech těchto alternativních investic či úložek a také od případného výnosu 

využitím testovaných nástrojů je nutné odečíst daň z kapitálových zisků. Od výnosů 

plynoucích z využití technické analýzy je nutné odečíst navíc poplatky za realizaci obchodů – 

transakční náklady. 

 

Na závěr této podkapitoly, ve které byly prezentovány výsledky nejlepších 

optimalizací jednotlivých indikátorů a oscilátorů a které byly srovnány s alternativní investicí 

či úložkou v bance je nutné říci, že využití technické analýzy k obchodování akciového 

indexu Dow Jones Industrial Average se pro rizikově averzního investora nedoporučuje. 

Důvodem je zejména nízká výnosnost indikátorů a oscilátorů, jednak v porovnání 

s volatilitou, tedy rizikem, a jednak v porovnání s výše uvedenými alternativami, které 

v některých případech dosahují podobných výnosů a v některých případech dokonce 

převyšují výsledky indikátorů a oscilátorů, a to vše při takřka nulovém riziku. Na druhou 

stranu pro rizikově orientovaného investora má smysl technickou analýzu využít, jelikož 

potencionální zisky jsou vyšší než zisky z alternativních investic. 
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5 Závěr 

Technická analýza je jednou z nejpoužívanějších metod obchodování na finančních 

trzích. Lze ji aplikovat na akciové trhy, komoditní trhy či trhy měnové. Základní teorie, ze 

které tato technika vychází, je dílem Charlese Dowa. Ten popisoval jako stěžejní určení 

trendu a jeho fáze, ve kterém se trh nachází, aby obchodník věděl, jak se na něm chovat. 

Důležitým pak bylo určit moment, kdy dojde k obratu tohoto trendu. Pro obchodníka to pak 

znamenalo jediné. Prodat v případě, že cena atakovala vrchol momentálního trendu a koupit, 

když cena naopak narazila na dno. Dow zároveň tvrdil, že v ceně aktiva jsou zahrnuty již 

všechny možné faktory a informace ovlivňující jeho cenu. 

Obecně se metody využití technické analýzy dělí na 2 základní. První je ta starší a 

dnes již méně využívaná – grafická metoda. Predikce budoucího vývoje ceny aktiva se zde 

určuje a odhaduje přímo z grafů, jichž existuje nepřeberné množství typů, a to pomocí 

grafických formací. Některé určují pokračování trendu, některé naopak signalizují jeho 

změnu. V dnešní době je ale využívanější metodou ta druhá, analytická. Vděční mohou být 

investoři a obchodníci hlavně rozmachu informačních technologií a počítačů. Ty jim 

umožňují obchodování s aktivy po celém světě a neustále. Jedná se o matematicko-statistické 

metody, při nichž se o nákupech a prodejích akcií, komodit či jiných nástrojů rozhoduje na 

základě vzájemného vztahu vývoje skutečného kurzu a indikátorů. Sestavení a aplikace plně 

automatizovaného počítačového systému je pak nejvyšším stupněm využití analytických 

nástrojů. Ten obchoduje na základně přesně definovaných podmínek a není tak třeba 

externího zásahu investora. 

V první kapitole této práce byly popsány akcie jako majetkové cenné papíry. 

Charakterizovány byly zejména dle kategorií jejich členění, dle druhu, formy, 

obchodovatelnosti. Také byl popsán způsob dosahování výnosů z držby akcií. Stěžejní částí 

této kapitoly byl ovšem rozbor akciových indexů, včetně metod konstrukce a výpočtu 

hodnoty. Dále byl popsán Dow Jones Industrial Average a jeho stručná historie. 

V druhé kapitole již byla podrobně popsána technická analýza jako nástroj 

obchodování na finančních trzích. Byly popsány základní teoretické východiska Dow Theory, 

podrobně byly charakterizovány grafické a analytické metody. Popsán byl také program 

MetaStock v jehož prostředí bylo provedeno testování vybraných nástrojů. V závěru kapitoly 

byly charakterizovány náhodné procesy a metody simulace budoucích hodnot akciového 

indexu. 
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Obsahem třetí, aplikační kapitoly pak byl samotný proces aplikace vybraných 

analytických nástrojů technické analýzy na predikované hodnoty akciového indexu DIJA. 

Dále byla popsána metoda simulace budoucích hodnot, na základě kterých byly predikovány 

hodnoty akciového indexu DJIA na 1 obchodní rok dopředu, tedy 250 dní. Zároveň bylo 

vytvořeno a otestováno 1 000 scénářů. Simulace těchto scénářů byla provedena pomocí 

techniky Monte Carlo. Stěžejní část třetí kapitoly byla věnována interpretaci výsledků 

testování. 

Otestovány na 1 000 scénářích byly indikátory Exponencial Moving Average, Moving 

Averages Crossover a Bollinger Bands a oscilátory MACD a Rate of Change. Pro všechny 

byla z programu MetaStock zjištěna optimální nastavení, a to 5 nejziskovějších. Tyto varianty 

pak byly podrobeny statistické analýze, kde byly vyjádřeny maximální výnosy a ztráty, 

průměrný výnos a volatilita, hodnota Value at Risk na hladině pravděpodobnosti 95% a 99%, 

koeficienty šikmosti a špičatosti a průměrné počty realizovaných obchodů spolu s počtem 

ziskových a ztrátových scénářů. 

Testováním bylo zjištěno, že nejvyššího průměrného zisku bylo dosaženo použitím 

Bollinger Bands a to 2,99% při riziku (volatilitě) 9,59%. Toto nastavení na křivce efektivní 

množiny představovalo bod optima pro rizikově orientovaného investora. Naopak oscilátorem 

s nejmenším rizikem, 5,99% bylo zaznamenáno při užití MACD. Tento bod pak znamenal 

bod optima pro rizikově averzního investora. Důležité je ale zmínit, že tímto oscilátorem 

s daným nastavením bylo při 5,99% volatilitě dosaženo pouze 0,99% průměrného zisku. 

Detailní analýza a interpretace výsledků byla provedena v kapitole 4.3.6. 

Výsledky jednotlivých analytických nástrojů byly dále porovnány s alternativními 

možnostmi investic či úložek peněžních prostředků. Těmi byly bezrizikové sazby pro český a 

americký trh a také například úroková míra na spořicích účtech v České republice. 

Závěrečným stanoviskem a výstupem této práce je doporučení investorům a 

obchodníkům, kteří jsou rizikově averzní a chtěli by využít v této práci otestované analytické 

nástroje, aby tak neučinili. Hlavním důvodem je nízký výnos v porovnání s volatilitou a tedy 

podstoupeným rizikem. Pro rizikově orientované investory má pak vzhledem k dosaženému 

zisku a zisku z alternativních investic využití technické analýzy smysl. 

Byla ověřena možnost aplikace vybraných analytických nástrojů technické analýzy na 

predikované hodnoty akciového indexu DJIA. Dalším způsobem testování je možnost využití 

jiných, sofistikovanějších indikátorů a oscilátorů, či komplexních obchodních systémů.  
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Seznam zkratek 

 

a.s. akciová společnost 

ABP Aritmetický Brownův proces 

BB Bollinger Bands 

BCPP Burza cenných papírů Praha 

CCI Commodity Chanel Index 

DJIA Dow Jones Industrial Average 

DOS Disk Operating System 

EMA Exponential Moving Average 

GBP Geometrický Brownům proces 

H-S Head and Shoulders 

MA Moving Average 

MAC Moving Averages Crossover 

MACD Moving Average Convergence/Divergence 

mil. milionů 

MOM Momentum 

NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations 

OHLC opening, high, low, close 

OHLCR opening, high, low, close, range 

OTC Over the counter 

p.a. per annum 

popř. popřípadě 

ROC Rate of Change 

RSI Relative Strength Index 

RSI Relative Strength Index 

S&P Standart and Poor's 

SCP Středisko cenných papírů 

SMA Simple Moving Average 

tis. tisíců 

VLCI Value Line Composite Index 

WMA Weighted Moving Average 
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