
E-book: Tajemství Money Managementu                                                                                                          magazin-forex.cz 

2017 © Magazín FOREX. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována 

za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-book Magazínu FOREX  

2017 © Magazín FOREX.  Všechna práva vyhrazena. Žádná 

část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za 

účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv 

způsobem bez předchozího písemného souhlasu. 



E-book: Tajemství Money Managementu                                                                                                          magazin-forex.cz 

2017 © Magazín FOREX. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována 

za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu. 

2 

OBSAH  

OBSAH ............................................................................................................................................................................... 2 

Předmluva ......................................................................................................................................................................... 3 

1. Pozitivní očekávání .................................................................................................................................................... 4 

2. Riziko je základ .......................................................................................................................................................... 6 

3. Co je to money management? .................................................................................................................................. 9 

4. Historie a vznik money managementu ................................................................................................................... 11 

5. Money management v hazardních hrách ............................................................................................................... 15 

6. Házení mincí a money management ....................................................................................................................... 18 

7. Výzkum v oblasti money managementu ................................................................................................................. 23 

8. Fixed Fraction a Fixed Ratio .................................................................................................................................... 26 

9. Praktická ukázka ...................................................................................................................................................... 30 

10. Money management a Profit Factor ................................................................................................................... 36 

11. Monte Carlo analýza ........................................................................................................................................... 39 

12.  Money management a portfolio ........................................................................................................................ 50 

13. Ukázka reálného portfolia ................................................................................................................................... 54 

14. Stanovení počátečního kapitálu .......................................................................................................................... 60 

15. Shrnutí ................................................................................................................................................................. 67 

  



E-book: Tajemství Money Managementu                                                                                                          magazin-forex.cz 

2017 © Magazín FOREX. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována 

za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu. 

3 

Předmluva 

Money management, jeho zvládnutí je klíčové pro Váš úspěch a přesto o něm naleznete velmi málo informací. 
Je důležité mít dobrý obchodní systém a zvládat své psycho, ale bez správného money managementu 
dlouhodobě úspěšní nebudete.  

Tento e-book Vám pomůže pochopit, co je to money management, ukážeme Vám, jak řídit velikost pozice, jak 
maximalizovat zisk a přitom nezlikvidovat účet. 

Zde pochopíte, proč je money management klíčem k Vašemu úspěchu či neúspěchu. Žádné „prázdné“ poučky, 
ale praktické rady a excelovské simulátory, kde si sami můžete ověřit, jak se může ekvitní křivka vyvíjet v 
závislosti na zvolené úrovni rizika. 

Ukážeme si, proč 95% obchodníků prodělává peníze a to přesto, že většina z nich obchoduje systémy, které 

jsou ziskové.  
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1. Pozitivní očekávání  

Tento e-book se bude věnovat fenoménu money managementu (MM). Osobně jsme přesvědčeni, že i když 
máte dobrý a funkční systém, neznamená to automaticky, že na trzích zbohatnete. Nutnou podmínkou je a 
bude zvládnout dobře MM, jen tak budeme schopni ochránit svůj účet a zároveň umocňovat zisky vašeho 
systému. 

Žijeme v rychlé době. Všichni chtějí mít vše hned a to platí i o ziscích v tradingu. Každý chce rychle zbohatnout a 
to je hlavní důvod, proč tradeři začínají obchodovat pákové produkty, komodity a futures. Je to sice možný 
způsob, jak zbohatnout, ale v drtivé většině končí finančním krachem. Finanční páka v kombinaci s touhou po 

rychlém zbohatnutí vám dávají více než 90% šanci, že budete neúspěšní. 

Obchodování není nic jiného než hra risku a zisku. Lidé mají silné nutkání spekulovat a hrát na burze. Touha 
zbohatnout „bez práce“ je tak silná, že ačkoliv přijdou obchodníci o peníze, znovu a znovu dotují účty a znovu a 
znovu o ně přicházejí. Proč? Kolem tradingu se točí mnoho zbytečných knih, webů, obchodních a analytických 
softwarů, reklam atd. Tradeři tráví velké množství času hledáním „magického“ indikátoru nebo obchodního 
systému. Výsledkem je, že vstupují do obchodů s negativním matematickým očekáváním (vysvětlím později) a 
nesmyslně velkým riskem, tedy s vysokou pravděpodobností ztráty. Mnoho začátečníků se domnívá, že ten, 

kdo umí předpovídat vývoj trhu, musí automaticky na trhu vydělat. Není to pravda. Řada obchodníků inkasuje 
malé zisky, jen aby ukázali, jak dobré jsou jejich prognostické a analytické schopnosti. Nechávají obchody ve 
ztrátách a doufají, že se vrátí zpět, aby dokázali své prognostické úspěchy. Inkasují pak velké ztráty a berou malé 
zisky. Tento způsob obchodování vede pouze ke ztrátám. 

  

Než budeme pokračovat ve výkladu, ukažme si dva obchodní systémy: 

1) první systém má profit target (PT) ve výši 40 pipů. Obchodům dáváme dostatečný prostor a SL máme na 
úrovni 200 pipů. To způsobuje vysokou úspěšnost obchodů a zisku systém dosahuje v 80% případů. 

2) druhý systém využívá breakout denních úrovní a jde si pro zisk celých 150 pipů (PT). Chceme brát pouze 
obchody, kdy dojde k proražení a trh se utrhne výrazně naším směrem. Nastavujeme tedy velmi těsný SL ve výši 
20 pipů. Velké množství obchodů se vystopkuje na těsném SL a procento ziskových obchodů je pouhých 15% 

V následující tabulce je vidět prvních 10 obchodů, tak jak proběhly na demo účtu:  

Obchod Systém 1 Systém 2 

1 40 -20 

2 40 -20 

3 40 -20 

4 40 -20 

5 40 -20 

6 -200 -20 
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7 40 -20 

8 40 150 

9 40 -20 

10 40 -20 

  

Který systém byste si pro obchodování vybrali vy? 

Většina obchodníků preferuje systémy s vysokým procentem úspěšnosti. Souvisí to s naším podvědomím. S 
pocitem, že budeme hodnoceni jako úspěšní, pokud budeme mít co nejvíce ziskových obchodů. Ztráta přece 
znamená neúspěch … Každý systém založený na velkém procentu úspěšných obchodů je většinou postaven na 
sbírání malých zisků (PT) při poměrně velkých SL. Nejziskovější systémy jsou však většinou postaveny na malých 
SL a velkých PT (vysoké Risk Reward Ratio). Jsou to systémy, kdy vstoupíme do trhu a pokud se vyvíjí proti nám, 
rychle vystupujeme s malou ztrátou. Pokud však jde trh naším směrem, necháváme zisk růst. Tyto obchodní 
systémy (označované jako Trend following systémy) mají často úspěšnost pouze 20-40%. 

Když se rozhodujeme nad tím, zda je systém dobrý či nikoliv zkalkulujeme matematické očekávání 

(Expenctancy) obchodního systému. Očekávání vypočteme jako: 

 

Vraťme se tedy k našim dvěma systémům a spočtěme si jejich očekávání: 

1) 40 * 0,8 – 200 * 0,2 = 32 – 40 = -8 
2) 150 * 0,15 – 20 * 0,85 = 22,5 – 17 = 5,5 

Ačkoliv se mohlo na první pohled zdát, že první systém je lepší než druhý, má první systém negativní očekávání. 
Druhý systém má pozitivní očekávání, ačkoliv má úspěšnost obchodů pouze 15%. Dlouhodobým obchodováním 

prvního systému ztratíme peníze. 

  

Co si tedy odnést z této první kapitoly?  

1) Trhy nelze předvídat! Dobré je, že k ziskovému obchodování to není potřeba! 

2) Je třeba uzavírat malé ztráty a zisky nechat růst! 

3) Pro dlouhodobý úspěch v tradingu je nutné, aby Expectancy (očekávání) bylo větší než 0! Pokud je 
očekávání záporné nepomůže nám ani sebelepší MM, takový systém bude vždy ztrátový! 

V příští kapitole si povíme něco více o riziku.  

Matematické očekávání = průměrný zisk * pravděpodobnost zisku – průměrná ztráta * 

pravděpodobnost ztráty 

Tyto tři věci si zapamatujte. Budeme se s nimi setkávat v průběhu celého povídání o MM. 
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2. Riziko je základ  

Existuje velmi jednoduchý způsob, jak za 10 

minut zjistit při prvním setkáním s 

neznámým traderem, jakou úroveň znalostí 

a dovedností již v tradingu dosáhl. Stačí říci, 
že obchodujeme super systém, který má 90% 
úspěšnost a čekat na první otázku 
„testovaného“ tradera. 

Jakou otázku byste nám položili vy?  

Kolik % ten systém vydělává ročně? Pokud 
jste položili tuto otázku, tak vám 
gratulujeme, neboť takto se zeptá 90% lidí. 
Nechceme teď nikoho urazit, ale tahle se 
zeptá začátečník či méně zkušený trader. 
Stačí jednoduchá odpověď: „… ročně to dělá 
tak 120%.“ Z reakce „testovaného“ tradera pak provedeme „snadno“ finální závěr. 

Ten, kdo projeví nadšení, řekne, že je to super a zeptá se, zda bychom mu neprozradili tajemství systému, že by 
ho chtěl hned obchodovat. Tak to je naivní začátečník a na trzích ho čeká nejspíše smrt. Ti, co se zarazí a začnou 
pochybovat, jsou ti, co již nějaké zkušeností mají a ví, že to jsou extrémně pozitivní hodnoty. Nepropukají v 
nadšení, ale začnou se vyptávat na detaily. Jaký je PT a SL, na jakém timeframu to obchodujeme atd. 

Ale úplně jsem zapomněl na těch 10%, co nám hned na začátku položí zcela jinou otázku: „Hm, úspěšnost 90%, 

to zní dobře, ale jaký to má drawdown?“ nebo „Hm, to znám, SL 5x větší než PT?“. Pro obě reakce je 
charakteristické to, že jste poznali obchodníka, který má již hodně zkušeností a ví, že trading je „hra o risku“. 

Ano, obchodujeme pro zisk, ale pro náš úspěch a dlouhodobé dosažení zisku je klíčové riziko, které 
podstupujeme. 

V literatuře najdeme řadu definic rizika, jako např.: Spekulativní riziko je definováno, jako směrodatná 

odchylka změn výše obchodního kapitálu při obchodování. Nebo jiná definice: riziko je velikost částky, kterou 

jsme ochotni ztratit, než ukončíme a vystoupíme ze ztrátového obchodu. Můžeme riziko definovat jako 
velikost částky rovnající se maximálnímu historickému drawdownu systému, který obchodujeme. 

Cílem tohoto článku není najít tu správnou definici rizika, ale ukázat:  

 

Trading je hra, kde nemáte jistotu, že obchod který otevřete, skončí v zisku. Trading je hra pravděpodobnosti! 
Pravděpodobnosti, že ochod se nevydaří a vy skončíte ve ztrátě. Je proto nutné na to nezapomínat, a stanovit 
výši ztráty tak, abychom nezlikvidovali účet a měli možnost otevřít další obchod … 

že riziko je důležitější než zisk, a že riziko je první věc, kterou musíme vzít do úvahy, než otevřeme 

jakýkoliv obchod. 
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Někteří z vás se již možná setkali se službami poskytování forex signálů zdarma. Využijeme to k demonstraci 

toho, co je riziko. Takovýto zprostředkovatel dostává většinou provize za každý realizovaný obchod. Celý jejich 
web je obvykle konstruován marketingově tak, aby maximalizoval počet otevíraných pozic, tedy jejich provizí. U 
každého systému (poskytovatele signálů) naleznete řadu statistik, ale hodnocení rizika NE. 

Najdete zde sice informaci o drawdownu, ale ten je často definován trochu jinak, než jsme si popsali v části 
„Základy FOREXu“. Je to např. suma ztrátových pipů aktuálně otevřených pozic. Když otevírá max. 3 pozice 
současně a max. SL je 100 pipů na každý obchod, tak max. drawdown dle této definice nikdy nepřekročí 300 
pipů! Nicméně DD jako historicky největší propad účtu, zde nenajdete. Ten však klidně může být např. 2.000 
pipů. Nezkušený trader tak snadno padne do pasti a je to jeden z důvodů toho, proč 95% traderů prodělává. 

Proč prodělávají? Protože obchodují systémy, které mají negativní očekávání (expectancy) a neúměrně velké 

riziko. Sbírají malé zisky a používají velké (či žádné) SL. Takovéto systémy mohou v krátkých časových úsecích 
fungovat velmi dobře, ale když přijde DD nebo se trochu zhorší % úspěšnosti, likvidují účty! 

Podívejme se na konkrétní případ jedné nejmenované forexové služby. U té byl v prosinci roku 2010 „hitem“ 
poskytovatel, který si říkal: FLY ON THE WALL. Vévodil žebříčku oblíbenosti a jeho následovníci alokovali do 
tohoto systému více než 6.000.000 USD. Od první chvíle bylo jasné, že musí přijít kolaps … 

 

… a ten také v březnu 2011 přišel. Na grafu jsou vidět dvě křivky. Zelená demonstruje uzavřené obchody. 
Červená demonstruje stav účtu, nejen uzavřené obchody, ale přičítá k nim i obchody neuzavřené (resp. jejich 
průběžný zisk/ztrátu). Červená křivka odhaluje skutečné kvality tohoto systému. Zelená equity vypadá famózně, 
ale ve skutečnosti trader otevírá nové a nové obchody a zavírá jen malé zisky u těch obchodů, které se vydají 
„správným směrem“. U obchodů, které se od počátku vyvíjejí špatně/opačně, nemájí žádný SL a čekájí až se 
vrátí do zisku. Drawdown nakonec překročil -20.000 pipů! Takovýto systém nelze obchodovat a přinese nám 
dříve či později pouze vynulovaný účet! 
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Co říci závěrem?  

Riziko si musíme stále uvědomovat, musíme vědět, že když obchod skončí ve ztrátě, že to nezničí ani můj účet, 
ani mou psychiku. 

A to je nejcennější myšlenka dnešního dne a první krok k pochopení money managementu, kterému se budeme 
věnovat v příští kapitole. 

  

Riziko je důležitější než zisk. 

Nehledáme tedy maximální zisk za každou cenu, ale maximální zisk pro předem stanovenou úroveň 

rizika. 
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3. Co je to money management?  

V literatuře či na různých webech o 
tradingu naleznete řadu definic či popisů 
toho, co je MM. Ukažme si pár příkladů 

toho, jak je MM popisován: 

– MM je proces, kdy provedete výběr 
nejvhodnějších obchodů z aktuálního 
seznamu obchodovatelných příležitostí. 
Stanovíte výši obchodního kapitálu, který 
jste ochotni riskovat. Zhodnocení výše 
ztráty pro každý vybraný obchod a 
rozdělení riskované části kapitálu 
jednotlivým vybraným obchodům. Na 
základě toho tedy určíme, jak velkou 
pozici budeme obchodovat u té které 
obchodní příležitosti. 

Zastavme se chvilku u této definice MM. Většina z vás se v této souvislosti ptá, jak určit či vyčíslit, kolik z 
obchodního kapitálu riskovat. I v této odpovědi se řada traderů a investorů liší. Následuje nejčastější 

doporučení v literatuře a na webech: 

– ochraňujte svůj kapitál, limitujte svou ztrátu na max. 1% celkového kapitálu na 1 pozici 

– vždy používejte SL, krátkodobí obchodníci by měli limitovat ztráty k 7,2% na long pozicích a max. 8,4% na 
short pozicích 

– vždy zvažujte vsazenou velikost a diverzifikujte. Používejte na 1 pozici max. 5% celkového kapitálu 

– riskujte max. 2% na 1 pozici a max. 6% na všechny aktuálně otevřené pozice 

Kolik tedy? Jednoduchá otázka, ale odpověď bude složitější. Naše zkušenost je, že risk na jednu pozici by měl 
být mezi 2-4% kapitálu. S rostoucí velikostí účtu je vhodné, aby risk klesal až na 1-3% kapitálu. 

Zajímavé jsou výstupy z jednoho průzkumu organizovaného univerzitou v Dakotě. Ten oslovil více než 500 
brokerů a zkušených futures obchodníků s dotazem, co je podle nich nejčastější příčinnou ztrát u traderů? 
Nejčastější odpovědi byly: 

– obchodníci jsou často „overtraded“ (přeobchodovaní) 

– mají nízký (podkapitalizovaný) účet s ohledem na velikost obchodovaných pozic 

– nepoužívání SL popř. posouvají SL, když se obchod vyvíjí proti nim 

– neřízený scalping s nepřiměřeně velkými pozicemi 
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– obchodníci si před vstupem nedefinují rizikový cíl, pouze ziskový 

– po několika ziskových obchodech „zdivočí“ a začnou obchodovat s extrémně velkou pozicí 

– chtějí max. počet ziskových obchodů. Berou malé zisky a ztráty nechtějí přijmout => berou až velké ztráty 

To je výčet těch nejčastějších odpovědí a je patrné, že 2/3 souvisí s MM. 

  

Vraťme se však ještě k definicím MM a přidejme k té z úvodu článku ještě další: 

– MM je řízení velikosti sázky/pozice 

– MM je ta část obchodního systému, která určí, kolik kontraktů můžeme držet v obchodě, tedy kolik rizika 
můžeme přijmout a kontrolovat 

Další dosti známá definice byla zformulována Ryanem Jonesem: 

– MM představuje stanovení optimální velikosti části obchodního kapitálu, který bude riskován v příštím 
obchodu. 

A to je podle našeho názoru i nejlepší definice MM. Musíme zohlednit celkový stav účtu a na základě logických 
matematických výpočtů stanovit kolik z celkového účtu riskovat v dalším obchodu. 

Víme, že povídání o MM je zatím velmi teoretické, ale slibujeme, že zde ukážeme konkrétní matematické 
techniky a na praktických příkladech si předvedeme, jak MM funguje a jak ho používat. Nicméně teorie je nutná 
pro pochopení dalších souvislostí. Považujeme proto za důležité, abyste pochopili klíčové pojmy jako jsou 
pozitivní očekávání, riziko apod. 

V příští kapitole si povíme něco málo o vzniku a historii MM v hazardních hrách a pak už se vrhneme na 
praktické příklady MM. 
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4. Historie a vznik money managementu  

Všechny varianty MM jsou ve své podstatě odvozené od teorie pravděpodobnosti, statistiky a praktických 

metod používaných hazardními hráči. I sám Larry Williams tvrdí, že nejlepší myšlenky MM nepřišly z Wall 

Streetu, ale z Las Vegas! 

Než se dostaneme k MM, věnujme krátký čas právě hazardním hrám. Pravděpodobnost výhry a prohry je 
nejdůležitějším aspektem, na kterém úspěšnost hry závisí. Např. ruleta má 36 čísel, z toho je polovina červených 
a polovina černých. Pravděpodobnost výhry je tedy 18/36 = 50%. Ale pozor ruleta má ještě jedno číslo – zelenou 
nulu. Pokud padne nula, nevyhrává ani červená, ani černá barva (všechny takové sázky získává kasino). 
Pravděpodobnost výhry tedy je 18/37 = 48,6% a pravděpodobnost prohry je 19/37 = 51,4%. Druhá věc, která 
ovlivňuje výsledek hry je výše výhry ve vztahu k velikosti sázky. Pokud na každých vsazených 100 Kč dostanu 100 
Kč, je poměr výhry k sázce 1:1. 

Už v první kapitole jsme si řekli něco o matematickém očekávání. Spočtěme tedy, jaké matematické očekávání 

má tato hra: 

Výhra * pravděpodobnost výhry – sázka * pravděpodobnost prohry = 100 Kč * 0,486 – 100 Kč * 0,514 = -2,8 

Pokud je výsledek kladný, má hra příznivé vyhlídky. Pokud je záporný, má hra nepříznivé vyhlídky. V našem 

případě jsou vyhlídky nepříznivé a dlouhodobým hraním této hry ztratíme peníze. Výhoda je na straně kasina 

a je tedy lepší tuto hru nehrát a spíše kasino vlastnit  

To samozřejmě neznamená, že nemůžete v této hře vyhrát. Budete-li hrát jen několik her a budete mít štěstí, 
můžete i v této hře získat. Nicméně dlouhodobým hraním peníze ztratíte. Poměr vsazených částek je větší než 
poměr vyplacených výher, neboť hra má negativní matematické očekávání (což je typické pro hazardní hry). U 

této hry má kasino zaručený dlouhodobý zisk na úrovni 1/37 = 2,8%. 

Přestože hry v kasinech mají negativní matematické očekávání, najde se spousta hráčů, kteří si hru zahrají. 
Dokonce i Albert Einstein nabídl dva systémy, jak uspět v kasinu. Prvním funkčním systémem je podvádět 

a druhý (již vážně myšlený systém) spočívá v tvrdohlavém a mechanickém znásobování sázky (tzv. 

martingale systém). Ukažme si to na našem příkladu. Vsadíme 100 Kč, pokud prohrajeme, vsadíme v příštím 
kole 100 *2 = 200 Kč. Pokud opět prohrajeme, vsadíme 200*2= 400 Kč a tak dále. Podívejme se, jak by vypadal 
tento systém, pokud bychom 3x prohráli a pak přišla výhra: 

Pořadí sázky Výše sázky Výsledek hry Stav našeho účtu 

1 100 Prohra -100 

2 200 Prohra -300 

3 400 Prohra -700 

4 800 Výhra 100 
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Po 4 hrách jsme vydělali 100 Kč. Jak by to však vypadalo, pokud bychom prohráli 10x v řadě a až 11 sázka by 
skončila výhrou? Podívejte se na další tabulku: 

Pořadí sázky Výše sázky Výsledek hry Stav našeho účtu 

1 100 Prohra -100 

2 200 Prohra -300 

3 400 Prohra -700 

4 800 Prohra -1 500 

5 1 600 Prohra -3 100 

6 3 200 Prohra -6 300 

7 6 400 Prohra -12 700 

8 12 800 Prohra -25 500 

9 25 600 Prohra -51 100 

10 51 200 Prohra -102 300 

11 102 400 Výhra 100 

Systém opět vede k zisku 100 Kč. Nicméně sami vidíte, že vývoj našeho účtu byl poměrně dramatický. Po 
desáté prohrané sázce jsme již byly v mínusu 102.300 Kč, navíc jsme museli mít ještě 102.400 Kč na jedenáctou 
sázku. Celkově jsme tedy potřebovali a riskovali kapitál ve výši 204.700 Kč, abychom vydělali 100 Kč. Myslím, 
že nikdo z nás není ochoten podstoupit takovéto riziko. Pokud vás to však nepřesvědčilo a chcete do této „jisté“ 
výhry jít, tak můžete. 

Mějte však na paměti dvě věci: 

1) v roce 1943 v jednom kasínu v USA padla jedna barva 32x po sobě 

2) kasina to samozřejmě vědí, takže stanovují max. stropy pro sázku 

  

Jen pro zajímavost: 

Spočítáte, kolik kapitálu byste museli mít, abyste ustáli tu sérii 32 stejných barev po sobě a měli na 33 sázku, 
která bude vítězná? Nebudu vás napínat. Po 32 prohrané sázce budete ve ztrátě 429 miliard a budete 
potřebovat dalších 429 miliard na 33. sázku. 
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Vypadalo by to takto: 

Pořadí sázky Výše sázky Výsledek hry Stav našeho účtu 

1 100 Prohra -100 

2 200 Prohra -300 

3 400 Prohra -700 

4 800 Prohra -1 500 

5 1 600 Prohra -3 100 

6 3 200 Prohra -6 300 

7 6 400 Prohra -12 700 

8 12 800 Prohra -25 500 

9 25 600 Prohra -51 100 

10 51 200 Prohra -102 300 

11 102 400 Prohra -204 700 

12 204 800 Prohra -409 500 

13 409 600 Prohra -819 100 

14 819 200 Prohra -1 638 300 

15 1 638 400 Prohra -3 276 700 

16 3 276 800 Prohra -6 553 500 

17 6 553 600 Prohra -13 107 100 

18 13 107 200 Prohra -26 214 300 

19 26 214 400 Prohra -52 428 700 

20 52 428 800 Prohra -104 857 500 

21 104 857 600 Prohra -209 715 100 

22 209 715 200 Prohra -419 430 300 

23 419 430 400 Prohra -838 860 700 

24 838 860 800 Prohra -1 677 721 500 

25 1 677 721 600 Prohra -3 355 443 100 

26 3 355 443 200 Prohra -6 710 886 300 

27 6 710 886 400 Prohra -13 421 772 700 
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28 13 421 772 800 Prohra -26 843 545 500 

29 26 843 545 600 Prohra -53 687 091 100 

30 53 687 091 200 Prohra -107 374 182 300 

31 107 374 182 400 Prohra -214 748 364 700 

32 214 748 364 800 Prohra -429 496 729 500 

33 429 496 729 600 Výhra 100 

Tímto příkladem jsme nakousli jeden z možných přístupů k řízení peněz. Bohužel asi všichni cítíme, že to 

nebude ten správný způsob. V příští kapitole si ukážeme ještě další systémy používané u hazardních her. 
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5. Money management v hazardních hrách  

V této kapitole si ukážeme základní přístupy MM v hazardních hrách. V minulé kapitole jsme si ukázali 
martingale metodu. Martingale metodu najdete v literatuře i v určité modifikaci nazývané jako Great 

martingale. Metoda vychází také ze zdvojnásobování sázky po každé prohře, ale k nové sázce se přičte ještě 
jedna jednotka. Tzn. vsadím 100 Kč a prohraju, další sázka bude 100*2+100 = 300 Kč. Pokud znovu prohrajeme, 
další sázka bude 300*2+100 = 700 Kč. V následující tabulce vidíte porovnání martingale a great martingale 

přístupu: 

Sázka Výše sázky Výsledek hry Stav našeho účtu Sázka Výše sázky Výsledek hry Stav našeho účtu 

1 100 Prohra -100 1 100 Prohra -100 

2 200 Prohra -300 2 300 Prohra -400 

3 400 Prohra -700 3 700 Prohra -1 100 

4 800 Prohra -1 500 4 1 500 Prohra -2 600 

5 1 600 Prohra -3 100 5 3 100 Prohra -5 700 

6 3 200 Prohra -6 300 6 6 300 Prohra -12 000 

7 6 400 Prohra -12 700 7 12 700 Prohra -24 700 

8 12 800 Prohra -25 500 8 25 500 Prohra -50 200 

9 25 600 Prohra -51 100 9 51 100 Prohra -101 300 

10 51 200 Prohra -102 300 10 102 300 Prohra -203 600 

11 102 400 Výhra 100 11 204 700 Výhra 1 100 

Je patrné, že tímto přístupem pouze umocňujeme riziko. Asi největší předností je, že s touto metodou přijdete 
o své peníze ještě rychleji než u martingale přístupu. 

Jinou metodou je tzv. anti-martingale přístup. Ten naopak zvyšuje sázku po výhře a po prohře ji snižuje. Tato 
metoda je výrazně méně riziková, ale pokud nemáte alespoň trochu štěstí, tak i tato metoda skončí ztrátou. 
Důvodem je to, že hazardní hry jsou postaveny na principu negativního matematického očekávání. Úmyslně zde 
neukážeme žádný příklad této metody, protože si jí budeme obšírně zaobírat prakticky ve všech dalších 
kapitolách povídání o MM. Již teď však můžeme říci, že anti-martingale přístup je ten, který bude základem 

všech smysluplných a funkčních systémů MM.  

Dalším metodou je D´Alembertův přístup. Metoda spočívá v tom, že přidáváme jednu jednotku sázky po každé 
prohře a odebíráme jednu jednotku po každé výhře. Hráč skončí profitem, jakmile se sázka dostane na velikost 
první sázky. 
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Ukažme si to v následující tabulce: 

Pořadí sázky Výsledek Výše sázky Stav účtu 

1 Prohra 100 Kč – 100,00 Kč 

2 Prohra 200 Kč – 300,00 Kč 

3 Prohra 300 Kč – 600,00 Kč 

4 Prohra 400 Kč – 1 000,00 Kč 

5 Výhra 500 Kč – 500,00 Kč 

6 Prohra 400 Kč – 900,00 Kč 

7 Prohra 500 Kč – 1 400,00 Kč 

8 Výhra 600 Kč – 800,00 Kč 

9 Výhra 500 Kč – 300,00 Kč 

10 Prohra 400 Kč – 700,00 Kč 

11 Prohra 500 Kč – 1 200,00 Kč 

12 Výhra 600 Kč – 600,00 Kč 

13 Výhra 500 Kč – 100,00 Kč 

14 Prohra 400 Kč – 500,00 Kč 

15 Výhra 500 Kč – Kč 

16 Výhra 400 Kč 400,00 Kč 

17 Výhra 300 Kč 700,00 Kč 

18 Výhra 200 Kč 900,00 Kč 

19 Výhra 100 Kč 1 000,00 Kč 

Začínáme hrát se základní sázkou 100 Kč. Po prohře 100 Kč přidáme, po výhře 100 Kč ubereme. Hrajeme tak 
dlouho, dokud se sázka nesníží na základní sázku 100 Kč, pak hru ukončujeme. Hru hrajeme v sériích. Nejkratší 
série nastane, pokud po prohře zvýšíme na 100+100 = 200 Kč a přijde výhra a snížíme vklad na 200-100 = 100 
Kč. Série končí třetím pokusem se ziskem 0 Kč nebo 100 Kč (závisí na tom, zda je třetí sázka výhra či prohra). A 
my začneme další sérii. V tabulce vidíte sérii, která měla 19 sázek, než došlo k poklesu sázky zpět na 100 Kč. 
Série skončila se ziskem 1.000 Kč. Největší pokles účtu byl -1.400 Kč. Kliknutím na tento odkaz se vám otevře 
excelový soubor, který simuluje tuto metodu pro různé kombinace výher a proher. Stisknutím klávesy F9 
získáte novou simulaci výher a proher a uvidíte, jak by vypadali sázky a zisky v dané herní sérii. Zkuste si 
několikrát stisknout F9 a koukněte, jak se mohou jednotlivé herní série lišit … 

Ze simulace zjistíte, že tato metoda funguje velmi dobře. Jen pro pořádek uvádím, že simulace je postavena za 
podmínky, kdy pravděpodobnost výhry a prohry je 50%:50% a poměr výhry a prohry je 1:1 tzn. matematické 



E-book: Tajemství Money Managementu                                                                                                          magazin-forex.cz 

2017 © Magazín FOREX. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována 

za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu. 

17 

očekávání je 0. Vzhledem k tomu, že hazardní hry jsou vymýšleny kasiny tak, aby měli negativní matematické 
očekávání, tak ani tato metoda Vám nezaručuje jistou výhru. 

V literatuře najdete i řadu dalších přístupů Labouchere, anti-Labouchere apod. Nicméně žádný zaručený přístup 
k tomu, jak konzistentně vydělávat v hazardních hrách neexistuje. 

Hlavním důvodem je to, že pravidla hazardních her jsou stanovena tak, že vám neumožňují získat statistickou 

výhodu (pozitivní matematické očekávání). Pokud nemá hra pozitivní očekávání, nelze dlouhodobě a 
konzistentně na této hře vydělávat, a nezmění to žádná metoda money managementu. 

Přesto se v historii najdou případy, kdy někdo vytvořil „výhodu hazardního hráče“. Příkladem je matematik 
Edward Thorp. Ten vytvořil strategii na hru black jack, která měla pozitivní očekávání. A začal ji úspěšně 
používat v kasinech v Las Vegas. Když ho pak již nechtěli do heren pouštět, zveřejnil svou metodu. Následně 
došlo k úpravě pravidel black jacku (tak aby pozitivní očekávání této strategie bylo eliminováno). E. Thorp se pak 
stal úspěšným manažerem v jedné soukromé investiční společnosti. 

Po krátké sondě do oblasti hazardních her vás možná napadne otázka, zda není obchodování na trhu náhodou 

stejným hazardem? Je vůbec možné na trhu dlouhodobě vydělávat? 

Ano je. Trh je v něčem podobný hazardním hrám, když vstupujeme do pozice, není předem jasné, zda skončí 
obchod v zisku nebo ve ztrátě. Ale liší se v jedné zásadní věci. 

 

Pravidla trhu jsou taková, že nám dovolují vytvořit systém, který bude mít pozitivní očekávání. 

Příští kapitola bude trochu oddychová, budeme házet mincí. 

  

Trh nám dává možnost „hrát hru“ s pozitivním očekáváním. 
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6. Házení mincí a money management  

V minulých kapitolách jsme si okrajově 
pověděli něco o hazardních hrách a money 
management systémech pro hraní 
hazardních her. Pokud shrneme hlavní 

myšlenky předchozích kapitol, tak by měli 

být následující: 

1) víme již, co je to matematické očekávání. 
Víme, že musí být pozitivní, pokud není, 
nepomůže nám k dlouhodobé a stabilní 
ziskovosti žádný MM 

2) řekli jsme si něco o riziku a ukázali si jaké 

riziko podstupujeme u martingale metody 

MM 

3) víme již, že nejlepší MM přístupy vycházejí s anti-martingale metod. Zatím jsme si to ale prakticky neukázali 

V této kapitole si prakticky ukážeme martingale a anti-martingale přístup na konkrétním případu, budeme 

házet mincí. Máme 50% pravděpodobnost, že padne „Panna“ nebo „Orel“. Panna nechť znamená výhru a orel 
bude znamenat prohru. Počáteční kapitál do této hry bude 1.000 Kč. Pokud bude výhra, tak obdržíte 1,25 
násobek sázky, pokud padne orel (prohra) přijdeme o celou sázku. Hra bude mít dvě varianty: 

a) budeme hrát 100 her (hodů) mincí 

b) budeme hrát hru o 1.000 hodech 

Otázkou je, jaké procento z celkového kapitálu budeme sázet, abychom maximalizovali náš výnos po 100 (resp. 
1.000) hodech. 

Pro praktickou ukázku si můžeme pomocí generátoru náhodných čísel nasimulovat, jak by vypadaly jednotlivé 
hody pro 100 a 1.000 hodů. Po použití generátoru náhodných čísel jsme provedli 10 náhodných simulaci a 

dospěli k následujícím výsledkům:  

 

Ačkoliv je pravděpodobnost toho, že padne výherní strana mince 50%, v reálných simulacích se dosažené 

procento výher může výrazně lišit. Všimněte si, že nejnižší procento výher u 100 hodů bylo v druhé hře, kdy 
dosáhlo pouhých 39%. Nejlepšího výsledku jsme dosáhli v 9 sérii, kdy ziskových obchodů bylo 57%. Čím více 
hodů, tím více se blížíme k 50%. U 1.000 hodů byla nejmenší ziskovost u druhé série 47,2% a nejvyšší u 10 série, 
kdy dosáhla 52,2%. 
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Jaký dopad měly jednotlivé série simulací na stav našeho účtu? 

V případě 100 hodů se jednou stalo, že náš účet se propadl pod 1.000 Kč (2. série). V ostatních případech jsme 
skončili v zisku. V případě 1.000 hodů jsme skončili v zisku ve všech sériích, ale diference je značná. V nejhorším 

případě dosáhl kapitál výše 3.179 Kč, v nejlepším 52.504 Kč. To je ale zásadní rozdíl! Co je důvodem? 

Důvodem je aplikace jednoduchého MM. Ve všech simulacích jsme sázku stanovili jako 2,5% aktuálního stavu 

kapitálu. Je zde vidět, jak může MM umocnit celkový zisk systému. 

To, co vám chceme ukázat, je skutečnost, že ačkoliv máme systém s pravděpodobností zisku 50% a pozitivním 
očekávání 1,25 * 0,5 – 1*0,5 = 0,125 Kč na každou vsazenou 1 Kč, tak celkový výsledek může být velmi odlišný. 
Dokonce přesto, že je očekávání pozitivní, může být hra po 100 hodech ztrátová! Výše jsme si velmi jednoduše 
ukázali něco, k čemu se vrátíme ještě později, až si budeme popisovat tzv. „Monte Carlo“ analýzu. 

Pojďme si nyní ukázat, jak by vypadal výsledek této hry, pokud bychom hráli s rozdílnou výší sázky. Zatím jsme v 
simulaci používali sázku ve výši 2,5% z disponibilního kapitálu. Nyní si ukážeme, jak reagují výsledky na různou 
velikost sázky v %. 

 

Výše vidíte 4 hry/simulace a je patrné, že výsledky se mohou výrazně lišit. Pokud budeme riskovat 15% z 

kapitálu na každou sázku, dosáhneme famózního zhodnocení kapitálu ve druhé hře při 1.000 hodech. Kapitál 
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1.000 Kč zhodnotíme na 232,4 mil. Kč. Naopak při čtvrté hře a risku 15% zlikvidujeme účet a z 1.000 Kč nám 

zbude pouhých 25 Kč. 

Na druhou stranu je vidět, že pro varianty, kdy riskujeme méně než 5% kapitálu do každé sázky, ve všech hrách 
končíme se ziskem. Samozřejmě zde vidíme pouze ukázku 4 her / simulací. Kliknutím na tento odkaz se vám 

otevře excelový soubor, kde si můžete zkusit vytvořit nespočet podobných simulací. V souboru jsou žluté 
buňky (v části A), kde můžete měnit výši kapitálu, zisk v případě výhry, výši ztráty a riskované procento. Poté 
zmáčknete F9 a v růžových polích se Vám vypočte matematické očekávání (v části A vpravo) a také stav vašeho 
kapitálu po 100 a 1000 hodech (v části B). Dalším stiskem klávesy F9 získáte novou simulaci. Navíc v části B 
vidíte i graf vývoje kapitálu / equity. Získáte tak lepší představu, jak se váš účet v čase vyvíjel. 

Na následujícím obrázku naleznete ukázku ze simulace s riskem 10% z kapitálu. Výsledný kapitál po 1.000 
hodech dosáhl 27,7 mil. Kč, nicméně z křivky equity je vidět, že průběh této hry byl poměrně dramatický. 
Kapitál narostl až na 53 mil. Kč a pak spadl o 50 mil. Kč, aby se pak zase vrátil. Myslím, že nikdo z nás není tak 
psychicky silný, aby tuto hru „ve zdraví“ ustál. 

 

Pokud sjedete v souboru níže, tak v části C najdete tabulku, která kalkuluje výsledky pro jednotlivé úrovně % 

riskovaného kapitálu a to: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% a 50%. Najdete zde 
také porovnání přístupu martingale a anti-martingale metody. Anti-martingale metoda snižuje vsazenou 
částku vždy s poklesem kapitálu tak, aby riziko nepřekročilo stanovené % risku z kapitálu. Martingale metoda je 
kalkulována tak, že výše sázky se odvíjí také jako % z disponibilního kapitálu, avšak po prohře sázku 
zdvojnásobíme. Pokud přijde další prohra, opět sázku zdvojnásobíme atd. až než přijde výhra. Pak se vracíme 
opět na velikost sázky odpovídající % risku z disponibilního kapitálu. 
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Můžeme si opět v souboru vyzkoušet několik simulací stiskem klávesy F9. 
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Je zde vidět, že martingale metoda vede ve většině případů k likvidaci účtu. Ačkoliv při malém počtu pokusů 
může vykazovat lepší výsledek než anti-martingale metoda, při dlouhodobém používání je likvidace účtu 
nevyhnutelná. Je vidět, že ve 3 případech ze 4 případů (při 1.000 hodech) vede martingale metoda ke ztrátě 
účtu. Největší slabinou martingale metody není procento úspěšnosti hry, ale řazení výher a proher. Jakmile se 

objeví větší počet návazných proher za sebou, dojde k likvidaci účtu. To je vidět i na hře 1 a 3. V obou hrách 
bylo při sto hodech přesně 50 výher a 50 proher, byly různě seřazené. V 1. hře byly výhry a prohry řazeny 
poměrně rovnoměrně a dosáhli jsme proto s martingale metodou zisku. Ve 3 hře byla však období většího 
počtu návazných proher a zlikvidovali jsme účet. Podobný jev je vidět i u 1.000 hodů. Všimněte si, že ačkoliv v 1. 
hře byla úspěšnost hodů ze všech her nejnižší (49%), přesto vykázala hra zisk pro riziko 1%. Důvod je opět ten, 
že u dalších 3 her došlo k většímu počtu po sobě jdoucích ztrát a náš účet to „nevydržel“. 

Jedná se opět jen o 4 náhodné simulace. Využijte excelového souboru a zkuste si kliknutím na F9 vygenerovat 
další možné hry. Vaše zjištění by mělo být jednoznačné. Ačkoliv může martingale metoda při malém počtu 

hodů fungovat, v dlouhodobém horizontu vede ke ztrátě účtu!!! 

Jaký z toho máte pocit? Máme hru, která má jednoznačně pozitivní očekávání, tzn. prakticky zaručený zisk. 
Přesto vidíme, že v závislosti na velikosti sázky, ale i vývoje počtu výherních a prohrávajících hodů můžeme 
dosáhnout diametrálně odlišných výsledků. Ačkoliv v této hře existuje jednoznačně pozitivní očekávání, tak 
přesto jsme viděli řadu příkladů, kdy jsme přišli zcela o svůj kapitál. 

V jednoduchém excelovém simulátoru si můžete ozkoušet libovolný počet simulací. Když si s ním budete hrát 
delší dobu, zjistíte, že při úrovni risku mezi 1-3% je pravděpodobnost ztráty poměrně malá a i equity křivka 

vypadá dostatečně konzistentně a nemá dramatické drawdowny. Všimneme si také, že dost často je ekvity 
křivka pro prvních 100 hodů plochá, či „málo“ dynamická. 

Vše výše uvedené lze trochu zobecnit a domníváme se, že je to důvod následujících jevů. Jsme přesvědčeni, že 
existuje ohromné množství systémů s pozitivním očekáváním. Bohužel často se stává, že i když máme systém s 
velmi pěknou equity křivkou, budoucí vývoj nám může v krátkém horizontu připadat plochý. Řada traderů není 
dostatečně trpělivá a systém opouští ve snaze najít lepší a výkonnější systém … (to je ještě ta lepší varianta). Jiní 
totiž začnou tento systém s pěknou ekvitou obchodovat s extrémně velkou pozicí a velmi snadno „sklouznou“ 
do ztráty či v horším případě zlikvidují účet. Měli bychom si proto zapamatovat, že musíme být trpěliví, 

nesmíme ve snaze rychle vydělat nastavit neadekvátní výši pozice.  

Nevíme, jak se vám dnešní hra s jednoduchým excelovovým simulátorem líbila, ale věříme, že vám trochu 
ukázala, jak veliký význam pro konečný výsledek má správné použití MM. Ukazuje se zde, že ti co tvrdí, že MM 

je 2/3 úspěchu, mají asi pravdu … 

V příští kapitole si povíme něco málo o výzkumech v oblasti tradingu a MM. 
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7. Výzkum v oblasti money managementu  

Raplh Vince vytvořil hru s jediným 

proměnlivým parametrem, a to 

velikost sázky. Vybral 40 lidí s 

akademickým vzděláním a titulem 

doktorů věd (nikdo z nich však nebyl 
profesionální trader, statistik či 
matematik). Každý z nich dostal k 
dispozici 1.000 USD s tím, že mají 
postupně možnost vsadit v následujících 
100 sázkách. Velikost sázky si mohl 
každý určit sám, a mohl ji v průběhu hry 
jakkoliv měnit. Hra skládající se ze 100 
sázek měla 60% úspěšných obchodů a 
40% neúspěšných obchodů. Hra tedy 

měla pozitivní očekávání na úrovni 0,20 

USD na každý vsazený 1 USD. Po 
realizaci všech 100 sázek pouze 2 lidé dokázali zvětšit svůj počáteční kapitál. 

Tedy 95% hráčů přišlo o peníze ve hře, která má pozitivní očekávání! 

Podobný pokus udělal i Van Tharp. V rámci 8 přednášek v několika městech v USA hrál podobnou hru se svými 
posluchači. Na každé přednášce se účastnilo kolem 50-100 posluchačů. Jednalo se převážně o profesionální 
obchodníky z velkých investičních společností a bank. V tomto případě byla sice úspěšnost vyšší, ale stejně 
polovina těchto posluchačů byla ztrátová. 

V roce 1997 byl v USA uveřejněn výzkum výkonnosti 82 portfolio manažerů za předcházejících 10 let. Ukázalo 
se, že 95% zisku bylo vytvořeno jen výhodou distribuce (tedy rozdělením mezi hotovost, akcie, dluhopisy atd.) 
Jen 8,5% zisku bylo vytvořeno správným načasováním koupě a prodeje akcií a dluhopisů. 

Ale vraťme se zpátky ke hře Ralpha Vince a pokusme se o ní trochu přemýšlet. Co se stane, když vsadíme 200 
USD na každou sázku? Pokud přijde 5 proher po sobě hned na začátku hry, zlikvidujeme účet a již nemáme na 
další sázku. Pravděpodobnost, že se tak stane je 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 = 0,03125 (3,13%). Zdá se Vám to 
malá pravděpodobnost? Jste ochotni i tak malé riziko přijmout? Předpokládejme, že prohrajeme první 2 sázky 
(pravděpodobnost je 0,5 * 0,45 = 0,25 tedy 25%). Ve skutečnosti ztratíme 400 USD tedy 40% kapitálu. 
Potřebujeme tak vydělat 400 USD, abychom se dostali zpět na původní vklad. Máme však jen 600 USD což 
znamená vydělat 67% z našeho současného kapitálu. Ztratili jsme 40%, ale abychom je vydělali zpět, musíme 
vydělat 67%. Tomu se říká „asymetrický vliv“. Pokud ztratíme 90% kapitálu, musíme vydělat 900%, abychom se 
vrátili zpět. 
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Na následujícím grafu asymetrický jev vidíte:  

 

Všimněte si, že při ztrátě 50% kapitálu musíte vydělat 100%, abyste se dostali zpět na původní výši kapitálu. 

Předpokládejme, že jsme vsadili určité procento svého kapitálu např. 1%, 5%, 10%, 15% a třeba 40%. Jak bude 
vypadat náš výsledek? V této hře máme garantováno 40 ztrát a 60 zisků, nevíme však, v jakém pořadí se 
odehrají. Představme si, že máme dostatek času a sestavíme si 1.000 různých variant seřazení těchto 40 ztrát a 
60 zisků. Poté si pro každou variantu vypočteme zisky/ztráty pro variantu výše sázky 1%, 5%, 10%, 15% a 40% 
kapitálu. Na základě 1.000 simulací můžeme odhadovat distribuci výsledků (mluvíme o tzv. Monte Carlo 

simulaci). Když máme 1.000 výsledků, můžeme provést analýzu podle jednotlivých kvartilů např. 1% (10) 
nejlepších výsledků, nebo naopak 1% nejhorších výsledků. Můžme zjistit max. DD u 50% (500) nejziskovějších či 
naopak nejméně ziskových simulací. Provedli jsme tuto práci za vás a výsledkem je následující tabulka: 

 

Co nám tabulka říká? Podívejme se na situaci, kdy riskujeme vždy 5% našeho kapitálu. V 1% případů byl 
náš kapitál 647 USD (sloupec „1% nejhorších“). Vůbec nejhorší výsledek je 494 USD (sloupec „Equita v 
nejhorším případě“). V 50% případů bychom dosáhli výše kapitálu 2.393 USD a vyššího a v 5% případů byl 
výsledek dokonce vyšší než 5.355 USD. 
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Jak je to s drawdownem (DD)? Při sázce 5% byl DD v 50% případů nižší než 27,42%. V 1% případů byl horší než 
51,35%. Max. DD byl 68,03%. Největší absolutní DD byl přes 500 USD a z 1.000 USD, které jsme měli na začátku 
nám zbylo pouze 494 USD. 

Jak je vidět u sázky 40% účtu na 1 obchod v 50% případů je DD větší než 99,37% tzn. prakticky jsme zlikvidovali 
účet. 

Tím jsme si zhruba ukázali, co nám simulace Monte Carlo nabízí. Detailněji se jí budeme zabývat v některém s 
dalších článků, kde si ji ukážeme prakticky na reálném obchodním systému. Dnes jsme si ukázali to, co jsme 
poznali už v minulé kapitole, kdy jsme házeli mincí. 

 

Věříme, že teď je již všem jasné, že úspěch v tradingu není o tom mít dobrý systém, ale o tom správně stanovit 
výši rizika/sázky pro obchodování vašeho systému. 

V příští kapitole se budeme věnovat jednotlivým technikám MM. 

  

I když máme systém s pozitivním matematickým očekáváním, tak špatnou výší zvolené sázky můžeme 

stejně přijít o peníze. 
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8. Fixed Fraction a Fixed Ratio  

Fixed Fraction (FF) je nejznámější a nejrozšířenější metodou MM. FF stanoví, že pro každý obchod nebude 
riskováno více než x% obchodního účtu. 

Uveďme si pro názornost pár příkladů: 

1) máme účet 1.000 USD a chceme obchodovat systém na EURUSD, kde SL je stanoven na úrovni 50 pipů a 
zároveň nechceme riskovat více než 2% kapitálu. 2% kapitálu je 20 USD. SL 50 pipů je na jednom lotu 500 USD, 
tedy 20/500 = 0.04 lotu tzn. 4 microloty. 

2) máme účet 500 USD a chceme otevřít obchod se SL 150 pipů a zároveň neriskovat více než 2% kapitálu. 2% 
kapitálu jsou 10 USD. Riziko pro jeden lot na SL 150 pipů je 1.500 USD. Velikost pozice tedy 10/1500 = 0,0066 
lotu. Tedy 0,6 microlotu tzn. že nedosahujeme ani 1 microlotu a obchod nemůžeme otevřít. Pokud nechceme 
zvyšovat procento riskovaného kapitálu, musíme buď navýšit kapitál, nebo snížit SL. Pokud bychom přesto 
otevřeli obchod o velikosti jeden microlot se SL 150 pipů, riskovali bychom 15/500 = 3% kapitálu 

3) dle této logiky můžeme dopočítat velikost účtu, který pro obchodování potřebujeme. Pokud máme systém se 
SL 200 pipů a nechceme riskovat na jeden obchod více jak 1% kapitálu, vypočteme min. velikost kapitálu takto: 

Ztráta v USD / % risk = 20 / 1% = 2.000 USD 

To jen malá ukázka logiky výpočtů a teď se vraťme v metodě Fixed Fraction. FF je pravděpodobně 

nejpoužívanější a nejvíce doporučovanou metodou MM a je hojně využívaná i fond manažery. Velké fondy 
pracují s velmi malým % rizika (většinou do 1%) to však neumožňuje geometrický růst equity. Individuální 
obchodníci mají většinou malý kapitál a mají proto tendenci % risku zvyšovat a dosahovat tak prudšího růstu 
equity. Ale pozor, vzpomeňte si na kapitolu č. 6, kde jsme házeli mincí. Ukazovali jsme si simulace různých 
vývojů equitní křivky a viděli jednu pro 10% risk. Jen ji tu krátce připomeneme: 
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Vývoj ekvity je psychicky devastující. Vydělat 50 mil. Kč a pak o ně skoro přijít, tedy klesnout na 3 mil. 
Kč, a následně se zase vrátit na 40 mil. Kč. 

Je tedy zřejmé, že 10% je hodně. Jaké tedy % risku použít? Postupem doby se objevila řada přístupů, jak 
zkalkulovat výši % risku. Ukažme si ty nejznámější z nich: 

FF – Kellyho vzorec 

J. L. Kelly byl fyzik a vyvinul toto kritérium v roce 1956 při řešení problému náhodnosti šumu, který vznikal na 
telefonních linkách. E. Thorp poté uplatnil tuto metodu na hazardní hře blackjack. 

Kellyho % risku = (W – (1-W)) / R; kde 

W – je pravděpodobnost zisku 

R – je historický průměr poměru velikosti průměrného zisku / průměrné ztráty 

Řekněme, že máme systém s ziskovostí 55% a poměr průměrného zisku a ztráty je 1,2, pak Kellyho % risku = 
(55-45) / 1,2 = 8,3% 

Dalším způsobem, jak stanovit % risku je metoda Optimal f, kterou zpopularizoval Ralph Vince. 

  

FF – Optimal f 

R. Vince považoval za nejlepší variantu riskovat pevné části největší historické ztráty. Testujeme tedy hodnoty 
od 1% až do 100% a hledáme nejvyšší hodnotu TRW 

TWR = Pi=1...n (1 - f * výsledeki / max. ztráta) 

Hodnotu optima f si můžeme ukázat na následujícím obrázku. Jestliže znázorníme hodnotu TRW pro hodnoty 
risku od 1% až do 100%, tak Optimal f je na samotném vrcholu křivky. 
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Tato metoda je neuvěřitelně agresivní a v reálu obtížně psychicky obchodovatelná. Ukážeme si to v některé z 
dalších kapitol. 

FF – Secure f 

Tento výpočet používá také vzorec pro Optimal f, ale nepoužíváme pro výpočet největší historickou ztrátu, ale 
maximální drawdown. Tento přístup je významně méně rizikový (viz. následující obrázek) 

 

FF dle Larryho Williamse 

Larry Williams jako jeden z nejslavnějších traderů na světě propaguje vlastní variantu FF. Počet kontraktů 
stanovuje takto: 

  

Fixed Ratio  

Jiný přístup vypracoval a představil Ray Jones. Tuto metodu rozvinul na základě FF metody, když se snažil 
odstranit její hlavní nedostatky. Metody vypadají podobně, a přesto se liší. Hlavní nevýhodou FF je, že „řeší“ 
prakticky jen jednu složku MM. Cílem MM je maximalizovat zisk a zároveň minimalizovat riziko. Samozřejmě, že 
je to úkol, který se nepovede nikdy uspokojivě vyřešit, ale FF při svém nastavení buď upřednostňuje riziko, a 
nebo naopak zisk a druhou veličinu „ignoruje“. 

1) FF nám umožňuje při vysokém % risku dosáhnout výrazného geometrického růstu 

2) FF s nízkým % risku umožňuje udržovat nízké riziko, 

ale: 

1) Použití vysokého % risku vystavuje účet enorním drawdownům 

Počet kontraktů = % rizika * Kapitál / (- max. drawdown) /100 
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2) Při použití velmi malého % risku dochází k velmi pomalému růstu kapitálu 

3) při snaze nalézt % risku někde mezi těmito úrovněmi neumožňuje stanovit správné proporce risku a zisku 

  

V čem se vlastně tyto metody liší? 

FF metoda umožňuje zvyšování tempa růstu s konstantním rizikem, kdežto 
FR metoda umožňuje konstantní tempo růstu se zmenšujícím se rizikem. 
FR vazbu mezi riskem a výnosem řeší daleko lépe. 

  

Ukážme si tedy, jak FR funguje: 

FR se kalkuluje tak, že vyjdeme z počátečního kapitálu a stanovíme si požadovaný delta parametr. Deltu 
stanovujeme s ohledem na svůj přístup k riziku a obchodní systém. Tato proměnná ovlivňuje dynamiku 
výsledků. 

Ukažme si to na příkladu: např. začneme s kapitálem 10.000 USD a deltu stanovíme na 5.000 USD. 

Úrovně, kdy budeme zvyšovat nasí pozici o další kontrakt stanovíme následovně: 

10.000 + (1 * 5.000) = 15.000 USD …. po dosažení této úrovně zvýšíme pozici o jeden kontrakt 

15.000 + (2 * 5.000) = 25.000 USD …. další úroveň pro navýšení kontraktu 

25.000 + (3 * 5.000) = 40.000 USD …. atd. 

Obecně tedy platí vzorec: 

 

… ale dost už teorie. To jsou jen základní popisy základních MM metod. Více informací naleznete na webech či v 
literatuře, my se však zaměříme hlavně na praktické využití a aplikaci těchto metod. V následující kapitole si 

ukážeme konkrétní obchodní systém a budeme na něj aplikovat FF a FR metodu, abychom viděli rozdíly a 
zároveň si uvědomili výhody a nevýhody jednotlivých metod, tak jak jsem je vyjádřil výše. 

  

Následující úroveň = předchozí požadovaná výše účtu + (počet kontraktů * delta) 
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9. Praktická ukázka  

V této kapitole si ukážeme aplikaci jednotlivých metod Fixed Fraction (FF) a Fixed Ratio (FR) na konkrétním 

příkladu. K praktické ukázce použijeme reálný obchodní systém, který obchodujeme na měnovém páru 
EURUSD. Jedná se o denní breakout, který má následující ekvitní křivku: 

 

V grafu vidíte vývoj ekvity při obchodování systému s jedním lotem. Strategie vygenerovala něco málo přes 600 
obchodů se ziskem cca 185.000 USD za 10 let. 

Podívejme se na to, jak by vypadala ekvita v případě, že bychom použili metodu FF. Začneme obchodovat s 1 
lotem a budeme navyšovat velikost pozice tak, abychom riskovali max. 2,0% účtu. 
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Z grafu je vidět, že při takto nastaveném MM bychom dosáhli zisku cca 3,8 mil. USD. 

Podívejme se, jak by vypadala ekvitní křivka pro FR. Začneme obchodovat s 1 lotem a budeme zvyšovat pozice 
pro deltu 5.000 USD. 
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Při tomto MM bychom dosáhli zisku 3,1 mil. USD. 

Pokusme si teď obě metody porovnat. FF má „pomalejší start“ potřebuje 360 obchodů k tomu, aby dosáhla na 
zisk 500.000 USD. FR stačí pouze 280 obchodů pro dosažení této mety. Na druhou stranu FF má po pomalejším 
startu daleko větší dynamiku na 600 obchodech dosahuje 3,8 mil. USD zisku, kdežto FR „pouhých“ 3,1 mil. USD. 
Lépe je to vidět na grafu, kde jsou znázorněny křivky equity obou metod společně: 

 

Na grafu si všimneme i další věci a to je drawdown (DD). Mezi 540-560 obchodem se systém dostal do DD a u FF 
byl dvakrát větší než u FR. Teď je již daleko lépe vidět to, co jsme si o metodách FF a FR řekli v minulé kapitole, a 
to že: 

FF metoda umožňuje zvyšování tempa růstu s konstantním rizikem, kdežto 

FR metoda umožňuje konstantní tempo růstu se zmenšujícím se rizikem. 

FR vazbu mezi riskem a výnosem řeší daleko lépe. 

Ale nechceme ve Vás vyvolat iluzi, že FR je lepší než FF. Chceme být objektivní, a ať si každý z Vás vybere, kterou 
metodu bude používat. Je totiž zřejmé to, že pokud bychom obchodovali dále a přidali dalších 100 obchodů, FF 
by dosáhla výrazně většího zisku než metoda FR (má tendenci k exponenciálnímu vývoji ekvity). Pokud na to 
máte psychiku, tak se do toho můžete pustit. Na druhou stranu již na grafu je vidět, že když došlo mezi 540-560 
obchodem k DD, tak u FF dosáhl DD -680.000 USD (zatím jsme nepoznali nikoho, kdo by takový DD psychicky 
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unesl). Na druhou stranu lepší start, resp. rychlejší nárůst ekvity v počátku je dán tím, že u FR obchodujete 

s výrazně vyšším riskem než u FF metody. Je to vidět názorně na následujícím příkladu. 

Řekněme, že máme kapitál 10.000 USD a začneme obchodovat FF s rizikem max. 2% kapitálu a FR s deltou 5.000 
USD. Nejprve si spočteme hranice pro FR, při kterých by mělo dojít k navýšení pozice o jeden lot: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hranice FR 15 000 25 000 40 000 60 000 85 000 115 000 150 000 190 000 235 000 

 Tak a v následující tabulce vidíme, kolik lotů budeme obchodovat při různých úrovních kapitálu (pro výpočet 
počítáme ztrátu/riziko 500 USD na 1 lot): 

při výši kapitálu 
FF FR 

počet lotů zaokrouhleno risk/ekvita počet lotů risk/ekvita 

10 000 0,4 0 0,0% 1 5,0% 

20 000 0,8 0 0,0% 1 2,5% 

30 000 1,2 1 1,7% 2 3,3% 

40 000 1,6 1 1,3% 3 3,8% 

50 000 2,0 2 2,0% 3 3,0% 

60 000 2,4 2 1,7% 4 3,3% 

70 000 2,8 2 1,4% 4 2,9% 

80 000 3,2 3 1,9% 4 2,5% 

90 000 3,6 3 1,7% 5 2,8% 

Abstrahujme teď od faktu, že s metodou FF bychom při kapitálu 10.000 USD nemohli vůbec otevřít pozici 1 lot, 
neboť bychom nesplnili podmínku max. risku 2% z kapitálu. Příklad je pouze demonstrativní a ukazuje, že FR 
metoda je z počátku riskantnější než FF, kde riziko nikdy nepřekročí daná 2% z kapitálu. Naopak, pokud kapitál 

naroste situace se obrátí a riziko u FR začne postupně klesat, ale u FF zůstává stejné (viz. následující tabulka). 

při výši kapitálu 
FF FR 

počet lotů zaokrouhleno risk/ekvita počet lotů risk/ekvita 

150 000 6 6 2,0% 7 2,3% 

200 000 8 8 2,0% 8 2,0% 

250 000 10 10 2,0% 9 1,8% 

300 000 12 12 2,0% 10 1,7% 
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350 000 14 14 2,0% 11 1,6% 

400 000 16 16 2,0% 12 1,5% 

450 000 18 18 2,0% 12 1,3% 

500 000 20 20 2,0% 13 1,3% 

Věříme, že dnešní praktická ukázka Vám pomohla poznat rozdíly obou přístupů k MM. Tímto by mohla tato 
kapitola skončit, my Vám však ještě chceme ukázat jednu ekvitní křivku, resp. vrátit se k naší myšlence z 
předchozích kapitol, že agresivní metody MM jako např. Optimal f jsou jen obtížně psychicky 
obchodovatelné. Zkalkulovali jsme Optimal f a zjistili jeho hodnotu = 41,5%. Podívejme se na ekvitní křivku pro 

případ, kdy aplikujeme metodu FF – Optimal f: 

 

Dosáhli jsme zisku 141 mil. USD, avšak při DD skoro 10 mil. USD! Asi málokdo z nás by psychicky unesl takový 
DD, ale připusťme, že někdo takový existuje. Myslíte si, že kdyby tento systém s MM FF Optimal f obchodoval 
zcela mechanicky nějaký robot, kterému by bylo absolutně jedno, když by přišel o 10 mil. USD, že by dosáhl 
stejného výsledku, který vidíme na obrázku? Pokud si myslíte, že ano, tak Vás zklameme. 

Připusťme to, že systém bude fungovat příštích 10 let stejně dobře, jako doposud, tzn. zůstane zachována 
ziskovost (počet ziskových a ztrátových obchodů) a i poměr průměrného zisku a ztráty. Je však pravděpodobné, 
že zisky a ztráty budou přicházet v jiném pořadí než v minulosti. 
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Předpokládejme, že náš robot začne obchodovat s kapitálem 10.000 USD. Ale i když systém zůstane stejně 
robustní a robot bude striktně dodržovat pravidla systému, stejně existuje 21,5% pravděpodobnost, že účet 
zlikviduje. V dalších 47,4% bude výsledek horší než 141 mil. USD. Je zde sice 31,1% pravděpodobnost, že jeho 
zisk bude vyšší než 141 mil. USD, ale jinak řečeno s pravděpodobností 68,9% výsledku 141 mil. USD nedosáhne. 

Jak jsme na to přišli? Pomohla nám tzv. Monte Carlo analýza. Ta nám pomůže nasimulovat budoucí chování 
systému a ukáže pravděpodobnost vývoje našeho zisku či DD. Než si však řekneme více o Monte Carlo simulaci, 
vrátíme se v příští kapitole k našemu simulátoru házení mincí a k tomu, jak náš obchodní systém ovlivní náš 
MM. 
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10.  Money management a Profit Factor  

V minulé kapitole jsme si ukázali praktickou ukázku Fixed Fraction a Fixed Ratio metody na konkrétním 
obchodním systému.  V závěru jsme si naznačili, že existuje způsob, jak si simulovat vývoj strategie do budoucna 
tzv. Monte Carlo analýzu. Tu si však necháme až na příště. Než se do Monte Carlo analýzy pustíme, je dobré si 
říci něco o tom, jak ovlivňuje MM kvalita samotného obchodního systému. 

Vrátíme se tak trochu k tomu, co jsme si ukazovali v 6 kapitole. Když jsme házeli mincí, tak jsme kalkulovali 
s výnosem o velikosti 1,25 násobku sázky při výhře a ztrátou o velikosti 1 násobku sázky v případě prohry. 
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě se blíží procento výher k 50% ze všech hodů, má tento systém pozitivní 
matematické očekávání. Víme tedy, že hrát tuto hru nám v dlouhodobém horizontu zajišťuje výhru. 

Dnes si však položíme jinou otázku. Je takovýto systém dostatečně dobrý? A jak efektivní bude aplikace MM? 
Nasimuloval jsem 3 varianty her za podmínek: počáteční vklad 1.000 Kč, 500 hodů a vždy vsázíme stejnou výši 
sázky 20 Kč, na druhém grafu je pak výsledek při aplikace FF pro 2%. 
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V první variantě byla úspěšnost 54,2% a dosáhli jsme zisku 2.194 Kč. Při aplikaci MM FF 2% se náš zisk zvýší až 
na 6.887 Kč. V dalších 2 simulacích již výsledek tak dobrý není. U druhého případu se zisk zvýší z 980 Kč na 1.347 
Kč, avšak u 3 simulace je výsledek skoro stejný. 

Co můžeme z těchto případů vyvodit? Účinek MM je podmíněn kvalitou systému. Systém s malým Profit 
Factorem nám neumožní výrazně zvýšit jeho výkon ani využitím MM. Co je to Profit factor? Vypočteme ho 
následovně: 

Profit Factor je velmi dobrý indikátor kvality systému. Systémy, které dosahují hodnot vyšších než 1,50 lze 
považovat za dobré. Systémy s hodnotou Profit Factoru vyšší než 1,75 lze hodnotit jako velmi dobré a systémy 
s hodnotou vyšší než 2,0 za excelentní. 

Kliknutím na následující odkaz se otevře soubor v excelu, který simuluje náš již známý systém házení mincí, pro 
různé úrovně Profit factoru. Soubor simuluje hru, kdy při výhře dostáváme 1,25, 1,50, 1,75 a 2,0 násobek sázky: 

 

Profit Factor = pravděpodobnost zisku * průměrný zisk / pravděpodobnost ztráty * průměrná ztráta 
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Na obrázku vidíte 3 variantu hry z předchozího obrázku. Křivka pro 1,25 násobek sázky je poměrně plochá. 
Pokud však dostáváme 2 násobek sázky je křivka ekvity parádní. Všimněte si toho, že profit factor se v průběhu 
času mění. Pokud by byla ziskovost 50% rovnal by se celkový profit factor přímo násobku 1,25 resp. 1,5 nebo 
1,75 nebo 2,0. Vzhledem k tomu, že ziskovost v simulovaném vzorku byla 47,2% je výsledný Profit Factor (PF) o 
něco horší. Na obrázku pod grafy je vidět, jak se liší PF v jednotlivých 100 hodech (v závislosti na % ziskovosti 
v daném souboru 100 hodů). Všimněte si, mezi 201-300 hody byla ziskovost nejmenší a tedy i PF dosáhl 
nejnižších hodnot. Naopak v prvních 100 hodech jsme dosáhli nejlepší % ziskovosti a tedy i PF. 

Stisknutím klávesy F9 získáte novou simulaci. Platí, že všechny 4 grafy vychází ze stejné sekvence ziskových a 
ztrátových obchodů, rozdíl je pouze v násobku u ziskových obchodů. Nicméně je vidět, že rozdíl je naprosto 
zásadní. U 1,25 násobku je křivka equity poměrně plochá s malým ziskem u 2,0 násobku získáváme naprosto 
famózní equity křivku. Jak by vypadal zisk po aplikaci MM Fixed Fraction 2,0% vidíte na následujícím obrázku: 

 

U násobku 1,25 je účinek MM mizerný, ale u 2 násobku jsme dosáhli zisku takřka 50.000 Kč!   

Cílem bylo Vám dnes ukázat, že MM umí umocnit náš zisk (což jsme již viděli v minulých kapitolách), ale dnes už 
víme, že důležité je, abychom měli kvalitní obchodní systém s co největším PF. Pokud nemáme kvalitní 
obchodní systém, žádny MM nám stejně nepomůže. 

Zkuste si stiskem klávesy F9 vygenerovat další simulace a prozkoumejte dopady různé úrovně agresivity MM 
tím, že budete měnit % risku. Zkuste např. změnit 2% risku na 5%, 10% či 15%. 

Pokud budete opakovaně mačkat klávesu F9 a budete si zapisovat výsledky jednotlivých variant budete 
nevědomky provádět tzv. Monte Carlo analýzu. Pokud byste provedli 100 simulací a zapisovali jste si výsledky, 
zjistíte např. že nejhorší zisk pro 1,25 násobek byl 350 Kč a nejlepší 2.015 Kč. Můžete si spočítat průměrný zisk, 
můžete zjistit například to, že v 50% případů byl zisk vyšší než 960 Kč atd. Jinak řečeno získáte představu o tom, 
v jakém rozmezí lze očekávat vývoj tohoto „obchodního systému“ v budoucnosti. 

V příští kapitole se vrátíme k našemu obchodnímu systému, který jsme si představili v minulé kapitole (Breakout 
na EURUSD) a ukážeme si na tomto reálném obchodním systému aplikaci Monte Carlo analýzy. Ukážeme si, jak 
vyhodnotit výstupy z Monte Carlo analýzy a uděláme rozhodnutí o tom, jaký MM uplatníme při live 
obchodovaní. 
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11.  Monte Carlo analýza  

V dnešním článku se ukážeme jednoduchou Monte Carlo simulaci u reálného obchodního systému, který živě 
obchodujeme. Jedná se o Breakout na páru EURUSD, jehož křivku equity jsme si ukázali již v 9. kapitole, když 
jsme na tento systém aplikovali MM Fixed Fraction (FF) a Fixed Ratio (FR). 

Než se pustíme do Monte Carlo analýzy řekněme si trochu více o parametrech tohoto systému a zopakujme si 
to, co jsme si ukázali v minulých kapitolách. 

1. Křivka ekvity 
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2. Přehled základních parametrů systému 

 

Toto jsou data pro obchodování s 1 minilotem (1 pip = 1 USD; tzn. ačkoliv je report v USD, ukazuje vlastně i 
hodnotu v pipech). Z reportu je vidět, že systém za 10 let vydělal cca 19.000 pipů, průměrný obchod je 30 pipů, 
longy jsou úspěšnější než shorty, Profit Factor je 1.84 atd. 
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3. Výsledky systému v jednotlivých letech 

 

Zde je vidět, že výkonnost v jednotlivých letech může kolísat. Sami můžete vidět, jak se liší Net Profit (čistý zisk), 
Profit Factor, počet obchodů a % ziskovosti v jednotlivých letech. Data za rok 2013 jsou jen za první 2 měsíce. 
Výsledky za rok 2013 jsou zatím vysoko nad průměrem (PF dosahuje skoro hodnoty 3). 

Je vidět, jak moc v čase osciluje hodnota Profit Factoru, počtu obchodů atd. Dříve nebo později vyvstane otázka: 
„Kolik vydělám na tomto systému v příštím roce?“ 

S odpovědí nám pomůže Monte Carlo analýza. Určitě si pamatujete na předchozí kapitolu, kde jste si mohli 
stáhnout malý simulátor, kde si stiskem klávesy F9 můžeme nasimulovat libovolný počet variant vývoje 
obchodů. Co jsme si z minulé kapitoly odnesli? To, že ačkoliv máme pořád 50% pravděpodobnost výhry, záleží 
na pořadí obchodů. Pořadí ziskových a ztrátových obchodů určuje vývoj našeho zisku, Profit Factor, tvar ekvitní 
křivky atd. 

Jednalo se sice o příklad s házením mincí, ale jak je vidět, obchodní systém se chová stejně (každý rok jiný 
celkový zisk, % úspěšnosti, jiný Profit Factor). V rámci testování jsme totiž vlastně vybrali variantu, která má 
nejlepší křivku equity a Profit Factor. Teď již víme, že jsme vlastně „jen“ vybrali / nalezli obchodní systém, 

jehož historické řazení zisků a ztrát se jeví jako velmi dobré. Je tedy zřejmé, že se jedná o stejnou věc, jako 
když jsme klávesou F9 prováděli různé simulace, až jsme narazili na takovou kombinaci, která měla velmi 
pěknou křivku ekvity. Tzn., že budoucí řazení výher a proher s velkou pravděpodobností nebude vypadat 

stejně. Jak tedy bude vypadat? 



E-book: Tajemství Money Managementu                                                                                                          magazin-forex.cz 

2017 © Magazín FOREX. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována 

za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu. 

42 

Nevíme, ale pomocí Monte Carlo analýzy si můžeme udělat představu o tom, jak by vypadat mohla. Provedeme 
1.000 různých simulací náhodného seřazení historických zisků a ztrát našeho systému, a pak se data z těchto 
1.000 simulací pokusíme zanalyzovat. 

Udělat ručně 1.000 simulací by bylo poměrně zdlouhavé a tak využijeme opět excelu, v kterém jsme si vytvořili 
malý simulátor, který nám pomůže. 

 

Jaké jsou parametry pro simulaci. Máme celkem 625 historických obchodů. Počáteční kapitál nastavíme na 
10.000 USD. Pro simulaci MM Fixed Fraction použijeme % risku 2%. Margin na 1 kontrakt (v tomto případě 
obchodujeme s 1 mini lotem) je v TradeStation 500 USD. Velikost SL používáme u tohoto systému 70 pipů. Delta 
pro použití MM Fixed Ratio volíme 2.000 USD. Nastavíme, že chceme provést 1.000 simulací. A jelikož chceme 
vědět, jak bude vypadat obchodování v příštím roce, tak dosadíme jako počet simulovaných obchodů průměrný 
počet obchodů v roce, tedy 62. 

Klikneme na „Provést simulaci“ a pojďme se podívat na výsledky. 
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Nebudeme si ukazovat všech 1.000 variant, jen koukněte na pár z nich. Vidíte, jak moc se může lišit výsledná 
equita, DD atd. Samozřejmě, abychom si udělali lepší představu, musíme výstupy agregovat: 

 

Při použití MM Fixed Ratio (s Deltou 2.000 USD) bychom dosáhli průměrného zisku 2.010 USD. Nejlepší 
dosažený zisk byl 9.523 USD, nejhorší simulace dokonce znamenala ztrátu ve výši -1.107 USD.  Můžeme tedy 
říci, že pokud budeme výše uvedený obchodní systém obchodovat následující rok, může se náš výsledek 
pohybovat v rozpětí -1.100 USD až 9.500 USD. Obdobně můžeme analyzovat i DD. Vidíme, že nejhorší DD byl 
14,5%. Průměrný DD je 5%. Podívejme se na veličiny zhodnocení a DD v detailu na následujících grafech: 
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Na grafu je vidět četnost výsledků z 1.000 simulací dle %DD. U 265 simulací byl DD 4%. Z obrázku je patrné, že s 
největší pravděpodobností se náš DD bude pohybovat mezi 3-6%. 

Jak vypadá % zhodnocení vloženého kapitálu (v našem případě jsme začali obchodovat s 10.000 USD) 

 

Největší pravděpodobnost je, že skončíme na zhodnocení kapitálu 10-20%. Můžeme se dočkat i zhodnocení 90-
100%, ale vzhledem k tomu, že toto zhodnocení se stalo jen v 1 případu z 1.000, je to jen málo pravděpodobné. 
Co je zajímavé, že jen v 22 případech byl náš zisk horší než 0. 

Tím, že jsme provedli 1.000 simulací, jsme dostali 1.000 různých křivek ekvity. Pojďme se podívat na 2 z nich, na 
tu nejlepší a nejhorší: 



E-book: Tajemství Money Managementu                                                                                                          magazin-forex.cz 

2017 © Magazín FOREX. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována 

za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu. 

45 

 

  

Diametrální rozdíl, co? Bohužel musíme počítat s tím, že takovýto vývoj může nastat. Je sice daleko větší 
pravděpodobnost, že reálná křivka, které dosáhneme, bude někde uprostřed mezi těmito křivkami, ale takhle 
alespoň známe „limity“ našeho systému. 

Jak hodnotit toto nastavení MM? Toto nastavení se může zdát někomu poměrně konzervativní. Obchodujeme 
s rizikem průměrného max. DD 5%, s očekáváním zisku na úrovni 10-20%. Jak by vypadaly parametry v případě, 
že počáteční kapitál snížíme na 5.000 USD a ostatní parametry necháme stejné? 
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Absolutní výše ziskovosti i DD zůstává stejný, ale roste % podíl těchto veličin: 
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Je jasně vidět, že % zhodnocení vzorstlo, ale ruku v ruce s tím roste i riziko/velikost DD.  Je tedy na rozhodnutí 
každého, k jaké variantě se přikloní, záleží na rizikovém přístupu každého jednotlivého tradera. Obchodovat 
tento obchodní systém někde v rozmezí mezi těmito dvěma variantami je rozumné a mělo by zajistit 
dlouhodobou úspěšnost tradera. 

Zklamání?! Připadá Vám zhodnocení při takovémto obchodování malé? Podívejme se tedy, jak by vypadala 

agresivní aplikace MM. 

Než si to ukážeme, podotýkáme, že obchodovat s rizikem na úrovni toho, co je popsáno výše, je dlouhodobě 
správné. Ukážeme si, jak znásobit tento zisk aplikací portfolio efektu (v příštích kapitolách), bez toho, aniž 
bychom volili agresivnější MM. Ale zpět k ukázce agresivního MM. Zní to super, že Larry Williams dokázal udělat 
z 10.000 USD za 1 rok 1.000.000 USD. Ale nepokoušejte se ho napodobit. Larry je geniální obchodník, a obávám 
se, zda dosahujeme jeho kvalit. Navíc dosáhl tohoto úspěchu díky velmi agresivnímu MM. 

Opět použijeme náš Breakout na EURUSD. Víme, že Optimal f pro tento systém vychází 41,6%. Zkusme tedy 
použít agresivní MM Fixed Fraction s % risku = 40%: 
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Nejvyšší dosažený zisk činil 468.802 USD! Pěkné, ale koukněte na DD. Průměr 60%! Koukněme na graf rozložení 
max. DD: 

 

To už připomíná spíše ruletu! Ano, někdo možná dokáže hrát takto agresivně s kapitálem 5.000 USD. Pokuď jste 
bohatí a je Vám jedno, že ztratíte 5.000 USD. Ale to není konzistentí vydělávání peněz, to je spíše sázení … 
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vsadím 5.000 USD a uvidíme, zda to vyjde či nikoliv. Hůře už to bude vypadat, pokud bychom obchodovali třeba 
z 50.000 USD. DD ve výši např. 80%, by znamenal ztrátu účtu ve výši 40.000 USD, a to už bude bolet trochu více 
:-(. 

Chtěli jsme Vám ukázat, jak nám může Monte Carlo analýza pomoci vidět možný vývoj obchodování našeho 

systému v budoucnu. Mohli bychom provádět daleko sofistikovanější analýzu dat našich 1.000 simulací, ale 
cílem bylo ukázat jednoduchou formou základní myšlenku této analýzy. Pro někoho je to možná zklamání, že při 
opatrném MM dosahujeme zhodnocení v rozmezí pouze 10-30%, ale nezoufejte. V příští kapitole se vrátíme 

opět k našemu simulátoru házení mincí, ale opět trochu jinak. Budeme si simulovat portfolio a ukážeme si, 
kolik je pravdy na tom, že díky portfoliu můžeme výrazně snížit naše riziko. 
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12.  Money management a portfolio  

V minulé kapitole jsme aplikovali na 
reálnou obchodní strategii Monte Carlo 
analýzu a ukázali si, jak se mohou vyvíjet 
výsledky obchodování do budoucna. 
Věřím, že jsme všichni pochopili, jak 
může dopadnout náš účet, pokud 
použijeme agresivní MM. Použili jsme 
konzervativní MM a naše zhodnocení se 
pohybovalo v řádu několika desítek 
procent. Ale, co když chceme dosáhnout 

zhodnocení větší než 100%! 

Ukážeme Vám, že i to je možné, ale ne 
tak, že budeme zvyšovat riziko. Cílem je 
najít způsob, jak výrazně zvýšit 
výkonnost při konstantním riziku. A k tomu nám pomůže portfolio strategií. 

Trocha teorie: Portfolio je soubor investic, či finančních instrumentů (akcie, bondy, komodity …). Cílem je, aby 
jednotlivé finanční instrumenty spolu nekorelovali nebo korelovali jen velmi málo. 

Pravděpodobnost zisku je průměrem pravděpodobnosti zisků jednotlivých instrumentů v portfoliu. Ale POZOR! 

Maximální DD není ani součtem ani průměrem jednotlivých max. DD. 

Obecně platí, že portfoliové obchodování výrazně zlepšuje Risk/Reward Ratio. Zisk zůstává stejný, ale riziko se 
výrazně snižuje. Důvodem je to, že ačkoliv každá z investic/strategií má nějaký max. DD, je poměrně málo 

pravděpodobné, že všechny max. DD u všech strategií nastanou ve stejný okamžik. Obecně lze říci, že pokud 
budeme obchodovat více trhů/systémů snižujeme riziko, že nastane DD o velikosti součtu max. DD jednotlivých 
systémů. 

Pro lepší pochopení si to opět ukážeme na praktickém příkladu. Použijeme k tomu opět náš příklad s házením 
mincí, které jsme si již několikrát ukazovali. Budeme hrát 4 hry souběžně tzn. házet 4 mincemi najednou. Na 
začátku máme 1.000 Kč na každou sérii hodů. Sázíme 2% z účtu a v případě výhry dostáváme 1,25 násobek 
sázky (tak jako v minulých kapitolách). Provedeme 500 hodů a podíváme se na výsledky: 
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Na obrázku výše vidíte, jak tyto 4 hry dopadly. První se příliš nepovedla, skončili jsme ve ztrátě -44 Kč. Druhá a 
čtvrtá hra byla pěkná, zisk dosáhl shodně 1.347 Kč. Třetí hra byla naprosto excelentní a dosáhli jsme zisku 4.760 
Kč. Když se podíváme na jednotlivé ekvitní křivky, tak první hra je opravdu bídná. 

Je paradoxní, že všechny hry mají stejnou pravděpodobnost úspěšnosti a přesto se hry tak liší (ale to již víme z 
předchozích kapitol). Kdybychom pokračovali dalšími 500 hody, mohlo by se ukázat, že třetí hra se začne vyvíjet 
do strany a naopak první hra „vystřelí“ nahoru jako raketa. V reálném tradingu je to úplně stejné a budoucí 

vývoj může být velmi variabilní (to jsme si ukázali v minulé kapitole na reálném systému). Pokud bychom si 
před zahájením hodů měli vybrat, jen jednu hru, může se nám stát, že vybereme tu první a nebudeme úspěšní. 
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Pojďme se však podívat, co by se stalo, pokud bychom vzali kapitál 4.000 Kč a investovali 1.000 Kč do každé 
hry a obchodovali celé portfolio: 

 

Křivka nevypadá zle a celkový zisk dosáhl 7.410 Kč! Což je součet zisků jednotlivých her. A jak vypadá max. DD? 
Součet max. DD jednotlivých her je 2.498 Kč, ale naše portfolio dosáhlo max. DD pouze 721 Kč! 

Výhody portfolia si ukážeme ještě na dalším grafu. Graf ukazuje vývoj equity her 1-4, pokud bychom je hráli s 
celým počátečním kapitálem 4.000 Kč, a ukazuje vývoj equity portfolia tzn. situaci, kdy počáteční kapitál 4.000 
Kč rozdělíme mezi jednotlivé hry 1-4 rovným dílem. 
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Z grafu je patrné, že první hra je ztrátová (počáteční kapitál 4.000 Kč, výsledný stav equity jen 3.825 Kč). Pokud 
bychom hráli z celým kapitálem hry 1,2 či 4 skončíme hůře, než když peníze rozdělíme mezi všechny hry 
rovnoměrně. Jen v případě 3. hry bychom dosáhli většího zisku, pokud bychom celý kapitál alokovali do této 
hry. Ale důležité je podívat se na max. DD. U portfolia je max. DD 3x nižší než u samostatných her! 

Tak jako i v minulých kapitolách, jsme pro Vás připravili malý simulátor v excelu, který si můžete stáhnout zde. 
Opětovným stiskem klávesy F9 si můžete vytvářet nové a nové simulace hodů a všimnout si, jak se portfolio 
chová. Ve většině případů bude max. DD portfolia nižší než max. DD samostatných her. Může se stát, že max. 
DD portfolia bude vyšší než max. DD některé jednotlivé hry, ale pak bude zisk portfolia diametrálně lepší než 
zisk této samostatné hry. Následuje přehled ukázky několika simulací. V souboru si můžete sami vytvářet další: 

 

Teď, když víme, že portfolio nám výrazně pomáhá redukovat či minimalizovat naše riziko (max. DD), můžeme 
si ukázat tento efekt na portfoliu reálných obchodních systémů, které obchodujeme live. Ale to až v příští 
kapitole. 
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13.  Ukázka reálného portfolia  

V této kapitole si ukážeme na reálných systémech, které obchodujeme live, jak funguje portfolio efekt. Jedná 
se o 4 systémy na měnový pár EURUSD, GBPUSD, GBPJPY a EURJPY. 

Takto vypadají equity jednotlivých systémů: 
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Každá strategie má trochu odlišnou equity. V každé strategii existují období, kdy se strategii nedaří a nevytváří 
nová high. Nová zisková high jsou označena zelenou tečkou. 
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Pro přehlednost si zrekapitulujeme hlavní parametry jednotlivých strategií: 

Hodnoty v pipech EURUSD GBPUSD GBPJPY EURJPY 

Net Profit (Čistý zisk) 18.065 28.145 32.069 23.719 

Profit Factor (Ziskový faktor) 1,78 1,98 2,01 2,12 

Number of Trades (Počet obchodů) 664 662 597 607 

Avg. Trade (Průměrný zisk v pipech) 30,2 45,7 54,3 32,1 

Max. DD (Max. pokles) 1.098 856 1.324 978 

V tabulce jsou hodnoty pro obchodování s 1 minimotem. Podívejme se na to, jak by vypadalo obchodování, 
pokud bychom obchodovali vždy jen jednu strategii se 4 miniloty a jak by vypadalo obchodování portfolia, tzn. 
budeme obchodovat 4 miniloty , ale každou strategii s 1 minilotem. 

Obchodování se 4 miniloty EURUSD GBPUSD GBPJPY EURJPY Portfolio 

Net Profit (Čistý zisk) 72.260 112.580 128.276 94.876 101.998 

Avg. Trade (Průměrný zisk v pipech) 30,2 45,7 54,3 32,1 40,3 

Max. DD (Max. pokles) 4.392 3.424 5.296 3.912 1.719 

Portfolio funguje výborně a max. DD je výrazně menší, než obchodování jednotlivých strategií samostatně. 
Podívejme se, jak bude vypadat graf equity pro toto portfolio: 
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Je patrné, že max. DD u portfolia je výrazně menší. Podívejme se na jednotlivé strategie ještě podrobněji. 

V následujících tabulkách vidíte, základní parametry jednotlivých strategií po jednotlivých měsících a rocích. 

 

V tabulce je vidět, jaký výsledek v pipech dosáhla strategie na EURUSD v jednotlivých měsících. Najdete zde 
informaci o počtu ztrátových měsíců v daném roce, počet obchodů v daném roce i průměrný zisk v pipech na 
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obchod (avg trade). Ve žlutém políčku je počet ztrátových měsíců za 10 let, které tabulka ukazuje. V případě 
strategie na EURUSD je počet ztrátových měsíců 37. 
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I u dalších třech strategií na GBPUSD, GBPJPY a EURJPY je počet ztrátových měsíců mezi 25-31. Ale podívejme 
se, jak by vypadala situace u celého našeho portfolia: 

 

Počet ztrátových měsíců u tohoto portfolia je pouze 18! Je vidět, že nejenže se obchodováním portfolia 
minimalizuje/redukuje max. DD, ale celkově se nivelizují i ztrátové měsíce. Všimněte si, že toto portfolio 
vykazuje max. 3 ztrátové měsíce ročně. V posledních 3 letech dokonce počet ztrátových měsíců nepřekročil 1 
ztrátový měsíc za rok. 

V příští kapitole se podíváme na toto reálné portfolio očima Monte Carlo analýzy. Máme 4 reálné systémy a 
ukážeme si, jak by mohla vypadat naše equita v příštím roce obchodování. Ukážeme si, jak nastavit obchodování 
tohoto portfolia s ohledem na velikost našeho obchodního účtu. 
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14.  Stanovení počátečního kapitálu  

V dnešní kapitole se vrátíme k našemu reálnému portfoliu, které jsme si ukázali v minulé kapitole a provedeme 
Monte Carlo simulaci. Cílem dnešního snažení je udělat si představu, jak se bude naše portfolio vyvíjet 
v následujícím roce. Zároveň se pokusíme stanovit velikost počátečního kapitálu a velikost pozice pro 
naše obchodování. 

Nejprve zadáme do Monte Carlo simulátoru vstupní data: 

 

Zkusíme začít s kapitálem 50.000 USD, budeme chtít použít Fixed Ratio metodu a stanovíme deltu na 5.000 
USD.  Provedeme 1.000 simulací. Protože ročně toto portfolio udělá cca 250 obchodů, nastavíme počet 
obchodů, které chceme simulovat na 250. Tím získáme pohled, jak by mohl vypadat příští rok obchodování. 
Začínáme s pozicí 1 minilot (10.000 jednotek měny). 

V minulé kapitole jsme si ukázali, jak by vypadalo naše reálné portfolio za 10 let obchodování. Koukněme se 
ještě jednou na graf obchodování tohoto portfolia s jedním minilotem: 



E-book: Tajemství Money Managementu                                                                                                          magazin-forex.cz 

2017 © Magazín FOREX. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována 

za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu. 

61 

 

Za 10 let by portfolio vydělalo něco málo přes 100.000 USD. Podívejme se jaký by byl výsledek, pokud budeme 
aplikovat Fixed Ratio v parametrech z úvodu článku: 

 

Aplikací MM bychom získali za 10 let o více než 1 mil. USD více! Nicméně zpátky na zem. Z minulých kapitol 
víme, že sebelepší historické výsledky nám nezaručují budoucí zisky a je třeba se psychicky připravit na to, že se 
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budoucí obchodování bude lišit, resp. že jiné pořadí zisků a ztrát může způsobit odlišné výsledky. Podívejme se 
tedy na výsledky výše uvedené Monte Carlo simulace. 

Takto by vypadal naš drawdown (DD): 

 

Zhruba v 90% simulací (z 1.000 simulací, které jsme prováděli) je drawdown nižší než 4%. Zhodnocení, kterého 
bychom dosáhli, je vidět v dalším grafu. Nejpravděpodobnější zisk je kolem 20-30%. V jednom případě z 
1.000 překročilo zhodnocení 100%. Co je však důležitější, je fakt, že roční zhodnocení je vždy kladné. Ani jedna 
simulace neskončila v mínusu. Určitě si pamatujete z předchozí kapitoly, kde jsme aplikovali Monte Carlo 
analýzu na reálný obchodní systém na EURUSD, tam několik simulací skončilo i ve ztrátě. To, že tentokrát je 
výsledek lepší, je opět zásluha portfolio efektu. 
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Pojďme se podívat na nejhorší a nejleší simulaci. Nejhůře dopadla simulace s pořadovým číslem 300. Za rok 
obchodování bychom vydělali „pouhých“ 1.500 USD. 

 

Mnohem lépe vypadá křivka simulace číslo 457, kde jsme dosáhli zhodnocení přes 50.000 USD (tedy více než 
100%). 
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Obě varianty jsou hodně málo pravděpodobné resp. pravděpodobnost je jedno promile. Nicméně tyto dvě 

křivky lze považovat za hraniční hodnoty (koridor), v rámci kterého by se naše obchodování v příštím roce 

mělo pohybovat. Shrňme si ještě výsledky simulací v tabulce: 

 

Vidíme, že průměrný zisk byl 14.658 USD, max. DD 5.465 USD a průměrný DD -2,6%. To jsou extrémně nízké 
hodnoty rizika při průměrném zhodnocení cca 29%. Toto je velmi konzervativní přístup. Dokonce si troufáme 
tvrdit, že je až příliš opatrný a alokace vlastního kapitálu je zbytečně veliká/neefektivní. 

Podívejme se na variantu, kdy použijeme stejné parametry pro MM (tedy FR s deltou 5.000 USD), ale použijeme 
nižší kapitál (pouze 25.000 USD) . Opět začínáme obchodovat s 1 minilotem. Zhodnocení vloženého kapitálu se 
samozřejmě zlepší. S největší pravděpodobností bude roční zisk mezi 50-60%. V 89 případech (9% ze simulací) je 
zhodnocení vyšší než 100%. 
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Podívejme se co se stalo s DD? 

 

Je samozřejmě vyšší, ale stále ještě přijatelný. Průměrný DD dosáhl 4,8% a max. DD 13%. Toto je konzervativní 
varianta, nicméně je to vhodná varianta pro tradery s vyšší averzí k riziku. Jsme přesvědčeni, že pro řadu 
začínajících traderů je tato varianta „málo agresivní“. Veřte, že toto je důvod, proč je dlouhodobě úspěšných jen 
5% traderů. 

Nicméně jsou mezi námi tradeři, kteří mají prách bolestivosti „větší“ a unesou i vyšší míru rizika. Ukažme si tedy 
ještě jednu, tentokrát agresivní variantu. Vstupní kapitál bude pouze 10.000 USD a deltu snížíme na 2.000 USD. 
Ostatní parametry simulace zachováme. 
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Zhodnocení se samozřejmě zlepší. Nejčetnější je varianta zisku mezi 250-300%. Úměrně narostlo i riziko. Max. 
DD je přes 30% a to považujeme za hraniční hodnotu pro konzistentní a dlouhodobě ziskový trading. Ano, 

zhodnocení o 300% je velmi lákavé, ale zkušení tradeři obchodují většinou s menším rizikem.  

Co si obnést z dnešní kapitoly? Postačí to, že neexistuje jednoznačný návod, jak velký počáteční kapitál a pozici 
použít. To záleží na rizikovém apetitu každého tradera. Zapomeňte na veškerý marketing a soutěže, kde tradeři 
neúměrně riskují, aby dosáhli extrémního zhodnocení. Všichni si v nadšení přečteme, že Larry Williams 
zhodnotil 10.000 USD na 1 mil. USD za rok, ale už nechceme slyšet, jak extrémně agresivní MM použil, že v 
průběhu hry dosáhl DD ve výši 80% a nebo to, že další rok se pokoušel o totéž a zlikvidoval účet. Obchodujme 

klidně a rozvážně a nastavme si parametry tak, abychom dosahovali přiměřeného zisku s minimálním riskem. 

Věříme, že po přečtení tohoto e-bookuse  na MM díváte jinak než, když jste začali e-book číst. Dnešní kapitola 
by mohla být poslední, přesto zařadíme ještě jednu. V závěrečné kapitole bychom chtěli shrnout vše, co jsme si 
ukazovali v předchozích kapitolách a zhodnotit to, co jsme se o MM naučili. 
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15.  Shrnutí  

Pokusili jsme se ve čtrnácti kapitolách tohoto e-booku shrnout naše základní poznatky ohledně money 
managementu. Suchou teorii jsme se snažili doplnit praktickými ukázkami na reálných obchodních systémech. 
Pokud jste dočetli náš e-book o money managementu až sem, máte již určitě jasnější představu o tom, co je 

to money management a jak ho používat. 

Víte už: 

• co je to pozitivní matematické očekávání 
• co je to riziko a Risk Reward Ratio 
• že martingale systémy MM dříve či později zlikvidují váš účet 
• znáte jednotlivé antimartingale systémy MM 
• víte, jak vám může pomoci diverzifikace (jak funguje portfolio) 
• co je to a jak funguje Monte Carlo analýza 

To všechno je dobrý základ proto, abyste poznali základní principy money managementu. Věříme, že již 
vnímáte, že mít dobrý obchodní systém nestačí, že při špatné volbě obchodovaného objemu můžeme 
zlikvidovat účet. 

Věříme, že už chápete, že cílem MM není dosahovat maximálního zisku za každou cenu. Cílem MM je stanovit 

si akceptovatelnou míru rizika (drawdownu) a nalezení maximálního profitu pro tuto úroveň rizika. 

Věříme, že vám pomohli i naše jednoduché excelovské kalkulátory, kde si můžete simulovat různé vývoje 

různých her: 

1) simulátor hodů mincí (stáhnout soubor) 
2) simulátor Profit Factoru (stáhnout soubor) 
3) simulátor portfolia (stáhnout soubor) 

Na závěr, jsme se rozhodli, dát vám k dispozici i náš jednoduchý Monte Carlo simulátor. Monte Carlo Simulátor 

naleznete zde. 

Děkujeme za všechny vaše pozitivní reakce na náš e-book o money managementu. Těší nás, že se domníváte, že 
je svou podstatou na českých forex webech ojedinělý a budeme se i nadále snažit přinášet vám podobné 
zajímavé a užitečné informace. 

 


