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Předmluva 
AOS (neboli Automatické Obchodní Systémy) jsou jedním z nejlákavějších přístupů k obchodování. Není přece 
nic snazšího než spustit naprogramovaný obchodní systém, nechat ho vydělávat a mít přitom nohy nahoře :-). 

Zní to hezky, nicméně naprogramovat AOS, který je dlouhodobě funkční rozhodně není jednoduché. Ukážeme 
si, co všechno může hrát roli při tvorbě AOS, jak najít obchodní myšlenku, jak vytipovat správný trh a time 
frame, jaké typy filtrů existují a jak je používat. Prostě vše co potřebujeme k tomu, abychom mohli vytvořit 
dlouhodobě funkční obchodní systém. 
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1. AOS – automatický obchodní systém  
Dostává se Vám do ruky nový e-book o tvorbě automatických obchodních systémů (AOS). Ukážeme si krok po 
kroku, jak přetvořit obchodní myšlenku do podoby funkčního AOS. Celý proces se skládá s několika důležitých 
fází a my si je postupně ukážeme. 

Dostali jsme od vás mnoho pozitivních komentářů na náš e-book o programování v MQL4 a také na e-book o 
money managementu. Nejvíce si chválíte praktické ukázky, na kterých si sami můžete vše vyzkoušet a 
přesvědčit se, že fungují. Proto i v tomto e-booku budeme vše demonstrovat na konkrétních reálných 
případech. 

Dnes se budeme věnovat trochu teorii a popíšeme si v kostce, co nás v dalších kapitolách čeká a nemine. 
V prvním kroku musíme najít nějakou zajímavou obchodní myšlenku. To je samo o sobě poměrně složitý proces, 
který vyžaduje určité znalosti trhů a technické analýzy. Hledání obchodních myšlenek se v tomto e-booku 
věnovat nebudeme, neboť tuto problematiku najdete v samostatné sekci našeho webu zde. Ukážeme vám 
jednu obchodní myšlenku a zjistíme, zda má pozitivní matematické očekávání a je-li tedy vhodná 
k obchodování. Pak jí zkusíme otestovat na několika měnových párech a vybereme jeden měnový pár, na 
kterém se poté pokusíme „vytvořit / doladit“ finální AOS. 

Než se však do toho pustíme, čeká nás trocha teorie o tom, jaké parametry by náš systém měl mít, a ke kterým 
bychom měli směřovat. Když budeme znát parametry, ke kterým se chceme dostat, tak si zpětně vydefinujeme 
podmínky, jaké by měla obchodní myšlenka splňovat, aby vůbec bylo možné našich cílových parametrů 
dosáhnout. 

A pak už nás bude čekat praktická ukázka tvorby AOS. Ukážeme si, jak filtrovat obchody. Popíšeme si, jaké 
filtry můžeme použít a kolik je vhodné jich použít, aby nedošlo k přeoptimalizaci. V samotném závěru si povíme, 
jak dlouho bychom měli počkat, než se pustíme do live obchodování nově vytvořeného AOS. 

Věříme, že na konci tohoto e-booku bude každý z vás umět vytvořit svůj vlastní obchodní systém. Čeká nás 
sice hodně práce, ale jak se říká: „bez práce nejsou koláče“, i když teď mě napadá, že když my děláme trading, 
tak pro nás platí spíše: „bez práce nejsou doláče!“ 
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2. Prvotní obchodní myšlenka  
Tvorba AOS začíná prvotní obchodní myšlenkou. Zdrojem může být myšlenka, kterou získáme od zkušenějších 
traderů, najdeme na internetu a nebo vytvoříme vlastním pozorováním trhů. Podstatné je, že musíme obchodní 
myšlenku podrobit testu a zjistit, zda je vhodná pro tvorbu AOS. Ze své několikaleté praxe hledání obchodních 
myšlenek víme, že se nám ještě nepodařilo (a zřejmě nikdy nepodaří) najít obchodní myšlenku, jejíž equitní 
křivka bude vypadat jako přímka vedoucí vzhůru bez toho, aniž by měla na své cestě nějaký ten DD. 

Test obchodní myšlenky může vypadat třeba takto: 

 

Řadě z vás by se křivka equity zdála příliš plochá a nevhodná k obchodování. Nicméně jedná se o prvotní 
obchodní myšlenku, konkrétně prorážení denního High nebo Low vytvořeného od počátku denní session tzn. 
0:00 až do času vstupu 8:30 a to za období 10 let. Je to tedy přehled všech obchodů, které splňují tuto 
podmínku bez jakýchkoliv dodatečných vstupních podmínek či filtrů, dokonce i bez jakýchkoliv SL a PT. 
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K uzavření obchodu tedy dochází v okamžiku, kdy systém otvírá protipozici, tzn. uzavře stávající obchod a 
otevře protiobchod. 

POZOR! Na našem webu neustále zdůrazňujeme, že nikdy nesmíme obchodovat bez SL. A TO STÁLE PLATÍ! To 
co zde ukazujeme, je obchodní myšlenka, ne obchodní systém pro obchodování. U obchodní myšlenky není SL 
nutný u obchodního systému vždy ano! 

Avšak nejpodstatnější je, že tato obchodní myšlenka má pozitivní matematické očekávání tzn., že průměrný 
zisk * pravděpodobnost výhry + průměrná ztráta * pravděpodobnost prohry dosahuje kladné hodnoty. Více 
informacích o matematickém očekávání se dočtete v našem e-booku „Tajemství money managementu“. Toto je 
z našeho pohledu nejdůležitější podmínka pro výběr obchodní myšlenky. Jde samozřejmě i obchodní myšlenku 
s negativním očekáváním různými filtry a optimalizacemi „vylepšit“ tak, že má pozitivní obchodování a dokonce 
může být i funkční. Nicméně riziko přeoptimalizace a následného kolapsu je výrazně vyšší, než u myšlenek, které 
jsou robustní již ve svém základu bez jakýchkoliv filtrů. 

Ačkoliv křivka nevypadá ještě jako optimální equita. Splňuje několik základních rysů, které předurčují tuto 
obchodní myšlenku jako vhodnou pro tvorbu AOS. Ačkoliv má dlouhá plochá místa, nejsou zde žádné 
dramatické DD a má poměrně dost obchodů, takže bude možné vybírat kvalitnější vstupy (filtrovat obchody). 
Vysvětlení, jaký je doporučený vhodný objem obchodů (tj. 1.500 – 2.500 obchodů za 10 let) a proč si povíme 
později. 

Ukažme si tedy konkrétní příklad. Před několika lety, když jsme začínali s obchodováním, jsme diskrečně 
obchodovali prorážení jednohodinové range na páru GBPUSD. Čekali jsme do 9:00 a zjišťovali high a low 
v období od 8:00 do 9:00. Poté jsme obchodovali proražení tohoto high či low. Nejlépe to bude vidět na 
následujícím obrázku: 
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Na obrázku vidíme high a low vytvořené od 8:00 do 9:00 a následné proražení low a pěkný short obchod. 
Používali jsme pevný PT a SL, vypočtený jako určitý násobek range mezi high a low. Podívejme se však na tuto 
myšlenku více obecně. Předpokládejme, že podobné časové úseky range najdeme i na jiných párech. Je však 
pravděpodobné, že časově se budou jednotlivé páry lišit. Bude se lišit asi i délka range u GBPUSD to byla 1 
hodina, ale jinde může být range třeba 2 nebo 3 hodiny. 

Proveďme tedy rozsáhlejší test této myšlenky, kde SL a PT neuvažujeme, tzn. každý obchod bude uzavřen 
otevřením protiobchodu tzn. splněním podmínek pro otevření opačné pozice. Testovat budeme vstupní čas 
např. 1:00, 2:00, 3:00 atd. a počet 5-minutových svíček např. 12, 18, 24 apod. Aby to bylo úplně jasné, nastavení 
testu vstup: 10:00 a 18 svíček znamená: začneme obchodovat v 10:00 a range, kterou prorážíme, stanovíme 
jako high a low osmnácti 5-minutových svíček zpět => 1,5 hodiny zpět  => naše range je od 8:30-10:00. 

  

Na každém páru pak najdeme nejziskovější variantu. Ukažme se několik ekvity křivek: 

GBPUSD při vstupu v 10:00 a 24 svíček zpět získáme následující equity: 
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USDJPY při vstupu ve 3:00 a 37 svíček zpět získáme následující equity: 

 
 
USDCHF při vstupu ve 10:00 a 10 svíček zpět získáme následující equity: 
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AUDUSD při vstupu ve 2:00 a 29 svíček zpět získáme následující equity: 

 
 
USDCAD při vstupu ve 13:00 a 21 svíček zpět získáme následující equity: 
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EURJPY při vstupu ve 5:00 a 25 svíček zpět získáme následující equity: 

 
 
NZDUSD při vstupu ve 16:00 a 21 svíček zpět získáme následující equity: 

 



E-book: Jak vytvářet AOS                                                                                                                                       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. 

11 

 
AUDJPY při vstupu ve 10:00 a 17 svíček zpět získáme následující equity: 

 
 
Nebudeme vás unavovat dalšími grafy, ale věřte, že pozitivní equity naleznete prakticky na většině měnových 
párů. Myšlenka se zdá být robustní a tak se můžeme pustit do tvorby nového AOS postavené na této myšlence. 

Dnes ještě musíme udělat jednu věc, a to že rozhodneme, na kterém měnovém páru budeme AOS vytvářet. 
Podle čeho vybírat? Určitě nalezneme více kritérií, ale my to děláme poměrně intuitivně a za klíčové 
považujeme dvě věci: 

1) rovnoměrnost equity křivky – ta je důležitější než např. celkový zisk 

2) průměrný zisk na obchod – jak si časem ukážeme toto je poměrně důležité kritérium. 

Asi nejlépe tato dvě kritéria splňuje EURJPY. Špatně nevypadá ani pár USDJPY či GBPUSD. Zkusme tedy vytvořit 
AOS na páru EURJPY. Jak začít si ukážeme v následující kapitole. Příští kapitola bude trochu více teoretická. 
Řekneme si, jak by měl náš AOS vypadat, a vydefinujeme si cíl, ke kterému chceme směřovat. 
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3. Definování cíle  
V minulé kapitole jsme si ukázali základní obchodní myšlenku, kterou se pokusíme rozvinout. Myšlenku jsme 
otestovali na několika měnových párech a pak jsme se rozhodli pro pár EURJPY. Velmi perspektivně vypadá i pár 
GBPUSD, takže se k němu v tomto e-booku ještě vrátíme, ale primárně budeme vytvářet AOS na pár EURJPY. 

Podívejme se teď trochu detailněji na výsledek testu prvotní myšlenky.    

 

Této equity jsme na páru EURJPY dosáhli při vstupu v 5:00 a jako range ceny, kterou jsme proráželi tvořilo 25 
pětiminutových svíček zpět od času vstupu.  Podívejme se ještě na podrobnější report výsledků testu (test 
prováděn pro velikost pozice 0.1 lotu, pro 1 lot by byl dosažený Net Profit za deset let 195.656 USD). 
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Shrňme si teď nejdůležitější hodnoty v reportu. Jedná se o hodnoty, které považujeme za klíčové pro identifikaci 
a rozvoj dobré AOS. Netvrdíme, že náš pohled je ten jediný správný, ale chceme zde prezentovat to, co se 
osvědčilo nám a co vychází z naší několikaleté praxe. 

Profit Factor (PF) – je nejdůležitějším parametrem, který sledujeme. Kalkuluje se jako poměr průměrného 
ziskového obchodu * pravděpodobnost zisku děleno průměrný ztrátový obchod * pravděpodobnost ztráty. 
Jinak řečeno je to podíl našeho průměrného zisku k naší průměrné ztrátě avšak vážený % úspěšností systému. 

Příklad: Bylo by určitě pěkné mít systém, který by dosahoval průměrného zisku  200 pipů a průměrné ztráty jen 
80 pipů. Naproti tomu můžeme mít systém s průměrným ziskem 100 pipů a průměrnou ztrátou 80 pipů. Který 
systém je lepší? Dokud vám neprozradíme, jaká je procentní úspěšnost jednotlivých systémů, tak nelze otázku 
jednoznačně odpovědět. Řekněme, že první systém má úspěšnost 30% a druhý 60%. Vypočtěme si Profit Factor 
pro oba systémy: 

Systém 1 = (200*0,3) / (80 * 0,7) = 1,07 

Systém 2 = (100*0,6) / (80 * 0,4) = 1,88 

Je tedy patrné, že druhý systém má jednoznačně lepší Profit Factor a je z tohoto pohledu lepší. 
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Povídání o Profit Factoru  a jeho důležitosti by vydalo na celý článek. Vzhledem k tomu, že v článcích o money 
managementu jsme se mu obsáhle věnovali, doporučujeme vám proto přečíst si tento článek. 

Z vlastní zkušenosti si myslíme, že dobrý systém by měl mít PF minimálně 1,5. Sami neobchodujeme systémy, 
jejichž PF není lepší než 1,75. Naším cílem při tvorbě AOS bude tedy dosáhnout toho, aby náš Profit Factor byl 
alespoň 1,75. 

Vraťme se ještě krátce k procentní úspěšnosti. Ačkoliv řada traderů považuje úspěšnost za významný parametr 
pro hodnocení systémů, my ho považujeme za podružný. Skoro si troufáme říci, že ho dokonce ignorujeme. Při 
tvorbě AOS nikdy neprovádíme filtrování tak, abychom vylepšovali tento parametr. Nicméně i tento parametr 
nám může o systému něco prozradit. Pokud se pohybuje v extrémech, tak může být indikátorem nestabilního 
obchodního systému. Za svou praxi už jsme viděli či otestovali stovky systémů a ukazuje se nám, že systémy 
postavené na příliš vysoké úspěšnosti (nad 90% – sbírání malých zisků a ohromné SL) a nebo na velmi malé 
úspěšnosti (pod 20% – velmi malé a časté SL a ojedinělé home runy) jsou dlouhodobě nestabilní. Statisticky se 
nám ukazují jako nejstabilnější systémy s úspěšností mezi 40-60%. 

Druhým velmi důležitým parametrem, který při tvorbě AOS sledujeme, je průměrná velikost obchodu (Avg 
Trade). Naším cílem je minimalizovat počet obchodů a maximalizovat jejich průměrný zisk. Logika je 
jednoduchá. Je lepší mít 100 obchodů s průměrným ziskem 50 pipů na obchod, než 1.000 obchodů 
s průměrným ziskem 5 pipů. Proč? Vždyť celkový zisk je 5.000 pipů pro oba systémy! Důvodem jsou spready a 
slippage. Bohužel brokeři nejsou úplně naši kamarádi a musíme počítat s tím, že nám občas roztáhnou spread a 
že u obchodů budeme dostávat nějaké slippage. Co se stane, když slippage a spready dosáhnou v průměru 2 
pipy na obchod. V prvním případě přijdeme o 100 * 2 = 200 pipů tzn. náš výsledek bude místo 5.000 pipů jen 
4.800 pipů. U druhého sytému to bude 1.000 * 2 = 2.000 pipů tzn. náš výsledek bude jen 3.000 pipů. 

Náš systém na EURJPY, který chceme optimalizovat má aktuálně avg trade cca 9 pipů. To je zatím málo. Pokud 
budeme počátat se slippage 3 pipy, tak bychom přišli o 1/3 zisku. Naším cílem při tvorbě AOS bude tedy 
dosáhnout toho, aby náš avg trade byl minimálně 20-30 pipů. Při tvorbě AOS si stanovujeme tento cíl 
v závislosti na průměrném dosahovaném spreadu a slippage na daném měnovém páru u našeho brokera. Pokud 
je průměrný spread a  slippage 3 pipy, tak chceme avg trade cca 30 pipů. U páru, který má sllipage + spread 
v průměru 5 pipů chceme ag trade cca 50 pipů. 

Dalším důležitým parametrem je počet obchodů. Zde se můžeme nejvíce lišit od jiných tvůrců AOS. Testujeme 
AOS většinou 10 let zpětně. Ideální jsou systémy, kde je na začátku dostatečný objem obchodů tzn. více než 
1.500. To nám dává dostatečný prostor pro filtrování obchodů. Většinou chceme, aby byl celkový počet 
obchodů výsledného AOS mezi 600-800 obchody. To vychází cca 60-80 obchodů za rok tzn. cca 1,5 obchodu na 
týden. Více obchodů nechceme, to jsme si již vysvětlili výše (chceme, abychom vydělali my, ne broker). Proč 
tedy nemít méně obchodů? Minimálně ze dvou důvodů. Zaprvé hranice 600-800 nám zajišťuje ještě statistickou 
relevanci testovaných dat. Jinak řečeno další selekcí bychom dosáhli dalšího úbytku obchodů a zlepšení avg 
trade, ale výrazně roste riziko přeoptimalizace. Zadruhé když je obchodů příliš málo, nelze tak účinně využívat 
metody money managementu (MM). Pokud mám 60 obchodů za rok a systému se daří můžeme při aplikaci MM 
několikrát zvyšovat pozici a tím zvyšovat celkový zisk. Bohužel na 10 obchodech za rok to půjde jen velmi 
obtížně. 

Čtvrtým, neméně důležitým parametrem, který při tvorbě AOS sledujeme je max. drawdown (max. DD). Ve 
výše uvedeném reportu ho nevidíte, ale prozradíme vám, že dosahuje hodnoty -2.236 USD. Samozřejmě naším 
cílem bude hodnotu max. DD minimalizovat. Nicméně snížit na nulu bohužel nejde, smiřme se s tím. Jak by měl 
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být max. DD velký? Za dobu, co obchodujeme AOS jsme si vytvořili následující měřítko. Chceme, aby max. DD 
byl menší než průměrný roční zisk systému (ideální je, pokud zisk systému v každém roce je vyšší než max. DD). 

Posledním významným kritériem, které budeme sledovat je rovnoměrnost zisků v jednotlivých letech. Budeme 
systém testovat na historických datech cca 10 let zpátky s cílem vytvořit systém, který bude dostatečně 
kompaktní. Systém, který vytvoří za 10 let zisk 15.000 pipů a z toho 10.000 pipů vydělá v jednom jediném roce 
není úplně vhodný pro obchodování. 

Zopakujme si, co jsme si definovali jako cíle pro naší AOS: 

• Profit Factor by měl být alespoň 1,75 
• Avg trade by měl být minimálně 20-30 pipů 
• Počet obchodů mezi 600-800 
• Max. DD menší než průměrný roční zisk systému 
• Rovnoměrné rozložení zisků v jednotlivých letech 

V příští kapitole si řekneme něco o způsobech a typech filtrování a začneme upravovat naší AOS. 
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4. Časové filtry  
V minulé kapitole jsme si definovali parametry, kterých bychom chtěli optimalizací dosáhnout.  Dnes začneme 
systém upravovat, resp. budeme používat tzv. filtry.  Filtry jsou vlastně podmínky, za kterých nebudeme 
vstupovat či naopak budeme vstupovat do trhu s cílem vyfiltrovat ztrátové obchody a vstupovat pouze do 
ziskových. 

Může se stát, že máme strategii, která má 55% obchodů ziskových a 45% ztrátových. Když se podíváme na 
výsledky strategie podle dne vstupu, tak např. zjistíme, že obchody, do kterých vstoupíme v pondělí, ve středu 
nebo v pátek mají ziskových obchodů 60%, ale v úterý je ziskových obchodů jen 40% a ve čtvrtek jen 50%. V 
případě, že nebudeme v úterý obchodovat, omezíme počet ztrátových obchodů a vylepšíme celkovou ziskovost 
systému. 

V tomto případě se dá mluvit o časovém filtru a časovým filtrům se dnes budeme věnovat. Nicméně než se do 
toho pustíme, vraťme se ještě k testu prvotní myšlenky, kterou jsme analyzovali v druhé kapitole. Provedli jsme 
velmi rychlý test, v kterém jsme pro každý měnový pár vybrali hodinu vstupu a počet 5-ti minutových svíček 
zpět, které vytvořily „range“ a mi jsme proražení high či low považovali za vstupní signál. Tímto testem jsme 
získali nejlepší čas vstupu a počet svíček range. U EURJPY to bylo vstup v 5:00 a 25 svíček range. S ohledem na 
velký počet testovaných párů jsme provedli jen velmi hrubý test. Test jsme si kvůli rychlosti optimalizace 
zjednodušili. Nejprve jsme otestovali  čas vstupu mezi 0:00 až 22:00 (celkem 22 testů) při pevně nastaveném 
počtu svíček range 24. Tím jsme získali nejlepší hodinu vstupu (např. u EURJPY to bylo 5:00). Pak jsme provedli 
druhý test, kdy jsme zadali pevný čas vstupu (u EURJPY 5:00) a testovali počet svíček v range mezi 10 – 40 
svíčkami (celkem 30 testů). Tím jsme získali nejlepší equitu při vstupu v 5:00 při 25 svíčkách. Celkem jsme 
provedli 52 testů, což bylo časově méně náročné, než provádět optimalizaci (testování) obou parametrů 
najednou. V takovém případě bychom museli provést 660 testů namísto 52 testů pro každý pár. Samozřejmě 
tento způsob testování byl časově méně náročný, ale nezajišťuje nám, že jsme vybrali skutečně tu nejlepší 
kombinaci těchto dvou parametrů. Ekvita vypadala takto: 
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Provedeme tedy jemnější a důslednější test na páru EURJPY.  Budeme tedy testovat hodnoty vstupu mezi  5:00 
až 15:00 a range budeme testovat mezi 12-36 svíčkami (jde o 5-ti minutové svíčky, tzn. že testovací range bude 
mezi 1-3 hodinami zpět od vstupního času). 

Následující obrázek ukazuje nejlepší varianty kombinace vstupního času a počtu svíček v range: 

 

Ukazuje se, že existuje ještě lepší varianta pro vstup, a to vstup v 10:00 a range 13 svíček zpět. Average trade je 
přes 14 pipů oproti 9 pipům ve variantě 5:00 a 25 svíček. Ekvita vypadá následovně: 
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Celkový zisk je přes 23.000 pipů za testované období; profit factor 1,36; počet obchodů je cca 1.600 a max. DD = 
2.916 USD. 

  

Časové filtry:  

A nyní můžeme vyzkoušet časové filtry a zjistit, zda jejich aplikací dojde ke zlepšení systému. Nejprve si 
řekněme, jaké časové filtry můžeme použít. Ze své zkušenosti se nám osvědčili tři typy časových filtrů: 

a) čas vstupu a výstupu v rámci dne a přestávky v obchodování 
b) dny v týdnu 
c) měsíce v roce 
d) odlišná FOREX session (denní session není od 0:00 do 23:59, ale např. 9:00 až 18:00 apod.) 
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Dnes si ukážeme časové filtry ad a). Zbývající si projdeme až později. Důvodem je to, že filtrovánídle dnů v 
týdnu a dle měsíců v roce používáme většinou až při dolaďování strategie. Chceme najít takovou strategii, která 
funguje kompaktně celé testované období (např. 10 let). Když již máme pěknou ekvity a jsme skoro u cíle 
našeho snažení, podíváme se na výsledky dle měsíců. Když např. zjistíme, že v květnu je 8x ztráta ze posledních 
10 let, tak je lepší v květnu neobchodovat a takovýto měsíc vypustit. Ukážeme si to později. Stejně tak si 
ukážeme časový filtr v podobě odlišné session tzn. že si zúžíme obchodní den a budeme vycházet pouze z dat v 
tomto časovém úseku, ale o tom také až v některém z dalších kapitol. 

Prvně jsme provedli test na dny v týdnu, abychom zjistili, zda není některý ze dnů (pondělí, úterý, středa, 
čtvrtek či pátek) natolik slabý, že bychom ho z obchodování vynechali. Ani jeden den však nevykazuje výrazně 
horší výsledky oproti ostatním dnům, takže zatím budeme obchodovat ve všech dnech. Nicméně test na dny v 
týdnu provedeme ještě jednou na konci tvorby AOS. 

Nyní si zkusíme pohrát s časem vstupu a výstupu a s přestávkou. 

Víme již, že začínáme obchodovat v 10:00, kdy prorážíme range vytvořenou 13 svíčkami zpět. Když se však 
podíváme do testu, tak zjistíme, že obchody, které vznikly proražením této range během prvním 10 minut jsou 
často neúspěšné. Zdá se být tedy rozumnější začít obchodovat až od 10:10. (POZOR! to neznamená, že 
posouváme vstupní čas z 10:00 na 10:10 a měníme range 13 svíček zpět! Stále prorážíme range vzniklou v 
10:00, jen prostě prvním 10 minut proražení ignorujeme). 

Stejně tak se může ukázat, že obchodovat až do 23:59 nemusí být nejlepší. U řady strategií se může stát, že 
proražení jsou nejúspěšnější např. do 18:00 a pak již proražení nedosahují takové ziskovosti. U naší AOS to 
vypadá, že proražení, která se odehrají v posledních 25 minutách dne mají horší ziskovost, takže je také 
vynecháme a ve 23:35 již nebudeme proražení obchodovat a budeme čekat až do 10:10 následujícího dne na 
případné nové proražení. Posledním časovým hlediskem, na které se podíváme je, zda není v rámci dne nějaké 
období např. v době oběda apod., kdy je úspěšnost proražení horší. Bližším testem zjistíme, že odfiltrujeme 
větší počet ztrátových obchodů, když nebudeme obchodovat mezi 15:05 až 17:00. 

Podívejme se, jak by vypadalo obchodování při použití těchto filtrů: 

 



E-book: Jak vytvářet AOS                                                                                                                                       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. 

20 

 

Zlepšil se nám Profit factor, celkový zisk je skoro o 2.000 pipů lepší a to ikdyž nám ubylo cca 50 obchodů. Díky 
tomu se nám zvýšil Average Trade na hodnotu přes 16 pipů. Velmi pozitivní je i vyhlazení největších výkyvů 
křivky ekvity a max. DD klesl na 2.378 USD. 

To je pro dnešek vše. Použitím jednoduchých časových filtrů jsme dnes drobně zvýšili zisk, profit factor a avg 
trade našeho budoucího AOS. Podařilo se nám také korigovat max.DD. Zvykli jsme si používat časové filtry resp. 
časové omezení obchodování hned na počátku tvorby AOS. Netvrdíme, že je to jediná cesta, ale osvědčilo se 
nám to, a proto je časový filtr to první co použijeme. V příštích kapitolách si ukážeme další skupinu filtrů a to 
filtrování dle cenových formací. V dalších kapitolách potom použijeme jako filtry indikátory a rozdílnou 
obchodní session. Filtrů je nepřeberné množství a tak nás čeká ještě hodně práce. 
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5. Časové filtry ještě jednou  
Zkusíme v této kapitole projít použití časových filtrů ještě jednou a trochu podrobněji, aby bylo vše jasné. Na 
ukázku použijeme stejný koncept, ale na páru GBPUSD. Nechceme se opakovat a zároveň uvidíte, že časové 
filtry fungují stejně i na jiné páru. Pár GBPUSD měl také poměrně kvalitní výstupy z prvotního testu. Podívejme 
se, jak vypadá původní ekvity křivka bez filtrů a bez SL a PT (obchody se uzavírají otevřením protiobchodu). 

 

Jedná se o test při vstupu v 10:00 s range 2 hodiny zpět (tzn. 24 svíček zpět). Zopakujme si krátce to, co jsme 
ukazovali v minulých kapitolách, ale více detailněji.  Proveďme test na počet svíček a to v rozsahu od 12 do 82 
svíček (fixní proměnnou testu je vstup v 10:00). Na grafu vidíte výsledek: 
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Je vidět, že nejlepšího výsledku zisku dosáhneme při range 27 svíček zpět. Nyní provedeme test na čas vstupu, 
zda je 10:00 skutečně nejlepší čas (fixní proměnnou tohoto testu bude range 27 svíček). 

Na dalším grafu je vidět zisk pro vstupy mezi 0:00 až 23:00. 
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Vidíte, že do cca 7:30 je tento breakout ztrátový. Desátá hodina vychází nejlépe. Ale pozor, zde může vzniknout 
iluze, že těmito dvěma testy jsme našli nejlepší variantu/kombinaci času vstupu a počtu svíček. Ale nemusí 
tomu být tak, oba testy byly podmíněné tím, že druhý testovaný parametr byl fixní. Provedeme proto test obou 
proměnných najednou, tzn. v rozmezí 5:00-22:00 a 12-82 svíček. Výsledek testu vidíte na následujícím grafu: 

 
Povrchový graf výsledků není úplný, neboť pro zrychlení byl použit genetický algoritmus. Ukazuje se, že 
nejrobustnější výsledky jsou mezi 9:00- 10:00 a na velikosti range příliš nezáleží. Úplně nejlepší varianta se 
ukazuje 10:00 a 19 svíček. Věříme, že teď je již zřejmé, jak testem získáme výchozí variantu a teď si ukažme 
použití časových filtrů. 
Nejprve se pokusíme zjistit, zda máme vstupovat hned v 10:00 a nebo bude výhodnější vstupovat až později. 
Výsledek testu vidíte v následujícím grafu. 
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Je vidět, že pokud začneme obchodovat později než v 10:00, tak bude výsledek spíše horší. Podívejme se, jak by 
to vypadalo, pokud přestaneme obchodovat dříve než ve 23:00. 

 

Nejlepší výsledek má varianta ukončení obchodování ve 20:40, 20:45 či 22:10. Posledním testem se pokusíme 
najít časový úsek (přestávku), v které když nebudeme obchodovat, tak zvýšíme výkonnost systému. 

 

Optimalizací zjistíme, že přerušením obchodování v čase mezi 13:35 do 14:35 dojde ke zlepšení systému. 
Výsledná křivka equity pak vypadá následovně: 
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Aplikací těchto časových filtrů se počet obchodů snížil z 2.150 na 1.700 a zároveň se zlepšila celková výkonnost 
o 4.000 pipů. Avg trade vzrostl z 10 pipů na 14 pipů. 

V příštím kapitole se podíváme na to, jak používat jako filtr různé indikátory.   
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6. Indikátor jako filtr  
V této kapitole použijeme jako filtr indikátor. Indikátorů je nepřeberné množství a cílem této kapitoly není 
otestovat všechny možné indikátory, ale ukázat si, jak může takový filtr vypadat. 

Pro názornou ukázku zůstaneme u systému na GBPUSD, na kterém jsme si v minulé kapitole vyzkoušeli 
aplikovat časové filtry. V minulé kapitole jsme systém pro GBPUSD opustili v okamžiku, kdy dosahoval 
následujících parametrů: 
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Systém dosahuje cca 1.700 obchodů a průměrný avg trade je 14 USD a profit factor 1,37. 

 

Než jsi ukážeme praktickou ukázku indikátoru jako filtru zopakujme si, proč vlastně filtry používáme: 

1) chceme snížit drawdown 
2) chceme zvýšit avg trade 
3) chceme zvýšit Profit Factor 
4) chceme vyhladit křivku equity => dosáhnout stabilnějšího rozložení zisku 
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Vezměme teď nějaký indikátor např. RSI. Víme, že pomocí tohoto indikátoru můžeme stanovit, kdy je trh 
překoupen či přeprodán. A logicky nás napadne, zda má smysl otvírat long pozici, když došlo k proražení range, 
ale zároveň RSI ukazuje, že je trh konce překoupený. Analogicky nemá smysl jít do shortu, když je trh 
přeprodaný. Pravděpodobnost, že po proražení bude následovat velký pohyb je při přeprodaném či 
překoupeném trhu poměrně malý. Zkusme to tedy otestovat. RSI dosahuje hodnot mezi 0 – 100. Extrémy tzn. 
přeprodanost či překoupenost lze očeakávat u hodnot 0-20 a 80-100. Provedeme optimalizaci a hledáme 
nejlepší periodu RSI. Nakonec narazíme na následující variantu: 
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Je vidět, že pokud neobchodujeme proražení, pokud RSI dosahuje extrému, tak se výsledky systému skutečně 
zlepší. Počet obchodů klesl z 1.700 na 1.340, avg trade vzrostl ze 14 pipů na necelých 17 pipů a Z tohotoProfit 
factor z 1,37 na 1,42.  

Z tohoto pohledu lze považovat tento filtr za užitečný. Ale můžeme použít i jiný např. ADX. ADX je indikátor 
měřící sílu trendu a dosahuje hodnot od 0 do 100. Nízké hodnoty ADX (do 20) znamenají slabý trend, vysoké 
hodnoty od 40-50 indikují již silný trend. Můžeme tedy otestovat, zda takovýto filtr systému prospět. 

Nebudeme se tentokrát zdržovat grafem a přehledem obchodů, jen si řekneme, že: systém má 1.448 obchodů, 
avg trade 15 pipů a profit factor 1,39. To nejsou výrazně lepší hodnoty než bez použití tohoto filtru. Hledejme 
tedy dál nějaký lepší filtr. 
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Indikátor DM+/DM-. Tento indikátor sestavený W. Wilderem se snaží měřit sílu trendu (stejně jako např. ADX). 
Jak jistě víte indikátor se skládá ze dvou křivek DM+ a DM-. Pokud je DM+ výše než DM-, tak na trhu panuje 
uptrend, pokud je DM- výše než DM+, tak na trhu panuje downtrend. Pokusme se zoptimalizovat nejlepší 
periody pro DM+ a DM- a zjistěme, zda tento filtr pomůže našemu breakout systému na GBPUSD. 
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Křivka equity má jedno „ošklivé“ místo, s poměrně velkým DD, ale to budeme řešit až později. Podstatnější je, 
že jsme našli indikátor, který výrazně plní to, co si od kvalitního filtru slibujeme. Snížil objem obchodů z 
původních 1.700 na 636. Výrazně zlepšil avg trade a to ze 14 na 32 pipů a také profit factor z 1,37 na 1,62. 
Vypadá to, že jsme našli indikátor, který má přesně ten efekt, který hledáme. 

Samozřejmě bychom mohli zkoušet další indikátory např. %R, Bollinger Bands, všechny varianty průměrů 
apod. Většinou to není tak, že zkoušíme do nekonečně testovat desítky indikátorů. Postupujeme tak, že do 
grafu si postupně dáváme jednotlivé indikátory, a když vidíme, že některý vypadá, že funguje, tak ho finálně 
otestujeme. Jak je vidět na DM+/DM-, tak indikátor může fungovat jako velmi účinný filtr, nicméně filtrovat 
můžeme i podle různých cennových patternů, a to si ukážeme v následující kapitole. 
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7. Cenové formace jako filtr 
Dalším způsobem, jak můžeme filtrovat obchody, jsou různé cenové patterny. Cenových formací je velké 
množství a není cílem je dnes všechny probírat. Ukážeme si však na dvou případech, jak můžeme cenový 
pattern využít k filtrování. Vy si pak můžete analogicky vyzkoušet další cenové formace. 

První ukázku si ukážeme na měnovém páru GBPUSD, na kterém jsme již zkoušeli použít jako filtry různé 
indikátory. Systém je postaven na breakoutech a chceme proto, aby došlo k proražení námi stanovené hladiny a 
pak trh pokud možno pokračoval dále. Na trhu je však možné vysledovat, že pokud byl předchozí den silný 
pohyb (dlouhá plná svíčka), tak proražení následující den nejsou tak silná. Naopak pokud byl předchozí den ve 
znamení nerozhodnosti, je daleko větší pravděpodobnost, že následující den bude po proražení pohyb výrazně 
silnější. Pokusme si tuto domněnku otestovat. 

Nejprve si však přesně definujme, co myslíme nerozhodností, resp. jak jí budeme měřit. Jako měřítko 
použijeme poměr těla svíčky a range svíčky. Pokud bude tělo svíčky tvořit např. 90% je zřejmé, že tělo je 
poměrně velké a knoty velmi malé, lze tedy předpokládat, že cenový vývoj byl v daném dni významný. Pokud 
bude poměr těla jen 15% z range, je zřejmé, že tělo je malé a knoty veliké a že prodávající a kupující se 
přetahovali a trh nešel jednoznačně jedním směrem. Provedli jsme několik testů a zjistili, že v pásmu mezi 40-
80% poměru těla a range dostaneme velmi zajímavou křivku equity: 
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Máme něco málo přes 700 obchodů, net profit kolem 19.000 pipů a avg. trade cca 27 pipů. Což je velmi solidní, 
když z předchozích kapitol víme, že systém měl před tímto filtrem cca 1.700 obchodů a avg. trade 14 pipů. Je 
patrné, že se jedná o účinný filtr, ubylo obchodů a výrazně se zvýšil avg. trade. V příštích kapitolách si ukážeme, 
jak tento filtr ještě umocnit použitím rozdílné session. 

V druhé ukázce se vrátíme k našemu systému na EURJPY a otestujeme jiný cenový pattern. Nejprve si však 
ukažme, zda funguje i na páru EURJPY jako filtr nerozhodnost. 
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DD =2.562 USD 

Sami vidíte, že i na tomto páru je výkonnost velmi solidní. Obecně se nám koncept nerozhodnosti osvědčil u 
většiny párů, ale i zde platí, že nic nefunguje stoprocentně. Ale teď se už podívejme na jiný koncept. 
Otestujeme následující cenový pattern: včerejší close je větší než dnešní open. Asi si řeknete, že je to nesmysl 
na forexu, když je to kontinuální trh a close včerejšího dne je prakticky open dnešního dne (ale my použijeme 
rozdílnou session, vysvětlíme si detailně v dalších kapitolách). 

Test neprovedeme samostatně, ale v testu ponecháme již filtr nerozhodnosti. Cílem je tedy dalším filtrem dále 
vylepšit equity křivku: 
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Je opět vidět, že filtr funguje velmi dobře a výkonnost systému se výrazně zlepšila. Z vlastní zkušenosti se nám 
cenové filtry osvědčily více, než filtry pomocí indikátorů, ale je na vaší volbě, co k filtrování použijete. 

Pro filtrování si můžete vymyslet stovky cenových formací. Neváhejte experimentovat. Často fungují filtry 
postavené např. na close x-té svíčky zpět (používá je často i Larry Williams), porovnání postavení předchozí 
svíčky či svíček, barva předchozí svíčky, velikost předchozí svíčky či svíček atd. Můžete použít i známé cenové 
patterny jako Harami, Morning Doji star atd. 

Poslední křivka ekvity je již poměrně hladká. Důvodem je to, že jsme do testu kromě filtru zaimplementovali i 
SL, a proto si v příští kapitole ukážeme, jak do našeho AOS implementovat Stoploss. 
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8. Implementace Stoplossu  
V předchozí kapitole jsme si na závěr ukázali již poměrně pěknou křivku ekvity s použitím Stoplossu (SL), ale 
řekněme si dnes o SL něco více. 

Na našem webu jsme již několikrát diskutovali téma SL a je to z našeho pohledu tak důležité téma, že ho zde 
zmíníme znovu. Nikdy neobchodujte žádný systém bez SL. SL je a musí být nedílnou součástí úspěšného 
obchodního systému. Někteří naši čtenáři možná řeknou, že my přece také nepoužíváme SL, jak je patrné 
z úvodních kapitol tohoto e-booku. Musíme zde ještě jednou uvést, že nesmíte zaměňovat testování obchodní 
myšlenky a reálný obchodní systém. Ano, úmyslně nepoužíváme SL při testování obchodní myšlenky, abychom 
viděli její robustnost. Ale pokud vytváříme obchodní systém, je SL jeho nezbytnou a zcela nepostradatelnou 
součástí! Nikdy neobchodujte bez SL! 

A jak tedy SL implementovat do vytvářeného AOS? Nejprve musíme rozhodnout či vybrat jaký typ SL použijeme. 
Existuje celá řada výpočtů SL, tak se podívejme na ty nejzákladnější. 

Nejčastěji je používaný pevný SL v pipech či dolarech, např. 50 pipů (či 500 USD) apod.  Oblíbené jsou i volatilní 
SL, tedy SL, které mění svou velikost a reagují na vývoj trhu. Při použití pevného SL zjistíte, že například 
v některých letech funguje nejlépe SL 50 pipů a v jiném roce 80 pipů. Při zpětném testu se to zjistí poměrně 
snadno, ale jaký SL použít pro obchodování budoucí? Je potřeba se podívat a hledat, čím se historické roky lišily. 
Může se stát, že zjistíme, že v letech, kdy lépe fungoval SL 80 pipů, byla průměrná range svíčky 180 pipů a 
v letech, kdy lépe fungoval SL 50 pipů, byla průměrná range svíčky 120 pipů. Z toho můžeme odvodit 
proměnlivý SL jako např. násobek či procento range poslední svíčky, či x posledních svíček. SL lze 
naprogramovat i mnohem složitěji či komplexněji. Může pro SL využít indikátor či cenový pattern. Viděli jsme 
systémy, které zjišťovaly, zda je trh v trendu či jde do strany. V trendu používaly menší SL, když šel trh do strany, 
tak se SL zvětšoval. 

My se držíme názoru, že v jednoduchosti je krása. Proto se většinou snažíme najít pevný SL, který funguje 
spolehlivě po celé testované období. Testujeme většinou 10 let zpět a světová krize 2008-2010 rozkmitala trhy 
poměrně značně a strategie s pevnými SL nefungovaly úplně optimálně. V testování tak dávaly daleko lepší 
výsledky SL postavené na range trhu. Ale pozor! V období 2008-2010 to mnohdy znamenalo, že SL se z např. 50 
pipů (500 USD) vyšplhal na 350 pipů (3.500 USD) a pak když byl SL zasažen s psychikou tradera to pořádně 
zamávalo. Pevný SL má výhodu, že výsledný SL v USD má přesně danou výši, kterou většinou psychicky 
uneseme, avšak nefunguje dobře ve vysoké volatilitě, kdy nás často zbytečně rychle vyhodí z trhu a nenechá 
obchod dýchat.  Tuto nevýhodu nemá SL volatilní, který reaguje na volatilitu trhu. Může nám však připravit 
nemilé překvapení v podobě nechtěně vysokého SL v USD. 

Co s tím? Pokud nenalezneme dobře fungující pevný SL, využíváme nejčastěji kombinaci obou přístupů. Bereme 
z obou přístupů to nejlepší a negativa eliminujeme. SL postavíme na range trhu, ale zároveň stanovíme pevný SL 
(maximálně únosný SL pro naši psychiku). Výsledný SL je pak minimum z obou hodnot. Situace pak může být 
následující. Stanovíme SL např. jako 50% z denní range předchozího týdne a max. únosný SL na 90 pipů. 
V klidných obdobích se výsledný SL pohybuje např. mezi 50-60 pipy. SL nijak obchod nedusí. Když vzroste 
volatilita a SL vypočtený na bázi range se začne pohybovat na úrovni 100-150 pipů, zafunguje max. únosný SL a 
nastaví se na úroveň max. 90 pipů. 

Vše je však potřeba otestovat, ačkoliv kombinace obou SL nám u většiny systémů funguje poměrně dobře, nic 
neplatí stoprocentně a vždy je dobré otestovat různé varianty. 
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Na následujících grafech je vidět nás systém na EURJPY bez SL a s pevným SL. 
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Je patrné, že křivka equity se výrazně vyhladila. Všichni se shodneme na tom, že SL výrazně vylepšil rizikovost 
našeho systému. 

ALE POZOR! To však není samozřejmost. V tomto okamžiku může přijít strategické překvapení. Zavedení SL 
může u jiné strategie způsobit dramatické zhoršení equity. Strategie při zavedení SL ztratí výkonnost, křivka 
equity je najednou plochá. Proč? Musíme mít na paměti, že doposud se obchod uzavíral pouze vznikem signálu 
do opačné pozice. Mohlo klidně existovat mnoho obchodů, kdy trh po otevření pozice otočil a šel např. 300 
pipů proti nám a pak se vydal naším směrem a skončil v zisku. Zavedením SL např. 100 pipů najednou prudce 
naroste počet ztrátových obchodů a ziskovost systémů prudce klesne! Testováním SL zjistíme, že ekvitní křivka 
se “opět spraví“, pokud je SL např. 320 pipů. Bohužel takovýto systém je na vyhození do koše. Neobchodujte 
ho bez SL či s příliš velkým SL. Raději najděte jiný lepší systém. 

Možná se zeptáte, proč jsme SL neozkoušeli hned na začátku? A klidně můžete. Stále platí, že pořadí testování 
různých filtrů či SL nemá předem dané pořadí. Každý si může rozhodnout sám, kdy SL otestuje. Nám se 
osvědčilo obchodní myšlenku alespoň na hrubo vylepšit a pak teprve otestovat SL. Děláme to zhruba uprostřed 
testování. Nemá ale asi smysl to nechávat úplně nakonec. Není efektivní strávit hodiny a hodiny hledáním filtrů 
a pak zjistit, že strategie je se SL nedostatečně výkonná. 

V příští kapitole by bylo logické ukázat si „druhý konec“ a to implementaci Profit Targetu (PT), ale to necháme 
úplně na konec e-booku. V další kapitole si ukážeme trochu složitější věc a to využití odlišné session.  
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9. Odlišná session  
V této kapitole budeme experimentovat s odlišnou session. Co tím myslíme? Všichni víte, že FOREX je 
kontinuální trh. Otvírá v neděli večer 23:00 SEČ a obchoduje se celý týden až do 22:00 SEČ. Jsou 4 hlavní 
obchodní zóny: Londýn, New York, Tokio a Sydney, které určují hlavní obchodní seance (viz. následující obrázek) 

 

Ačkoliv se měnové páry obchodují celý den, mohou mít vybrané měnové páry větší aktivitu v okamžiku, kdy má 
seanci příslušné teritorium, tzn. evropské měnové páry jsou aktivnější při evropské seanci než při asijské a 
obráceně např. AUDJPY atd. 

Pojďme se podívat na naší strategii, kterou testujeme ještě z jiného pohledu. To, že je FOREX trh kontinuální nás 
při tradingu trochu omezuje. Denní graf nemá gapy (jediný gap může vznikat mezi pátečním close a nedělním 
open). Tím, že v průběhu týdne den skončí ve 23:59 a hned v 0:00 začne další obchodní den je vlastně close 
včerejšího dne totožné s open dnešního dne. Můžeme si ale říci, že nás nezajímá, jak obchodují pár EURUSD 
Japonci v době, kdy Evropa a USA neobchodují. A tak si vytvoříme novou denní svíčku, která bude časově 
omezená (viz. následující obrázek). 

 

Na obrázku vidíte, jak vypadá svíčka za celý den a jak svíčky pro rozdílné session. Sami vidíte, že svíčky se 
mohou výrazně lišit. Teď si asi říkáte, co to má za smysl, že se stavíme na hlavu a úmyslně manipulujeme 
svíčkami. Ano i ne. Cílem určitě není využít optimalizaci k tomu, že vytvoříme session začínající 5:32 a končící 
v 16:48. V takovém případě si troufneme říci, že by stejně došlo k přeoptimalizaci. Naopak pokud se strategie 
zlepší použitím session např. 8:30-16:30 může to být dobré znamení, že pokud obchodujeme s daty evropské 
seance je výsledek lepší a že obchodování americké či asijské seance není pro nás podstatné. 
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Jaký z toho lze učinit závěr?  I využití session může fungovat jako velice dobrý filtr. Ukažme si jako obvykle malý 
příklad. Na prvním grafu vidíte prvotní myšlenku našeho breakoutu na páru USDGBP. 

 

Implementovali jsme session 0:30 – 12:30 a výsledek je zajímavý. Ubylo obchodů a křivka equity vypadá také 
mnohem lépe. 
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Session je určitě zajímavým filtrem a záleží jen na Vás, zda ho budete chtít využít či nikoliv. V příští kapitole se 
vrátíme k časovým filtrům. Řeknete si, že časovým filtrům jsme se už věnovali, ale my se na ně podíváme 
trochu jinak. 
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10.  Jdeme do finále  
Nyní se pokusíme naší cvičnou strategii na EURJPY  dokončit. Podíváme se na citlivost naší strategie v čase. 
Pokusíme se podívat na dvě věci. Zaprvé na to, jestli je strategie stejně výkonná bez ohledu na den v týdnu. 
Může se totiž stát, že strategie může mít špatné výsledky, pokud jí obchodujeme např. v pátek. Odstraněním 
obchodování v pátek může následně dojít ze zlepšení výsledků, či parametrů systému. Druhý pohled může být 
na jednotlivé měsíce. Např. Joe Ross  neobchoduje nikdy v prosinci. My se však podíváme na výsledky strategie 
po měsících, a když bude některý měsíc ztrátový dlouhodobě, můžeme ho z obchodování vyhodit. My rádi 
testujeme na desetiletých datech. Pokud zjistíme, že 7 let z 10 let je strategie v lednu ztrátová určitě stojí za 
zvážení obchodování v lednu zrušit. 

Opět trochu narazíme na softwarové limity převážně testovacích platforem. Tradestation na tom není úplně 
zle, ale MT4 vám přehledy po dnech či měsících nenabídne. Ti zdatnější s excelem si jistě poradí, ti méně zruční 
mohou použít nějaký software.  

Naše strategie na EURJPY je v jednotlivých dnech v týdnu vyrovnaná. Jinak je tomu u měsíců. Obchodování je 
mizerné v červnu a březnu. 

 

Takže nejprve vyhodíme z obchodování červen. 
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A nyní vyhodíme ještě březen: 
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Co je pro nás důležité! Úplně na počátku, než jsme začali strategii upravovat, jsme měli drawdown (DD) přes 
2.500 USD teď je pouhých 816 USD. Máme 610 tradů, průměrný trade 37 USD a Profit factor 1,94. Vypadá to, 
že už se nedá nic vylepšit. Přesto to ještě zkusíme v příští kapitole. 
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11.  Profit target a výstupní techniky  
Vrátíme se zpět do 8. kapitoly, když jsme implementovali do naší strategie stop-loss (SL). Dnes si ukážeme, jak 
implementovat a otestovat v naší strategii profit target (PT) neboli náš ziskový cíl. 

Implementace PT je v něčem hodně podobná implementaci SL, jde v podstatě o definici výstupu z trhu. 
Obchodujeme, abychom měli zisk. To je důvod, proč do trhu vstupujeme. Když vstoupíme, musíme dříve nebo 
později zase vystoupit a SL a PT jsou definicí, jak z trhu ven. Jeden rozdíl tu však je. SL použít musíme, PT 
nemusíme. SL je nezbytnou a zcela nepostradatelnou součástí obchodního systému! Nikdy neobchodujte bez 
SL!  

Implementace PT závisí na vašem naturelu. Osobně nepoužíváme PT vždy. SL nám definuje naší ztrátu, ale zisk 
můžeme nechat růst, nemusíme ho škrtit. Můžete nechat váš ziskový obchod běžet a růst tak dlouho, dokud se 
neobjeví signál do opačné pozice. Tak jsme doposud uzavírali naše obchody při testování naší strategie pro 
EURJPY i GBPUSD. Obchod buď skončil na SL, nebo se uzavřel vstupem do protipozice. 

I když rádi necháváme zisky růst, neznamená to, že pohrdáme PT. Naopak přistupujeme k němu pragmaticky, 
pokud zlepší výsledek, proč ho nepoužít. Někdy se trh může utrhnout a bez PT sklidíme stovky pipů, ale jindy 
může vyšplhat nahoru a pak zase spadnout dolů. A proto vždy otestujeme, zda je PT užitečný či nikoliv. 

Nejčastěji je používaný pevný PT v pipech či dolarech, např. 50 pipů (či 500 USD) apod. Oblíbené jsou i volatilní 
PT, tedy PT, které mění svou velikost 
a reagují na vývoj trhu. Při použití 
pevného PT zjistíte, že například v 
některých letech funguje nejlépe PT 
100 pipů a v jiném roce 180 pipů. Při 
zpětném testu se to zjistí poměrně 
snadno, ale jaký PT použít pro 
obchodování budoucí? Je potřeba se 
podívat a hledat, čím se historické 
roky lišily. Může se stát, že zjistíme, 
že v letech, kdy lépe fungoval PT 180 
pipů, byla průměrná range svíčky 300 
pipů a v letech, kdy lépe fungoval PT 
100 pipů, byla průměrná range svíčky 
200 pipů. Z toho můžeme odvodit 
proměnlivý PT jako např. násobek či 
procento range poslední svíčky, či x 
posledních svíček. PT lze 
naprogramovat i mnohem složitěji či 
komplexněji. Může pro PT využít 
indikátor či cenový pattern (techniky 
jako First profitable Open apod.). 

Zkusme tedy, jestli pomůže našemu 
systému implementace pevného PT. 
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Implementací pevného PT jsme zhoršili celkovou výkonnost, přibilo obchodů a zhoršil se průměrný zisk na 
obchod. Ale je zde jedno pozitivum celkový drawdown (DD) klesl z 816 USD na 587 USD.     

Pojďme se podívat, jak vypadá výsledný systém v porovnání s našimi cíli, které jsme si definovali ve 3. kapitole: 

• Profit Factor by měl být alespoň 1,75 (dosáhli jsme 1,84) 
• Avg trade by měl být minimálně 20-30 pipů (máme necelých 32 pipů) 
• Počet obchodů mezi 600-800 (máme 620 obchodů) 
• Max. DD menší než průměrný roční zisk systému (ve všech letech je zisk větší než max. DD) 
• Rovnoměrné rozložení zisků v jednotlivých letech 

Náš systém, který jsme pro EURJPY vytvořili, splňuje předem stanované cíle. Máme tedy hotový systém. 
V některých kapitolách jsme si prakticky ukazovali tvorbu systému i na páru GBPUSD. Provedli jsme poslední 
optimalizaci, vyhodili z obchodování květen a prosinec a implementovali PT. Výsledný systém má následující 
parametry: 
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Sami si můžete vyhodnotit, že i tento systém splňuje parametry našeho prvotního zadání. Vytvořili jsme si a 
zoptimalizovali svůj první obchodní systém postavený na obchodní myšlence breakoutů předem definované 
range. 

A co teď? Začneme systém obchodovat live? Ne!!! Buďte trpěliví. Bohužel se někdy ve snaze dosáhnout 
požadovaných parametrů uchýlíme k variantám řešení, které vedou k přeoptimalizaci obchodního systému. 
Bohužel touha po zisku je ohromná a spousta traderů bezmezně věří svému novému systému a okamžitě 
začnou obchodovat live. Bohužel často přijde hořké zklamání. Všechno ukáže čas. 

Testy, které jsme v tomto e-booku využili, byly provedeny k následujícím dnům: 

EURJPY ke dni 25.7.2013 
GBPUSD ke dni 26.10.2012      

Jen čas ukáže stabilitu a robustnost těchto dvou strategií. Za pár měsíců se zde znovu potkáme a uvidíme, jaký 
bude výsledek. 
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12.  Jen čas ukáže  
Abychom mohli ověřit, jak budou naše AOS fungovat, potřebovali jsme určitý čas. Jen čas ukáže, zda jsou námi 
vytvořená AOS stabilní či nikoliv. 

Vytvářeli jsme společně AOS postavený na myšlence prorážení určité časové range. Jednu AOS jsme vytvořili 
na páru GBPUSD. Testování jsme ukončili 26.10.2012. Bude to už skoro 3 roky, a tak se pojďme podívat, jak se 
systému ty necelé 3 roky dařilo. Jen připomínáme, že za celou dobu nebyly upraveny parametry naší AOS a 
všechny hodnoty zůstaly stejné, jako u otestovaného AOS. 

Nejprve se podívejme na vývoj v jednotlivých letech. Systém byl první 2 roky výkonnostně pod očekáváním. Rok 
2015 vypadá již zajímavě a pohybuje se v rámci očekávání. 

 
Podívejme se na detailnější report: 
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Systém zaostává, jak v hodnotě průměrného obchodu (13 USD), tak i profit faktoru (1,42). Nicméně vývoj equity 
není výrazně nevyrovnaný či rozkolísaný (viz. následující obrázek): 

 

Přestože výkonnost systému je nižší, než výsledky historických testů, jsme s výsledkem spokojeni. Ekvitní křivka 
tvoří nová high pravidelně (každých 20-30 obchodů), je zde zřejmý jasný směr. Co je hodně důležité je i to, že 
DD se udržel v rámci testovaných hodnot, nebyl větší než 600 USD. 

Tento systém je vhodný do portfolia a i my ho také obchodujeme aktuálně live. 
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Jak vypadá náš AOS na EURJPY? Pojďme se podívat na výsledky této naší AOS. Test jsme ukončili 25.7.2013 a 
můžeme si ukázat výsledky po více než dvou letech. Nejprve se podívejme na výsledky v jednotlivých letech: 

 

Systém je výrazně za očekáváním. Rok 2013 dokonce skončil ztrátou. Profit faktor se pohybuje mezi 1,0 – 1,2. 
Když se podíváme na detailnější report, vidíme, že průměrný trade je pouze 3 USD. A to je žalostně málo. 
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To, že systém neběží optimálně je patrné i z ekvitní křivky: 

 

AOS na páru EURJPY bohužel není vhodný pro obchodování. Systém sice nemíří na jih, DD se drží kolem 600 
USD, ale výkonnost je slabá a nestabilní. Takovýto systém obchodovat nebudeme. 

A tímto končí náš e-book o tvorbě AOS. Ukázali jsme si, jak postupně přetvořit prvotní myšlenku do funkčního 
systému, který se dá obchodovat. Ukázali jsme si rozličné filtry i způsoby výstupů z obchodů. Je teď již na Vás, 
abyste si pokusili vytvořit svůj vlastní AOS. Myšlenek, co a jak obchodovat je spousta. Desítky jich najdete na 
netu. Stačí je jen vzít a otestovat a pak případně rozvinout do obchodního systému. 

Vytvoření AOS je však jen jedna část, jeden krok k úspěšnému obchodování. Jedna AOS nestačí k tomu, abyste 
na trhu uspěli. Je potřeba mít více stabilních systémů a pamatujte v portfoliu je síla.  


