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Předmluva 
Trading je nejsnazší cesta, jak se 
stát během krátké doby 
milionářem. Stačí jen mít počítač, 
přečíst si manuály, které se na 
našem webu prezentují, a během 
krátké chvíle vás naučíme vše o 
FOREXu. Pak už jen stačí párkrát za 
den provést pár obchodů a za pár 
měsíců už nemusíte chodit do práce, 
pořídíte si ohromnej barák, 
pořádnou káru a k tomu alespoň 
jednu řidičku, tak jako je to na tomto 
obrázku …. a dost!  

Teď už by jen zbývalo napsat, že jsme úspěšní tradeři, kteří mají více než 10 let zkušeností s tradingem. V garáži 
máme 10 takových aut a ke každému z nich jednu podobnou řidičku …. a za drobný (směšný) obulus 10.000 Kč 
vás to za půl dne všechno naučíme … 

Přeháníme, nicméně takhle nějak zní většina webů, knih a materiálů věnujících se tradingu. Snaha vytvořit 
představu o tom, že trading je extrémně jednoduchý, že se ho může naučit každý a to prakticky během pár 
měsíců a ubezpečování, že vlastně nemusíte pracovat, že stačí 30 minut denně a máte vyděláno, jsou 
všudypřítomné proklamace těch, kteří Vás chtějí nalákat do tradingu a obrat vás o vaše peníze. 

Není tajemstvím, že 95% lidí v tradingu prodělává. Proč si myslíte, že právě vy byste měli být úspěšní? Je vysoce 
pravděpodobné, že většina z vás, kteří čtete tento e-book nikdy peníze tradingem vydělávat nebudete. 
Možná se teď naštvete, a náš e-book smažete, ale pokud setrváte a přečtete si informace, které v e-booku na 
webu prezentujeme, možná si ušetříte hodně peněz a nervů při zjišťování, zda je trading to, co vás bude živit, či 
nikoliv. 

… takže z hrušky na zem. Trh není čistý, ovládají ho velcí hráči, kteří manipulují s trhem i informacemi a obírají 
nás, malé ryby. Oni nemají emoce, ví přesně, co dělají a proč to dělají. Ví, kde jsou naše stoplossy a jak si pro ně 
„dojít“. To jsou velké banky a velcí brokeři, kdo vydělávají na tradingu nehorázné peníze. Pak jsou tu menší 
brokeři, kteří sice vydělají méně, ale pořád slušně. Žijí z tučných spreadů a poplatků, čas od času nás okradou při 
exekuci příkazů roztahovánín spreadů, rekotacemi apod. Slušný příjem mají i různí prodejci systémů a školení, 
kteří pod rouškou zkušeností, zaručených systémů a podobně získávají důvěru nás (malých ryb) a úspěšně z nás 
tahají peníze. A pak už tu zbýváme jen my, malé ryby, které celou tuhle skupinu živí. 

To nezní zrovna lichotivě, a co s tím dělat? Máme to tedy rovnou vzdát!? To v žádném případě ne. Cílem není 
vás znechutit či odradit, ale otevřít oči. Jak tedy vidíme trading my, jež se v něm již nějakou dobu pohybujeme. 

Je pravda to, že trading vám může dát určitou svobodu. A to nejen finanční. Jste svým pánem, žádný šéf vás 
denně nebuzeruje, můžete si určovat, co a kdy budete dělat, jak dlouho budete pracovat atd. 
Ale nezapomínejte na to, že takováto svoboda není zadarmo. Velká svoboda vyžaduje velkou zodpovědnost a 
disciplínu. Když si nedokážete práci „nařídit“ a plně a svědomitě se tradingu věnovat, stejně nebudete úspěšní. 
Prostě platí, že „bez práce nejsou koláče“. Pokud chcete, aby byl trading vaším seriózním zdrojem příjmů bude 
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to stejně těžká a složitá cesta, jako když budujete jakýkoliv jiný business. Trading však má jednu výhodu. Jsou 
zde minimální bariéry vstupu do odvětví. Do tradingu můžete vstoupit naprosto bez jakéhokoliv omezení a začít 
s poměrně malým kapitálem. 

Ano, jsme malé ryby, ale co nám brání plavat za ocasem velkých žraloků a pochytat to, co jim odpadne od 
huby?  

 

Víme, zní to zase jen jako kliše a žádná praktická rada, jak to tedy udělat a být „za ocasem“. Věříme, že tento e-
book a náš web vám pomůže. Neděláme si ambice, že jsme nejlepší tradeři na světě a že víme vše nejlíp, ale na 
tomto webu vám nabízíme to, co vám řada webů nenabídne. Nabízíme články, informace a zkušenosti, kterými 
se řídíme a které nám fungují. Snažíme se vše demonstrovat na praktických ukázkách a konkrétních příkladech. 
Nic vám neslibujeme, pouze nabízíme své zkušenosti. Záleží na vás, zda a jak je využijete. Pokud se do 
tradingu pustíte, tak vás můžeme pouze ubezpečit, že to bude drsná cesta, ale pokud ji zvládnete, tak zjistíte, že 
za ocasem to není vůbec špatné ☺.  

Pokud jste dočetli až sem a jste stále přesvědčeni, že do toho chcete jít, tak čtete dál. 

 

  

Je to jen na nás, jestli poplaveme proti nim a staneme se jejich potravou, a nebo budeme chytří, a 

schováme se za ocasem! 
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1. Co je to FOREX   
Začínáme povídání o FOREXu, jehož cílem je vysvětlit základní pojmy a upozornit na zvláštnosti tohoto trhu. 
Není našim cílem vás unavovat dlouhým psaním. Hlavním cílem je pomoci těm z vás, kteří chcete s FOREXem 
začít. Tento e-book vám pomůže rychle se zorientovat na trhu FOREXu a také vyvrátit některé mýty, které v 
tomto businessu panují. Budeme se snažit demonstrovat vše na obrázcích tak, aby to bylo maximálně 
srozumitelné. 

V e-booku Vám odpovíme na následující otázky: 

– Co je FOREX a jaké jsou základní pojmy ve FOREXu 
– Hlavní hráči na trhu FOREXu a co od nich můžeme čekat 
– Výběr brokera, zázemí pro obchodování, velikost kapitálu 
– Měnové páry – hlavní, vedlejší a exotické měny a jak je číst 
– Typy objednávek na FOREXu 
– Obchodní hodiny a time frames na FOREXu 
– Fundamenty a technická analýza na FOREXu 
– Money management na FOREXu 
– Začínáme na demo účtu versus začátek na live účtu 
– Tvorba obchodních systémů a testování na FOREXu 
– FOREX jako hlavní zdroj příjmů, nebo jen zhodnocení pěněz 

  

Co je FOREX? 
FOREX je zkratka slova Intetnational Interbank FORiegn EXchange = mezinárodní trh s cizími měnami. 

Na FOREXu tedy dochází k transakcím mezi těmi, kdo chtějí jednu měnu prodat a druhou měnu koupit. 
Obchodují se tzv. měnové páry. 

Měnový pár jsou konkrétní 2 měny, v kterých transakce probíhá, např. EURUSD, GBPUSD apod. 

Jak je FOREX veliký? FOREX je největší finanční trh na světě. Denní objem transakcí na FOREXu překračuje 3 
bilióny USD. 

Čím se liší FOREX od akciových a komoditních trhů? Ve FOREXu neexistuje jedno centrální místo (burza), kde se 
všechny transakce sbíhají. K obchodování dochází prostřednictvím moderních technologií po celém světě. Jedná 
se o volný měnový trh, tzv. OTC (Over-the-Counter) trh. 

Řekněme si, v čem jsou hlavní výhody a nevýhody FOREXu: 

+ vysoká likvidita 
+ možnost obchodovat 24 hodin denně, 5 dní v týdnu 
+ neomezená možnost spekulace na růst i pokles 
+ možnost vysoké páky 
+ možnost obchodovat s minimálním počátečním kapitálem 
– neznalost přesného objemu obchodů (volume) na dané cenové hladině 
– nekalé praktiky brokerů (roztahování spreadů, rekotace …) 
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– rozdílná data jednotlivých brokerů a ob

V této kapitole jsme spíše rekapitulovali, 
obchodovat. Pokud jste v textu narazili na slova, kterým nerozumíte, nic si z toho nedělejte, 
budeme všem těmto tématům věnovat.

Pokud se budete tradingu v budoucnu věnovat, převážnou část svého času bude vidět tento pohled. 
printscreen obrazovky z platformy MetaTrader 4 (MT4)
FOREXu. Toto bude naše brána, kterou budeme vývo
vystupovat z něj. Bude to místo, kde budeme prožívat své zisky i ztráty.

V příští kapitole si řekneme něco o tom, kdo jsou 
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rozdílná data jednotlivých brokerů a obtížné testování 

jsme spíše rekapitulovali, co všechno je potřeba o FOREXu vědět
obchodovat. Pokud jste v textu narazili na slova, kterým nerozumíte, nic si z toho nedělejte, 
budeme všem těmto tématům věnovat. 

Pokud se budete tradingu v budoucnu věnovat, převážnou část svého času bude vidět tento pohled. 
printscreen obrazovky z platformy MetaTrader 4 (MT4), pravděpodobně nejpoužívanější platformy ve světě 
FOREXu. Toto bude naše brána, kterou budeme vývoj FOREXu sledovat, kde budeme do FOREXu vstupovat a 
vystupovat z něj. Bude to místo, kde budeme prožívat své zisky i ztráty. 

si řekneme něco o tom, kdo jsou hlavní hráči na trhu FOREXu a co od nich můžeme čekat.

                                                                             magazin-forex.cz 
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co všechno je potřeba o FOREXu vědět, než začnete reálně 
obchodovat. Pokud jste v textu narazili na slova, kterým nerozumíte, nic si z toho nedělejte, postupně se 

 

Pokud se budete tradingu v budoucnu věnovat, převážnou část svého času bude vidět tento pohled. Je to 
, pravděpodobně nejpoužívanější platformy ve světě 

j FOREXu sledovat, kde budeme do FOREXu vstupovat a 

hlavní hráči na trhu FOREXu a co od nich můžeme čekat. 
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2. Hlavní hráči na FOREXu  
FOREX v té podobě, jak ho známe dnes, se začal formovat po roce 1975. Hlavním impulsem bylo zrušení tzv. 
„zlatého standardu“, což vedlo ke vzniku pohyblivých směných kurzů. FOREX byl z počátku trhem pouze pro 
banky a velké hráče, ale postupně se otevíral stále menším obchodníkům a dnes na něm může obchodovat 
prakticky kdokoliv. 

Hlavní motivace účastníků na FOREXu jsou: 

1)     Obchod (směna jedné měny za druhou za účelem úhrady 
faktur, nakoupení zboží apod.) 

2)     Pojištění (dlouhodobě držím aktivum v cizí zemi např. 
nemovitost a chci se ochránit proti ztrátě hodnoty 
nemovitosti v důsledku změny kurzu apod.) 

3)     Spekulace (nemám reálnou potřebu získat danou měnu, 
ale pouze se snažím vydělat na jejím krátkodobém nákupu a 
jejím opětovném prodeji) 

Už víme, že na FOREXu se denně obchodují více jak 3 biliony 
USD. Odhaduje se, že cca 15% objemu obchodů se provádí za 
účelem obchodu a pojištění a tedy, že 85% objemů obchodů 
je spekulativních (obchodování s cílem realizovat zisk). 

 Hlavní účastníci FOREXu jsou: 

1) Banky – zastupují své zákazníky, pro něž realizují obchod i pojištění, ale samozřejmě i spekulují 

2) Zákazníci – zahrnují firmy, fondy, ale i fyzické osoby, které přicházejí na trh z důvodu obchodu, pojištění či 
spekulace 

3) Makléři / brokeři – jsou prostředníci mezi prodávajícími a nakupujícími na trhu 

Velké banky a velcí makléři se stávají tzv. tvůrci trhu (market makery). Obchodují v ohromných objemech a 
obtížně by přímo realizovali tak velké množství transakci a našli pro ně protistranu. Proto stanovují tzv. kotují 
cenu, za kterou jsou ochotni koupit a za jakou prodat => tvoří cenu. 

Menší makléře, kteří nejsou market makery, můžeme rozdělit na ECN nebo STP brokery (někdy také 
označované jako No Dealing Desk brokery). Obě skupiny brokerů zajišťují likviditu přes velké banky či jiné velké 
makléře či instituce. Hlavní rozdíl je v tom, že ECN broker může vypořádat obchod mezi svými zákazníky, resp. 
se snaží příkazy klientů vypořádat tzv. „uvnitř“, teprve při přebytku či nedostatku na straně prodeje či nákupu 
realizuje pokyny prostřednictvím poskytovatele likvidity (většinou velké banky …). STP broker vzájemně 
nepáruje požadavky svých zákazníků, ale všechny pokyny realizuje „vně“ firmy. 

Brokerů je na světě veliké množství a jsou mezi nimi významné rozdíly. Výběr brokera bude do značné míry 
rozhodovat i o Vašem úspěchu v obchodování. Výběr brokera je proto jednou z nejdůležitějších věcí. Více o 
brokerech a jejich výběru si řekneme v některém z příštích článků. 
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Když to zjednodušíme, tak na FOREXu se pohybují velcí hráči (žraloci), ale i drobní spekulanti, jako jsem já nebo 
Vy (malé ryby). Hra má jasná pravidla: žraloci vítězí, manipulují trhy a dělají vše proto, aby získali svou kořist. 
Malé ryby nemají šanci (95% z nich dříve nebo později uloví žraloci). Má vůbec malá rybka šanci? Určitě ano. 
Nesmíme si však myslet, že můžeme žraloky porazit. Nemá smysl s nimi bojovat. Malé ryby se většinou pohybují 
v hejnech, ale ani to není záruka úspěchu. Nikdy neplavte proti žralokům, je lépe plout s nimi a přiživit se na 
jejich kořisti. Jen tak můžeme přežít. 

  

Praktické příklady transakcí: 
1) Obchod: Rozhodnete se koupit si nemovitost např. v Německu. Dohodnete se s majitelem nemovitosti na 
ceně 150.000 EUR. Jelikož máte k dispozici hotovost pouze v CZK, musíte nejprve EUR nakoupit. Jdete tedy do 
své banky a požádáte o nákup 150.000 EUR. Banka Vám nakoupí EUR za Vaše CZK např. kurzem 24,25 tzn. 
musíte zaplatit 3.637.500,- CZK. Aniž jste si to uvědomili, stali jste se prostřednictvím své banky účastníkem 
FOREX trhu. 

2) Pojištění (nebo také hedging): Pořídili jste si nemovitost v Německu a ačkoliv jí využíváte k rekreaci, berete ji 
také jako formu uložení peněz (investice) a za 5 let ji budete chtít prodat. Samozřejmě nechcete, aby se Vaše 
investice znehodnotila a proto hledáte způsob, jak si hodnotu udržet. Co se však stane, pokud se výrazně změní 
kurz EURCZK? Řekněme, že po 5 letech nemovitost prodáváte za stejnou cenu, za kterou jste ji koupili, tedy 
150.000 EUR a kurz v té době je 21,50. Pokud EUR směníme do korun dostaneme 3.225.000,- CZK. Původně 
jsme za nemovitost zaplatili 3.637.500,- CZK (realizujeme tedy ztrátu ve výši 412.500,- CZK). Mohu se proti 
takovému riziku nějak pojistit? Ano, i zde Vám pomůže banka a může Vám nabídnout řadu produktů, jejímž 
výsledkem je zafixování kurzu. Řekněme, že Vám banka nabídne forward s fixním kurzem za pět let na úrovni 
24,00. Koupíte si tento produkt a máte jistotu, že při prodeji nemovitosti směníte peníze za 24,00 bez ohledu na 
to, kde bude aktuální tržní kurz EURCZK. I tato operace se odehrává na FOREXu. 

3) Spekulace: za účelem zhodnotit své peněžní prostředky se můžete rozhodnout spekulovat na trhu FOREXu. 
Máte například k dispozici 100.000,- CZK a rozhodnete se nakoupit EUR za kurz 24,25 a spekulujete na to, že 
CZK bude oslabovat a její kurz vůči EUR vystoupá až na 25,00. Poté EUR prodáte (vyměníte na CZK) a z rozdílu 
cen realizujete zisk. 

Konkrétně v tomto případě je zisk následující: 

a) nákup: 100.000 CZK / 24,25 = 4.123,71 EUR 
b) prodej: 4.123,71 EUR * 25,00 = 103.092,78 CZK 
Zisk tedy vychází na 3.092,78 CZK. 

Od tohoto okamžiku se již tento e-book bude věnovat výhradně spekulativním obchodům. Stanou se z nás 
obchodníci. A co budeme prodávat? No přece měnové páry. V příští kapitole si proto povíme něco o měnových 
párech a vysvětlíme si základní pojmy používané na FOREXu. 

 

Pamatujte si: Trading je tvrdý business, nečekejte od nikoho, kdo se na FOREXu pohybuje, jakoukoliv pomoc. 

Každý, kdo na trh vstupuje, má jediný cíl, vydělat peníze. Když je získá, je mu úplně jedno, jestli to byly vaše 

peníze … 
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3. Měnové páry – hlavní a vedlejší měny  
Hlavní a nejvýznamnější světovou měnou je USD (americký dolar) jeho význam je dán i tím, že je jedinou 
měnou, ve které se obchodují fosilní paliva (ropa, zemní plyn, …). Druhou nejvýznamnější měnou je EUR (euro 
dolar). Další nejvýznamnější jsou GBP (libra šterlinků), CHF (švýcarský frank) a JPY (japonský jen). Tyto páry mají 
největší likviditu. 

Likvidita: je možnost v jakémkoliv okamžiku získat plnění pro váš zamýšlený nákup či prodej měny. Čím méně 
transakcí s danou měnou probíhá, tím větší je pravděpodobnost, že nenaleznete protistranu pro naplnění Vaší 
objednávky. Pokud chci prodat na určité ceně, musí se najít někdo, kdo chce za tuto cenu koupit. Pokud se stává 
často, že není protistrana pro plnění objednávky, mluvíme o nízké likviditě. 

Kromě hlavních měn rozeznáváme ještě vedlejší měny: AUD – australský dolar, CAD – kanadský dolar, NZD – 
novozélandský dolar, DKK – dánská koruna, SEK – švédská koruna, NOK – norská koruna. Tyto měny mohou mít 
čas od času menší likviditu. 

Exotické měny: jsou měny, které nejsou často obchodovatelné a mají malou likviditu. 

Přes 90% všech obchodů na FOREXU se realizuje na měnových párech, které obsahují USD. Nejvýznamnější a 
nejobchodovanější měnové páry (často označované jako majors) jsou: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF. 
Některá literatura řadí k majors ještě USDCAD, AUDUSD, NZDUSD. 

Měnové páry, které neobsahují USD např. GBPJPY, EURCHF apod. se označují jako křížové měny. 

  

Jak číst měnový pár? 

Každý pár obsahuje dvě měny. Měna na prvním místě se označuje jako základní měna. Měna na druhém místě 
jako kotovací měna. 

základní měna => EURUSD <= kotovací měna 

Uveďme si příklad: kurz EURUSD = 1.3125 tzn., že základní měna je EUR a kotovací měna je USD. Kurz nám říká, 
kolik kotovací měny musíme zaplatit (nebo dostaneme) pokud nakoupíme (prodáme) jednu jednotku základní 
měny. Pokud prodám 1 EUR dostanu 1.3125 USD. Pokud chci koupit 1 EUR musím zaplatit 1.3125 USD. 

Ve skutečnosti je však kurz pro nákup/prodej základní měny rozdílný. Rozlišujeme takzvaný BID a ASK. 

BID cena – je nabídková cena, za kterou se obchodník/makléř snaží nakoupit základní měnu (např: EURUSD = 
1.3125). Za tuto cenu Vy jako spekulant základní měnu prodáváte. 

ASK cena – je poptávková cena, za kterou se obchodník/makléř snaží prodat základní měnu (např: EURUSD = 
1.3127) Za tuto cenu Vy jako spekulant základní měnu nakupujete. 

Pamatujte si: základní měnu nakupujeme za ASK cenu a prodáváme za BID cenu. 
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Spread – je rozdíl mezi Bid a Ask cenou. Velikost spreadu je závislá na likviditě daného páru (čím větší likvidita, 
tím menší spread). Spread je ziskem brokera. Broker od Vás nakoupí za BID cenu a obratem prodá jinému za 
ASK cenu a rozdíl (nebo-li spread) je jeho zisk. 

Pip – je pohyb kurzu o jednu jednotku (bod). Např. pohyb z 1.3125 na 1.3126 je pohyb o jeden bod neboli pip. 
Většina měnových párů se kotuje na 4 desetinná místa, některé páry se kotují na 2 desetinná místa (např. páry s 
JPY). 

Lot – je standardizovaná základní objemová jednotka a to ve výši 100,000 jednotek základní měny. tzn. u 
EURUSD je 1 lot 100,000 EUR; u USDJPY je 1 lot 100,000 USD; u CHFJPY je 1 lot 100,000 CHF apod. Vzhledem k 
tomu, že se FOREX přizpůsobuje stále více malým investorům nabízejí brokeři možnost obchodovat i menší 
objemy (mini a micro loty). 1 mini lot = 0,1 lotu = 10,000 jednotek základní měny; 1 micro lot = 0,01 lotu = 1,000 
jednotek základní měny. 

Hodnota 1 pipu (Pip value) – je ovlivněna velikostí obchodovaného objemu a měnovým párem. Hodnotu 1 pipu 
zjistíme tak, že vynásobíme velikost obchodovaného objemu hodnotou 1 pipu a vyjde nám cena jednoho pipu 
vyjádřená v kotovací měně. 

Příklad: 

hodnota 1 pipu u EURUSD pro jeden lot je: 100,000 * 0,0001 = 10 USD (USD je kotovací měna). Pro 1 mini lot 
analogicky 1 pip = 1 USD, pro 1 micro lot je 1 pip = 0.1 USD. 

hodnota 1 pipu u USDCHF pro jeden lot je 100,000 * 0,0001 = 10 CHF (CHF je kotovací měna). Pro 1 mini lot 
analogicky 1 pip = 1 CHF, pro 1 micro lot je 1 pip = 0.1 CHF. 

Slippage – neboli „skluz“ v plnění objednávek. Je to rozdíl mezi Vámi požadovanou cenou a skutečnou cenou za 
kterou se obchod zrealizuje. Pokud máte nastaven prodejní pokyn s cenou 1.3255 a obchod se zrealizuje za 
1.3254 došlo ke skluzu 0.0001 (1 pip). 

Margin – je záloha, kterou si strhne Vás broker v okamžiku, kdy nakoupíte či prodáte nějaký měnový pár. 
Velikost zálohy je rozdílná a závisí na dvou veličinách. Na objemu, který zobchodujete a na finanční páce (tzv. 
leverage), který máte na účtu od brokera nastaven. Pokud máte nastavenu páku 100:1 a obchodujete objem 
jednoho lotu záloha se vypočítá takto: 100.000 / 100 = 1.000 tzn. otevřete obchod ve výši 100.000 USD, ale vaše 
záloha (margin) u brokera je pouze 1.000 USD. Pokud máte účet s pákou 200:1 postačí Vám záloha pro brokera 
pouze 500 USD. Brokeři nabízejí páku od 1:1 až do 500:1. 

Margin call – v případě, že se Vaše otevřené pozice/obchody vyvíjí špatně a jdou do ztráty hlídá Váš broker, aby 
velikost ztráty nepřekročila disponibilní prostředky na Vašem účtů. Pokud dochází k výraznému propadu a hrozí 
riziko, že již nebudete mít dost prostředků na vypořádání pozice vyzve Vás broker k navýšení peněz (margin 
call). Pokud prostředky nenavýšíte a Vaše pozice se bude dál propadat do ztráty, tak broker má právo pozici 
uzavřít. 

Rollower / swap – znamená „převedení“. K 21:59 Londýnského času (GMT) dojde u všech otevřených pozic k 
odrolování/převedení do dalšího obchodního dne. Z rozdílu úrokových měr jednotlivých měn v páru broker 
vypočítává swapové body (mohou být kladné nebo záporné) a následně je účtuje na Váš účet. 
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Při komunikaci s ostatními tradery se můžete setkat s hovorovými názvy měnových párů. Pro informaci uvádím 
ty nejpoužívanější: „Cable“ = GBPUSD; „Swissy“ = USDCHF; „Euro“ = EURUSD; „Kiwi“ = NZDUSD; „DollarYen“ = 
USDJPY; „Loonie“ = USDCAD; „AussieDollar“ = AUDUSD 

BID a ASK cena: 

V následujícím grafu vidíte tzv. svíčky (vysvětlíme si podrobně v některém z následujících článků), které 
zobrazují vývoj ceny BID. Bylo by obtížné zobrazovat v grafu obě ceny, proto je v grafu vidět vždy pouze jedna 
cena (většinou BID). Je však možné v grafu znázornit i hladinu ceny ASK. Na grafu vidíte hladinu BID a ASK ceny a 
spread. 

 

Podívejme se na konkrétní příklad. Rozhodli jsme se spekulovat na pokles (sell) tzn. prodat EURUSD. Na 
následujícím obrázku vidíte aktuální stav trhu. Za jakou cenu prodáme? Prodej se provede za cenu BID tedy: 
1,4327. Všimněte si, že hned po provedení nákupu je náš obchod ve ztrátě – 2 pipy. To je proto, že pokud 
bychom teď hned chtěli EURUSD nakoupit zpět, nakupovali bychom za aktuální cenu ASK (tedy 1,4329). 

Nyní se rozhodneme otevřený obchod zavřít tzn. nakoupit EURUSD zpět. Za jakou cenu nakoupíme? 
Nakoupíme za ASK cenu, tedy: 1,4315. V liště níže vidíme, že pokud teď nakoupíme, tak náš zisk je 12 pipů. 

Zcela analogicky můžeme spekulovat na růst, tzn. nakoupíme EURUSD za ASK cenu a až cena vzroste, prodáme 
EURUSD zpět za BID cenu. 

 

Pamatujte si: bez ohledu na to, zda spekulujeme na pokles či na růst, vždy když nakupujeme, tak za ASK cenu a 

když prodáváme, tak za BID cenu! 
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V teoretické části jsme si říkali, že základní jednotka pohybu je 1 pip, a že u většiny párů je roven 0,0001 (4 
desetinná místa) popř. 0,01 (2 desetinná místa). V poslední době se však stále častěji setkáváme s tím, že 
broker nám cenu kotuje na 5 (resp. 3) desetinná místa. Na trhu je řada brokerů, kteří Vám nabízejí obě 
varianty. Na následujícím obrázku vidíte rozdíl mezi brokerem se 4 a 5 desetinnými místy (je minimální). 

 

Výrazný rozdíl mezi oběma variantami není. 5-ti místný broker Vám může dát spread 1,5 pipu (je otázka, jak 
roztahuje spready v průběhu času. Možná vydělá roztahováním více než 4 místný broker s fixním spreadem 2 
pipy). Dávejte si však pozor na to, jak čtete pipové zisky. Setkali jsme se s tím, že nám jeden začínající trader 
tvrdil, že má profit 2.000 pipů a pak se ukázalo, že to bylo 200 pipů (používal 5-ti místného brokera). 

V teoretické části jsme se bavili i o marginu (záloze brokera). Na následujícím obrázku vidíte, kde naleznete 
informaci o marginu v MT4 i další důležité informace. 

 

Dále si řekneme něco více o obchodních hodinách a time frames (časových pásmech) na FOREXu. 
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4. Obchodní hodiny na FOREXu  
FOREX lze obchodovat 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. FOREX otevírá v neděli ve 23:00 (SEČ) a zavírá v pátek ve 
23:00 (SEČ). Dle amerického času (New York) od neděle 17:00 EST do pátka 17:00 EST. 

Pro obchodování je dobré si uvědomit, v kterých časových pásmech se obchoduje v hlavních světových 
centrech: 

SYDNEY – otevírá 23:00 SEČ a zavírá 8:00 SEČ 
TOKIO – otevírá 1:00 SEČ a zavírá 10:00 SEČ 
LONDON – otevírá 9:00 SEČ a zavírá 18:00 SEČ 
NEW YORK – otevírá 14:00 SEČ a zavírá 23:00 SEČ 

Z rozpisu je patrné, že dochází k souběhům, kdy se zároveň obchoduje v Sydney a Tokiu (1:00 – 8:00 SEČ), Tokiu 
a Londýně (9:00 – 10:00 SEČ) a v Londýně a New Yorku (14:00 – 18:00 SEČ). V těchto časech mohou být trhy 
nejaktivnější. 

Time frame – neboli časové pásmo, je časový úsek v rámci kterého sledujeme vývoj ceny. Platformy brokerů 
umožňují výběr z několika přednastavených time framů, některé umožňují si i definovat vlastní time framy. 
Nejpoužívanější time frames jsou: 1M (1 minuta), 5M (pět minut), 15M (patnáct minut), 30M (třicet minut), 1H 
(jedna hodina), 4H (čtyři hodiny), 1D (jeden den) a 1W (jeden týden) 

Každému obchodníkovi vyhovují jiná časová pásma. Intradenní obchodník obchoduje např. na 5M time framu, 
swingový obchodník na denním grafu. Podle délky time framů můžeme definovat následující styly obchodování: 

Obchodní styly: 

Poziční/dlouhodobý styl – obchodník většinou obchoduje na denním či týdenním časovém pásmu. Pozice drží 
několik týdnů až měsíců. Je časově nejméně náročný, nevyžaduje častou kontrolu trhu. Počet obchodů je 
poměrně malý tzn. minimální poplatky spojené s obchodováním. Hlavní nevýhodou je potřeba větších SL pro 
udržení se v trhu a tím pádem potřeba většího kapitálu. 

Swing/krátkodobý styl – obchodník většinou obchoduje na hodinovém time framu. Pozice drží několik hodin, 
dnů max. týdnů. Je časově více náročný, vyžaduje častější kontrolu trhu. Počet obchodů je vyšší tzn. vyšší 
poplatky spojené s obchodováním. Pozice se často drží přes noc. 

Intradenní styl – obchodník většinou obchoduje na malých time framech (1M, 5 M). Pozice drží pouze několik 
minut max. hodin. Je časově nejvíce náročný, vyžaduje stálou kontrolu trhu. Počet obchodů je velmi vysoký a s 
tím jsou spojené extrémně velké poplatky/spready. Pozice se nedrží přes noc. Tento styl vyžaduje maximální 
míru sebekontroly a rozhodně není vhodný pro začátečníky. 

 Nyní se ale podívejme na obchodní hodiny v praxi. U akciového titulu platí, že je kotován na akciové burze, kde 
se realizují všechny obchody s tímto instrumentem, je jen jedna cena atd. Všichni brokeři, kteří Vám pak 
zprostředkovávají přístup na burzu a obchodování s tímto titulem Vám poskytují identická data. U FOREXu je to 
jinak. Tím, že neexistuje jedno centrální místo pro obchodování s měnovými páry, mohou mezi jednotlivými 
brokery existovat rozdíly. Rozdíly jsou v ceně, v historických datech, v časech obchodování, v nákladech 
tradingu (spreadech popř. poplatcích) atd. 
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Uveďme si několik konkrétních příkladů: 

1) páteční zavření trhů: někteří brokeři končí ve 23:00 SEČ, jiní třeba o hodinu dříve. Tedy páteční zavírací cena 
obou brokerů může být naprosto odlišná a může se lišit o desítky pipů. 

2) nedělní otevření trhů: řada brokerů otevře ve 23:00 SEČ, řada z nich však reálně později např. po 5-15 
minutách. Jejich otevírací cena je pak opět může výrazně lišit. 

3) časový posun: různí brokeři používají různá časová pásma. Řada používá Londýnský čas (GMT) tzn. když trhy 
otevřou ve 23:00 našeho (SEČ = GMT+1) času v platformě je čas 22:00, někteří brokeři používají i čas GMT+2 
tzn. v platformě je v okamžiku otevření trhů čas 0:00 (tedy již pondělí). Samozřejmě i graf takového brokera 
vypadá jinak (nemá nedělní svíčku), zatímco předchozí dva ano (viz následující obrázek). 

 

Toto jsou grafy denních svíček. Na prvním obrázku je Alpari UK (nemá nedělní svíčku). Ostatní dva brokeři ano 
(malá svíčka v kroužku). Vzhledem k časovým posunům jsou odlišné i další svíčky, např. čtvrteční svíčka u Alpari i 
ITFX dosáhla vyšší ceny, než byla maximální cena o den dříve. U AAA Fx to však tak nebylo! Je proto třeba mít 
tuto věc na paměti. Možná vám to připadá jako drobnost, ale později si ukážeme (při testování), že to může mít 
zásadní vliv. 

Pro obchodníka je také důležité sledovat průběžně více time framů. To, co vypadá jako pokles na 5M grafu 
může být v rámci 1H grafu pouze drobná korekce dlouhého růstového trendu. 
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Co je nejčastější chyba při výběru time framu? Většina začátečníků vstupuje do tradingu na základě 
„marketingových“ článků s naprosto pokřivenou představou o tradingu. Chtějí rychle vydělat a mají pocit, že 
musejí být neustále v trhu. Začátečník proto sáhne po nejkratším time framu, k tomu se přidá nezkušenost s 
řízením pozic a likvidace účtu je takřka jistá. 

Jaký time frame zvolit? To je hodně individuální věc, každému vyhovuje něco jiného. Mějte však na paměti, že 
zvolený time frame ovlivňuje rychlost, s jakou se musíte rozhodovat …. Pokud obchodujete na 5M time framu, 
tak budete mít pro rozhodování vždy jen několik málo minut někdy i vteřin. U denního time framu se můžete 
rozhodovat relativně dlouho a vše v klidu zkontrolovat a promyslet. 

Na volbu time framu má vliv mají vliv Vaše časové možnosti, velkost spreadů, typ brokera (MM nebo NDD), 
velikost účtu. Co a jak z těchto věcí by mělo ovlivňovat Vaše rozhodnutí při výběru time framu si povíme 
postupně v jednotlivých kapitolách tohoto e-booku. 

V příští kapitole si povíme o tom, co jsou to fundamenty na FOREXu a technická analýza. 

 

  

Pamatujte si: Při obchodování vždy sledujte více time framů, získáte tak daleko lepší představu o vývoji trhu. 
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5. Fundamenty a technická analýza  
Co hýbe FOREXem? Pohyby měnových párů 
jsou důsledkem změn ve vládní, vojenské a 
finanční politice hospodářských velmocí. 
Cenu ovlivňují, jak ekonomické parametry a 
výsledky těchto zemí, tak i náhlé politické 
události, přírodní katastrofy apod. Mnoho 
událostí je předvídatelných a trhy na ně 
nereagují dramatickým pohybem, avšak čas 
od času přijdou nečekané události a ty 
samozřejmě mohou ovlivnit cenu výrazně. 
Chování trhů je potom nevyzpytatelné. 

Proto od doby, co trhy existují, hledají 
obchodníci způsoby, jak trhy analyzovat a 
nalézt způsob, jak na nich realizovat zisk. 
Obchodníky na FOREXu můžeme rozdělit na 
ty, kteří obchodují převážně podle fundamentálních zpráv a na ty, kteří obchodují na základě technické 
analýzy. 

Fundamentální analýza – vychází z analýzy ekonomických, politických a sociologických aspektů jednotlivých 
ekonomik a na jejich závěrech se pak predikují možné dopady na vývoj jednotlivých měn. 

Klíčové ekonomické ukazatele, které jsou vyhlašovány a trhy na ně reagují:  
– obecné ekonomické ukazatele – sleduje se hlavně hrubý národní produkt (GNP), hrubý domácí produkt 
(GDP), vládní výdaje (investice a spotřeba), 
– úrokové sazby a inflace – sleduje se vývoj úrokových sazeb a vývoj indexů výrobních cen (PPI) a 
spotřebitelských cen (CPI) 
– ukazatele průmyslové výroby – sledují se hlavně podnikové objednávky, průmyslová výroba, využití kapacit 
apod. 
– ukazatele ze stavebnictví – sleduje se počet nově započatých bytů a domů, prodeje bytů a domů atd. 
– ukazatele pracovního trhu – sleduje se hlavně nezaměstnanost, vývoj mzdových nákladů 
– ostatní ukazatele – je jich velké množství mezi nejzajímavější patří: maloobchodní tržby, prodej motorových 
vozidel, důvěra spotřebitelů atd. 

Technická analýza (TA) – vychází z analýzy vývoje ceny v čase. Cílem TA je na základě historického vývoje ceny 
predikovat možný budoucí vývoj ceny a to s určitou mírou pravděpodobnosti. Pomocí grafů, cenových formací, 
indikátorů a jiných grafických pomůcek se pokoušíme určit trendy, korekce atd. a odhadnout budoucí vývoj 
ceny měnového páru. 

Je prakticky nemožné v rámci jednoho článku popsat možnosti použití technické analýzy, nicméně následuje 
seznam klíčových pojmů, s kterými se můžete v TA setkat, a kterým musíme porozumět, abychom mohli 
pokračovat ve výkladu. 
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Klíčové pojmy v technické analýze: 

TA je o vývoji ceny v historii. Analyzovat ohromné množství dat by bylo dosti složité, pokud by se nepoužilo 
nějaké přehledné srovnání cen. Z toho důvodu je nejpoužívanějším prvkem TA graf. 

 Nejčastěji používané grafy jsou: 

Svíčkový graf Čárkový graf 

 

Svíčka/Čárka – zobrazuje vývoj ceny za daný časový úsek (např. 1 minuta, 30 minut, 1 hodina, 1 den apod.). Z 
každé svíčky/čárky zjistíme 4 ceny, které se vztahují k danému časovému úseku: 

Open – je otevírací cena, cena v okamžiku počátku sledovaného intervalu, např. u hodinové svíčky je to cena v 
1:00:00, 2:00:00, 3:00:00 atd. 

Close – je zavírací cena, cena v okamžiku, kdy sledovaný časový úsek končí, např. u hodinové svíčky je to cena v 
1:59:59, 2:59:59, 3:59:59 atd. 

High – je nejvyšší dosažená cena ve sledovaném časovém úseku, např. u hodinové svíčky je to nejvyšší cena v 
čase mezi 1:00:00 až 1:59:59, 2:00:00 až 2:59:59, atd. 

Low – je nejnižší dosažená cena ve sledovaném časovém úseku, např. u hodinové svíčky je to nejnižší cena v 
čase mezi 1:00:00 až 1:59:59, 2:00:00 až 2:59:59, atd. 
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Ke každé svíčky/čárky tedy zjistíme 4 ceny, které charakterizují daný časový úsek (den, hodinu, 5 minut apod.). 
Navíc z každé svíčky/čárky zjistíme, jak se cena pohybovala v daném časovém úseku, zda klesla či vzrostla. U 
svíček to poznáme podle barvy svíčky. Bílé nebo zelené tělo svíčky říká, že cena otevřela níže, než zavřela (tedy: 
cena v daném časovém úseku vzrostla). Černé nebo červené tělo svíčky říká, že cena uzavřela níže, než otevřela 
(tedy: cena v daném časovém úseku klesla). U čárky poznáme růst či pokles ceny podle postavení čárky vlevo a 
vpravo od těla čárky. Pokud je čárka vlevo níže než čárka vpravo, cena vzrostla. Pokud je to obrácené, tedy: levá 
čárka je výše než pravá, tak cena klesla. 

Range – nebo také rozsah či rozpětí, je rozdíl mezi High a Low cenou. 

 

Pojmy v TA, které je dobré znát. Klíčové pojmy TA následují: 

Trend, support a resistence, Patterny (grafické formace), Indikátory (Fibonacci, klouzavé průměry, Bollinger 
bands, MACD, Stochastic, RSI, Williams%R, Pivot points) atd. 

 Po přečtení řádků výše zcela logicky vyvstane otázka: Co je pro trading lepší, technická analýza či 
fundamentální analýza? Pro drobného spekulanta určitě technická analýza. Nicméně tím nechceme 
fundamentální analýzu zatracovat, každý technický trader by si měl hlídat, kdy dojde k vyhlašování, neboť dost 
často jsou důležité zprávy důvodem výrazných pohybů cen. 

Kde najít fundamentální zprávy: www.forexfactory.com, www.forextips.com, www.dailyfx.com, 
www.econoday.com 

Existuje celá řada zdrojů fundamentálních zpráv. Velmi oblíbená je: www.forexfactory.com a to ze dvou 
důvodů. Přehled zpráv je jednoduchý a přehledný. Podle intenzity barvy hned vidíte důležitost vyhlašovaného 
fundamentu. Za druhé, dá se tam nastavit čas podle místa, kde se nacházíte. 

 

Ačkoliv jsme výhradně techničtí tradeři, fundamentální analýzu považujeme za užitečnou, ale spíše pro 
„investiční rozhodování“ tzn. pro situace, kdy nakupujete za účelem dlouhodobého držení pozice (v řádu měsíců 
či let). Čím kratší délka obchodu, tím je fundamentální analýza méně účinná. Zatím jsme se nesetkali s tím, že 
by někdo provozoval intraday trading na základě fundamentální analýzy. 
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Ani TA však není dokonalá. Pokud čekáte, že Vám TA odpoví na otázku, kam půjde cena, jestli nahoru nebo dolů, 
tak Vás zklameme. To TA neumí. Dle TA můžete pouze odhadnout vývoj ceny s určitou mírou 
pravděpodobnosti. Cílem tohoto e-booku není popisovat do detailu jednotlivé zákonitosti TA. Existuje však celá 
řada zdrojů na internetu, kde se dají takovéto informace najít. Proto studujte … 

V příští kapitole si povíme něco o money managementu a positionsizingu. 
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6. Money management a positionsizing  
Money management (MM) je jedním z nejdůležitějších momentů tradingu. Dobrý MM Vám může u dobrého 
systému neuvěřitelně „násobit“ zisky, ale pozor! Bohužel umí i násobit ztráty. MM je o řízení rizika a velikosti 
ztráty zároveň s cílem maximalizovat zisk. Jeho součástí je i positionsizing neboli navyšování pozic. MM je 
komplex pravidel, na jejichž základě řídíme velikost rizika s cílem ochránit svůj kapitál a minimalizovat ztráty.  

Většina zkušených traderů neriskuje více než 2-3% kapitálu na 1 obchod. Důvod je jednoduchý, podívejte se na 
následující tabulku: 

 

Tabulka ukazuje pokles kapitálu při risku 2, 5 a 10% na jeden obchod v případě 10 po sobě jdoucích ztrát. 
Zároveň ukazuje, jak velké zhodnocení by bylo potřeba pro návrat na původní výši kapitálu. Pokud bychom 
např. obchodovali s riskem 10% na 1 obchod, tak již po 7 ztrátě po sobě musíme zhodnotit kapitál o 109%, 
abychom se dostali zpět na původní výši kapitálu! Matematika je neúprosná! 

 V souvislosti s MM se setkáte i s dalšími pojmy: 

Risk Reward Ratio (RRR) – neboli poměr risku a zisku. Mužeme mít například strategii, kdy ukončujeme obchod 
v okamžiku, kdy ztráta dosáhne 100 pipů a inkasujeme zisk, pokud dosáhne výše 200 pipů. RRR je v tomto 
případě 1:2 (zisk je 2x větší než ztráta). Pokud bude procento ziskových obchodů větší než 44% bude strategie 
zisková. Můžete mít naopak strategii, kde budete brát ztrátu 200 pipů a zisk 100 pipů tzn. RRR bude mít poměr 
1:0,5. I takovýto systém však může být ziskový, ale musí být procento úspěšných obchodů vyšší než 66%. Je tedy 
zřejmé, že strategie musí mít pozitivní očekávání, že při daném RRR bude mít dostatečně velkou úspěšnost 
obchodů. Pokud takovéto pozitivní očekávání neexistuje, nepomůže nám ani sebelepší MM. 

Drawdown (DD) – neboli pokles kapitálu. Každá strategie má čas od času období ztrát a poklesů. Pro Vaše 
rozhodování a MM je důležité vědět, jak velký byl historický DD. Na následujícím obrázku jsou zakresleny 
jednotlivé historické DD. 
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Informace o maximálním historickém DD je důležitá pro MM. Příklad: Jestliže máme strategii, které při 
obchodování s 0,1 lotu má největší DD za předchozích pět let 2.000 USD a my obchodujeme s účtem 10.000 
USD, musíme být připraveni na to, že pokles kapitálu v budoucnu může být podobný a přijdeme o 20% účtu, než 
se strategie opět vrátí do zisku. 

 

Základní přístupy MM: 

Martingale přístup – je založen na principu, že obchodník při ztrátové sérii postupně navyšuje pozice. Přístup je 
postaven na předpokladu, že každý systém má zisková a ztrátová obchodí, pokud systém zaznamená větší sérii 
ztrátových obchodů, roste pravděpodobnost, že následující obchod bude ziskový. Systém martingale MM vznikl 
u hazardních hráčů a je extrémně rizikový. Hlavní nevýhodou jsou vysoké drawdowny (klidně i 70-80% účtu). Je 
psychicky velice obtížné používat tento přístup. 

Antimartingale – je opakem martingale a jde o konzervativnější přístup. Pozice se zvyšují po ziskových 
obchodech a se sérií ztrát se pozice naopak snižují. Antimartingale je základem většiny positionsizing metod a je 
rozhodně preferovanější než martingale. 

Závěr je jednoznačný: Cílem MM je ochránit kapitál. Avšak neméně důležitou součástí MM je i 

positionsizing (navyšování pozic), jehož cílem je maximalizovat zisk. Jak již správně tušíte, budeme 

muset najít kompromis mezi minimalizací rizika a maximalizací zisku … 

Jestliže hlavním úkolem MM je ochrana kapitálu, tak hlavním úkolem positionsizingu je sofistikovanými 

metodami navyšování pozic zajistit max. zhodnocení kapitálu. 
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Jaké jsou základní přístupy řízení/navyšování pozic: 

1) Fixní počet kontraktů (Fixed Units) – nejjednodušší metoda, nelze ji však ani považovat za plnohodnotnou 
metodu positionsizingu. Obchoduje se s fixním, stále stejným počtech kontraktů. Fixní počet kontraktů je 
poměrně bezpečná metoda, avšak nenabízí možnost geometrického zhodnocení kapitálu. 

2) Fixní investovaná částka (Fixed Sum) – opět jednoduchá metoda. Velikost pozice je omezena fixní částkou, 
kterou je možné do obchodu investovat. Ani tato metoda nenabízí možnost výrazného zhodnocení. 

3) Fixní procento kapitálu (Fixed Percent of Capital) – metoda je odvozená od Fixed sum s tím, že výše 
investované částky je odvozena procentem z celkové výše kapitálu. Pokud roste výše kapitálu, roste i výše 
investované částky a tedy i velikost pozice. Umožňuje exponenciální růst zisku. Rizikovost je ovlivněna výší 
zvoleného procenta. Čím vyšší procento, tím roste riziko. 

4) Fixed Fraction (nebo také Fixed Risk) – definuje počet obchodovaných kontraktů při stanoveném 
maximálním risku k velikosti celkového kapitálu a zároveň k velikosti maximální částky, kterou je investor 
ochoten riskovat na jeden obchod. Velikost risku na jeden obchod je odvozován od stop-lossu. Procento 
riskovaného kapitálu by se mělo pohybovat v rozpětí 2-5%. 

Velikost pozice = (velikost účtu * procento riskovaného kapitálu) / max. velikost risku na jeden obchod 

5) Optima f (Optimal Fixed Fraction) – je metoda založená na Fixed Fraction, kdy Ralph Vince optimalizoval 
obchodní systém tak, aby dosahoval maximální možný čistý profit. Hodnota f (která nepřímo vyjadřuje hodnotu 
investovaného kapitálu) je počítaná z historických dat a je nezávislá na pořadí jednotlivých obchodů. 

Velikost pozice = (optimal f × velikost účtu / počáteční risk na počet kontraktů) / cena kontraktu 

Tato metoda je považována za velice agresivní. 

6) Secure f – je metoda odvozená od Optimal f, ale snaží se eliminovat jeho vysokou rizikovost tím, že 
zohledňuje i velikost drawdownu. 

7) Fixed Ratio – u této metody je klíčovým parametrem pro velikost pozice parametr delta. Delta je dolarové 
vyjádření potřebného profitu pro zvýšení pozice o jednu jednotku. Např. zvyšuji pozici při dosažení zisku 1.000 
USD. Pokud tedy dosáhne kumulovaný profit 1.000 USD zvýším pozici o jeden kontrakt, pokud dosáhne 
kumulovaný profit 2.000 USD, mohu obchodovat o 2 kontrakty více než na počátku obchodování. Tato metoda 
je méně riskantní, ale poskytuje nižší potenciální růst. 

8) Kellyho vzorec – metoda vznikla převážně pro hráče karet, ale je dobře aplikovatelná na obchodování. Kelly f 
spočteme podle následujícího vzorce: 

Kelly f = ( (R+1) * P -1 ) / R 

kde P je úspěšnost obchodního systému v procentech, R je poměr zisku ziskových obchodů ke ztrátám 
ztrátových obchodů. 
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Příklad: pokud máme ziskovost systému 45% a průměrné zisky ku průměrným ztrátám jsou 1,8 tak Kelly f = 
((1,8+1)*0,45-1)/ 1,8 = 0,144 tzn. 14,4% z celkové výše účtu budeme používat pro obchodování. 

9) Variace Larryho Williamse – jeho vzorec je mírně modifikovaný model Fixed Fraction, za max. velikost risku 
na jeden obchod Larry dosazuje místo stoplossu maximální ztrátu z minulosti. 

Velikost pozice pro další obchod = (zůstatek účtu × procento risku) / největší ztráta v minulosti 

Larry doporučuje, aby si mírnější povahy volili procento risku okolo 5%, odvážnější jedinci 10-12%, povahy jako 
Larry 15-18% a dobrodruzi 20% a více. 

10) Simulace Monte Carlo – velice sofistikované metody jsou simulace. Pod pojmen Monte Carlo simulace si 
můžete představit celou řadu algoritmů na simulaci systémů. Používají se stochastické metody používající 
náhodná čísla. Pokud provedeme velké množství testů na bázi náhodných čísel (řádově např. 10.000 testů) 
získáme poměrně vysokou pravděpodobnost výsledného stavu. Využívání těchto metod však není možné bez 
počítačové podpory. 

 V praxi jsme se s používáním metod Optimal f, Secure f a Kelly f u drobných investorů příliš nesetkali. Většina 
traderů je vůbec nepoužívá a pokud ano, tak jen po určitou dobu. V okamžiku, kdy dosáhnou určité výše účtu 
zvyšují pozice velmi pomalu, a nebo vůbec. Důvod je většinou jeden: psychologie. Každý trader „unese“ určitou 
výši ztráty. Je to hodně individuální. Někdo unese 5.000 USD někdo 10.000 USD ztrátu na jeden obchod, ale 
někdo má problém i s 1.000 USD apod. Je pravda, že křivka např. Optimal f může vypadat velmi pěkně, ale při 
vyšších pozicích můžete realizovat ztrátu v řádu několika desítek či stovek tisíc USD na jednom obchodu a je 
otázka, zda to psychicky ustojíte. 

Daleko častěji slyšíme při komunikaci s ostatními tradery, že používají metody investování určitého % z kapitálu, 
fixed ratio a různé jejich modifikace. 

Abychom si efekt MM prakticky ukázali, použijeme k tomu strategii WEEKLY SYSTEM. Pro testování použijeme 
data od 1.1.2009 do 30.6.2011. V následujícím grafu je vidět vývoj equity pro nastavení: počáteční kapitál = 
1.000 USD; obchodovaná pozice: 0,01 lotu (microlot). Jedná se vlastně o metodu Fixed Unit, ale v grafu je 
označeno jako „without MM“. 
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Z grafu je patrné, že systém vydělal za období 1.1.2009 -30.6.2011 celkem cca 15.000 pipů (tedy 1.507,49 
USD). Za 2 roky a půl bychom tedy měli na účtu 2.500 USD. Největší drawdown za tu dobu byl 180 USD. Je tedy 
patrné, že můžeme být agresivnější a pozice v čase zvyšovat. 

Pokusme se nyní aplikovat na tuto strategii jednoduché verze MM:  

1) Fixed Fraction: na grafu vidíte, jak by vypadala křivka při zvýšení pozice na každých 1.000 USD zisku o 0,01 
lotu. V případě, že by strategie 1.000 USD ztratila, sníží se pozice o 0,01 lotu (v grafu označeno jako MM 1000). 

Pozn.: Jen pro doplnění riziko na jeden trade je 150 pipů (tzn. při pozici 0,01 lotu je to cca 15 USD = 1,5% z 
kapitálu. Máme 6 pozic => 90 USD, tedy 9% kapitálu). 

2) Fixed Fraction: na grafu je i agresivnější varianta, kdy zvyšuji pozici o 0,01 lotu při každých 500 USD zisku 
popř. snižujeme o 0,01 při každé ztrátě 500 USD (v grafu označeno jako MM 500). 

3) Fixed Percent of Capital: jako další zvolíme variantu, kdy riziko plynoucí z velikosti pozice bude vždy menší, 
max. rovna 2% kapitálu. (v grafu označeno jako MM 2%). 

 

Na grafu je vidět poměrně konzervativní průběh křivky equity pro variantu Fixed Percent of Capital. Na dalším 
grafu se podívejte na průběh equity pro agresivní variantu, kdy budeme riskovat 30% kapitálu. 



E-book: Začínáme na FOREXu                                                                                                                               magazin-forex.cz 

2016 © 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. 

25 

 

Při této agresivní variantě dosáhneme v období od 1.1.2009 do 30.6.2010 zhodnocení přes 5000%! 

Tento systém reálně obchodujeme. Pro WEEKLY SYSTEM používáme specifický MM, který se odvíjí od faktu, 
že systém má velké procento výher. Strategie WEEKLY SYSTEM je obchodována na 3 měnových párech. Je 
možné si všimnout, že když některý měnový pár skončí ve ztrátě, tak zisky zbývajících dvou párů ji v řadě 
případů převáží. Strategie tedy nemá mnoho ztrátových týdnů. Nabízí se tedy myšlenka zvýšit pozici vždy v 
týdnu, který následuje po ztrátovém týdnu (prvek martingale přístupu). Jak by vypadala equity křivka, vidíte na 
dalším grafu (označeno jako MM increase after loss) za předpokladu obchodu s fixní pozicí 0,01 lotu a pouze po 
každé ztrátě zvyšujeme pozici o 0,01 lotu. V okamžiku první výhry se vracíme zpět na 0,01 lotu. 
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Toto myšlenku (navyšování pozice po ztrátovém týdnu) pak můžeme kombinovat s některou z variant 
uvedených výše. 

Můžeme vytvořit např. následující variantu (spojení MM 500 a MM increase after loss): 

Velikost pozice se řídí MM 500, ale po každém ztrátovém týdnu zvyšujeme pozici o 0,01 lotu až do prvního 
zisku, kdy se vracíme zpět na pozici dle MM 500. 

 

Tímto způsobem si můžete namodelovat libovolné množství variant MM a to s různou agresivitou a tím i 
ziskovostí. Poslední uvedenou variantu používáme při live obchodování WEEKLY SYSTEMU. Vyhovuje nám, ale 
samozřejmě, jinému traderovi může vyhovovat jiná z výše uvedených variant. 

 

Ukázali jsme si, že jednotlivé varianty MM mohou být různě agresivní a víme, že neexistuje jeden univerzální 
způsob MM. Každý trader si musí najít takový MM, který mu vyhovuje z pohledu agresivity a rizik. 

V příští kapitole si povíme o tom, jaké typy objednávek na FOREXu můžeme použít a ukážeme si jejich praktické 
zadávání v MetaTraderu 4. 

 

  

Cílem předchozích úvah bylo ukázat Vám, že u systému, který má pozitivní očekávání je možné 

vhodnými metodami MM výrazně zlepšit ziskovost takovéto strategie. 
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7. Typy objednávek na FOREXu  
V této kapitole si ukážeme 
základní typy objednávek na 
FOREXu, nejprve si však vysvětlíme 
několik pojmů: 

LONG / BUY – neboli NÁKUP. Tyto 
termíny se používají v okamžiku, 
kdy chceme měnový pár nakoupit 
a spekulovat na růst ceny základní 
měny (spekulace na posílení 
základní měny). 

SHORT / SELL – neboli PRODEJ. 
Používá se v okamžiku, kdy chceme 
měnový pár prodat a spekulovat 
na pokles ceny základní měny (spekulace na oslabení základní měny). 

Stop loss (SL) – neboli „zastavení ztráty“. SL je hodnota max. ztráty pro daný obchod. Jakmile vstoupíme do 
obchodu, můžeme nastavit SL tak, že pokud se obchod vyvíjí v náš neprospěch, bude obchod na určité ceně 
ukončen. 

Profit target (PT) – je cílová zisková cena, při které chceme, aby se obchod ukončil, pokud této ceny trh 
dosáhne. 

Slippage – neboli „skluz“ v plnění objednávek. Je to rozdíl mezi Vámi požadovanou cenou a skutečnou cenou za 
kterou se obchod zrealizuje. Pokud máte nastaven prodejní pokyn s cenou 1.3255 a obchod se zrealizuje za 
1.3254 došlo ke skluzu 0.0001 (1 pip). 

  

Rozeznáváme 3 základní typy příkazů: 

1) MARKET ORDER – příkaz se realizuje za tržní cenu. Pokud odešlete objednávku typu MARKET, měl by jí 
broker okamžitě provést za aktuální cenu na trhu (tedy tu, kterou vidíte na grafu a za kterou jste se rozhodli 
vstoupit do trhu). Jen připomínám, co jsem již popisoval v předchozích kapitolách: nakupujeme za ASK cenu 
(spekulace LONG) a prodáváme za BID cenu (spekulace SHORT). V grafu je většinou zobrazena cena BID. Pokud 
se rozhodnete nakoupit měnový pár např. EURUSD a vidíte na grafu cenu 1,4527 a pošlete příkaz na nákup (typ 
objednávky MARKET) přikaz se obratem provede za cenu např. 1,4529. V tomto případě jedná broker korektně 
a cena bude pravděpodobně v pořádku, neboť nákup se provádí za cenu ASK, tedy BID + spread. Pokud je tedy 
spread brokera 2 pipy je cena 1,4529 v pořádku (a nejedná se o slippage, ten je možný jen u dalších dvou typů 
objednávek). 
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2) LIMIT ORDER – limitní příkaz se používá pro případy kdy: 

A) očekávám, že cena základní měny poroste a měl bych tedy nakoupit, ale zároveň se domnívám, že cena ještě 
drobně zkoriguje (klesne) než vyrazí vzhůru. Chci tedy nakoupit za nižší cenu než je aktuální cena. Použiji tedy 
BUY LIMIT ORDER. 

 

B) očekávám, že cena základní měny klesne a měl bych tedy prodat, ale zároveň se domnívám, že cena ještě 
drobně zkoriguje (naroste) než vyrazí směrem dolů. Chci tedy nakoupit za vyšší cenu než je aktuální cena.Použiji 
tedy SELL LIMIT ORDER. 

 

Ve výše uvedených grafech je vidět přiklad pro obě varianty A) i B) a znázorněn budoucí vývoj trhu, který vedl k 
naplnění očekávání. 

 3) STOP ORDER – stop příkaz se používá pro případy, kdy: 

A) očekávám, že cena základní měny poroste, ale až po proražení předchozí resistence. Chci nakoupit za vyšší 
cenu (až po proražení resistence) abych předešel situaci, že se trh před resisencí otočí. Použiji tedy BUY STOP 
ORDER. 
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B) očekávám, že cena základní měny bude klesat, ale chci mít jistotu, že dojde k proražení předchozího 
supportu, a tak chci nakoupit za nižší cenu než je aktuální cena. Použiji tedy SELL STOP ORDER. 

 

Na výše uvedených grafech je vidět přiklad pro obě varianty A) i B) a znázorněn budoucí vývoj trhu, který vedl k 
naplnění očekávání. 

To jsou základní typy objednávek. Mimo nich existují další složitější typy příkazů, z nichž nejpoužívanější jsou: 

TRAILING STOP – při dosažení určité úrovně ceny se posouvá SL 

REVERSE ORDER – na určité cenové hladině uzavře pozici a otevře obchod opačným směrem (LONG => SHORT a 
obráceně) 
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Nyní si ukážeme, jak jednotlivé typy objednávek MARKET, LIMIT a STOP zadávat v platformě Metatrader 4 
(MT4). 

MARKET: 

Nejjednodušší je MARKET objednávka. Pouze nastavíte objem pozice, který chcete obchodovat a kliknete na 
prodat (SELL) nebo koupit (BUY). 

 

LIMIT ORDER: 

Pro zadání limit objednávky musíte nejprve kliknout na „Typ“ a změnit „Tržní realizaci“ na „Čekající pokyn“. 
Rozbalí se Vám volby pro nastavení LIMIT pokynu. Na následujících obrázcích naleznete zadání pro BUY a SELL 
LIMIT ORDER. 
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STOP ORDER: 

Pro zadání limit objednávky musíte nejprve kliknout na „Typ“ a změnit „Tržní realizaci“ na „Čekající pokyn“. 
Rozbalí se Vám volby pro nastavení STOP pokynu. Na následujících obrázcích naleznete zadání pro BUY a SELL 
STOP ORDER. 
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A jedna dobrá rada na závěr: 

 

V příští kapitole si povíme o tom, jak vybrat správného brokera pro obchodování. 

  

Vždy si zkontrolujte velikost pozice, kterou otevíráte. Je sice dobré, když se soustředíte a vyplníte 

správně nastavení pro SL a PT apod., když však zadáte špatnou velikost pozice (např. 1 lot místo 0,01 

lotu) důsledky mohou být katastrofální. 
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8. Výběr brokera a zázemí pro obchodování  
V této kapitole si povíme 
něco o výběru brokera. Než 
si řekneme, podle jakých 
kritérií brokera 
vybírat, popišme si, co je to 
broker, jaké typy brokerů 
máme a jak se mezi sebou 
liší. 

Broker (nebo také makléř) – 
je vlastně prostředník, který 
pomáhá soustřeďovat 
pokyny kupujících a 
prodávajících na trhu a 
usnadňuje oběma stranám 
nalezení protistrany a 
realizaci jejich pokynů. V 
některých případech může 
být protistranou vašeho obchodu i on sám. Za tyto služby inkasuje obměnu a to ve formě poplatku či formou 
spreadu (a nebo jejich kombinací). 

Jaké máme typy brokerů?  

Jednu skupinu tvoří tzv. market makeři (MM, nebo také dealing desk DD) – jsou to tvůrci trhu, jejichž 
povinností je kotovat cenu a zabezpečit likviditu. Většinou nemají žádné poplatky (ty mají schované ve 
spreadech), používají fixní spready. Dávejte si však na ně pozor, dost často mohou obchodovat proti vám. 
Častou praxí je i roztahování spreadů při vyhlašování zpráv apod. 

Druhou skupinu brokerů tvoří tzv. No Dealing Desk (NDD) – nemají dealing desk a transakce provádějí v 
návaznosti na některou z předních světových bank či finančních institucí. Tuto skupinu brokerů je možno ještě 
dále rozdělit na ECN a STP brokery. 

ECN (Electronic Communications Network) broker je takové místo, kde se setkává nabídka a poptávka různých 
market makerů, bankovních ale i nebankovních institucí. Často zde získáte úzké většinou variabilní spready, ale 
platíte poplatek ECN brokerovi (ve vazbě na velikost obchodovaného objemu). ECN broker se snaží spárovat 
pokyny prodávajících a kupujících mezi sebou, až v okamžiku, kdy to není možné, realizuje obchod „vně“ firmy, 
tedy u spolupracující banky, či většího brokera. 

Druhou variantou je tzv. STP (Straight Through Processing) broker. Klienti tohoto brokera spolu nemohou 
obchodovat navzájem a plnění je vždy skrze banky, či brokery, na které je STP broker navázán. 

 Jak tedy vybírat brokera?  

Existuje celá řada aspektů, které je potřeba při výběru brokera zvažovat. Mezi klíčové věci při rozhodování, 
které je dobré brát v úvahu, patří: 
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Bezpečnost – bezpečnost brokera je podle nás klíčovým parametrem pro výběr brokera. Je důležité si zjistit, 
zda je posuzovaný broker registrován u nějakého kontrolního úřadu (tzv. regulátora). V USA je to bude úřad 
Futures Commission Merchant (FCM), NFA nebo Commodity Futures Trading Commission (CFTC). V Evropě je 
regulátorů velké množství, např. FSA. Evropští brokeři jsou často regulováni u státních úřadů pro dohled nad 
finančním trhem. Buďte při ověřování těchto informací důslední. Setkali jsme se i s brokery, kteří na svých 
internetových stránkách hlásali, že jsou regulováni a registrováni např. u FSA, ale ve skutečnosti nebyli. Pozor 
na off-shore brokery, mají sice pěkné spready, dostatečný support atd., ale vše většinou fungují jen do doby, 
než potřebujete vybrat peníze. Další důležitou věcí je, aby vaše peníze byly vedeny na tzv. segreggated 
account. Jinak řečeno, Vaše peníze jsou vedeny na oddělených účtech v bance a jsou i pojištěny. 

Spready – spread je rozdíl mezi Bid a Ask cenou a je to v reálu náklad každého obchodu, do kterého 
vstupujeme. Samozřejmě naším cílem je hledat takového brokera, který nám nabídne co nejmenší rozdíl mezi 
Bid a Ask cenou. 

Za korektní a slušné spready lze považovat: EURUSD 1-3 pipy, USDJPY 2-4 pipy, GBPUSD 3-5 pipů, USDCHF 3-5 
pipů, USDCAD 4-6 pipů apod. 

Platforma – nejrozšířenější platformou na FOREXu je MetaTrader4 (MT4). Ve své nabídce ho má většina 
brokerů a je velice oblíbený hlavně kvůli možnosti používat Expert Advisors (EA), tedy naprogramované 
systémy, které se mohou automaticky obchodovat na účtě i v době Vaší nepřítomnosti. Většina brokerů 
poskytuje i své vlastní platformy, které mohou v řadě případů překonat schopnosti MT4, řada z nich také 
umožňuje naprogramovat vlastní strategie a automaticky je obchodovat. Avšak hlavní výhodou MT4 je to, že je 
již tak masivně rozšířen, že když máte více brokerů, nemusíte se učit pracovat s různými platformami, znova 
programovat své strategie …. pouze zkopírujete svá nastavení a můžete okamžitě obchodovat. 

Velikost minimální pozice / minimum pro otevření účtu – min. velikost účtu je spíše kritérium, které nás 
omezuje s ohledem na kapitál, který chceme do obchodování alokovat. Důležitější je min. velikost lotu, který 
můžete u brokera obchodovat. Není nic platné, pokud stačí k otevření účtu 500 USD, když mohu obchodovat 
pouze s minilotem (0,1 lotu). Myslíme si, že pro účty do velikosti 5.000 USD by mělo být možné obchodovat s 
microloty (0,01 lotu) a jejich násobky. 

Hedging – hedging je schopnost držet zároveň pozici LONG a SHORT na stejném měnovém páru na stejném 
účtu a také možnost držet několik pozic v jednom měnovém páru za různou cenu. Pokud používáte více 
strategií, běžně se dostanete do situace, že budete otevírat protichůdné pozice a více pozic na jednom 
měnovém páru. Je proto potřeba vybrat takového brokera, který hedging povoluje. To je problém hlavně 
amerických brokerů, kteří se řídí regulací NFA. 

Max. leverage/páka – většina brokerů na FOREXu Vám nabídne standardně páku od 100:1 až 200:1, někteří u 
micro účtů i 400:1. Osobně nepovažujeme tento parametr za rozhodující pro výběr brokera, neboť 
obchodujeme převážně na time framu od 4H výše. Navíc přísný money management a ochrana kapitálu ani 
neumožňuje „využití“ potenciálu páky 400:1. Domníváme se, že páka 100:1 je naprosto postačující. 

Komunikace/support – je neméně důležitým faktorem, ale jeho hlavní nevýhodou je, že jeho kvalitu nemůžete 
příliš zjistit dopředu. Standardem je dnes support 7/24, telefonní a live chat support. Je potřeba vyzkoušet, jak 
rychle reaguje broker na Váš e-mail, jak řeší Váš požadavek na live chatu, zda je obsluha dostatečně erudovaná, 
nebo zda ne většinu dotazů odpoví tím, že Vám odkáže na jejich e-mail: support@…. 
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Na závěr dvě rady: 

 

Zázemí pro obchodování: 

Pro začátek není potřeba mít nějaké složité vybavení, několik monitorů atd. Plně postačí počítač s kvalitním 
přístupem na internet. Nejdůležitější je, aby internetové spojení bylo rychlé a stabilní. Druhá důležitá věc je 
soukromí. Není potřeba mít luxusně vybavenou kancelář, stačí malý prostor. Je však důležité, aby vás nikdo 
nerušil a člověk měl svůj klid a mohl se soustředit. 

Velikost kapitálu: 

Řada brokerů nabízí možnost otevřít účet s kapitálem menším než 100 USD. Jsme přesvědčeni, že je dobré začít 
s účtem alespoň 2.000 USD pro obchodování s microlotem. 

Kvalita brokerů je různá, a počítejte s tím, že řada z nich používá neetické praktiky k tomu, aby zvýšili své vlastní 
výnosy. Mezi hlavní praktiky patří: 

1) Roztahování spreadů – brokeři rádi využívají této metody v době vyhlašování zpráv. Popíšeme vám něco, co 
se nám stalo na účtu u jednoho českého brokera. Docela nás zarazilo, proč se nám vystopkoval obchod, když trh 
se zastavil 10 pipů od našeho SL a otočil se. Odpověď byla jednoduchá. Obchodovali jsme v té době se SL 20 
pipů na EURUSD. Při spreadu 2 pipy stačilo 18 pipů proti nám a byl by zasažen SL. Broker však běžně roztahoval 
spread na 15 pipů, takže stačil pohyb 5 pipů proti nám a byli jsem out. 

V každém případě musíte být ostražití u každého brokera a pozorovat ho. Buďte ostražití i u brokerů s 
pohyblivými spready. Není složité si představit jejich sofistikované softwary, které mistrně umí „uškubnout“ tu 
půl pipu, tam půl pipu … Jistě naleznete na webech řadu článků na téma takovýchto softwarů a vzhledem k 
tomu, že udělené pokuty od regulátorů těmto brokerům dosahovaly řádu milionů dolarů, je jasné, že zisky s 
takovýchto operací museli být nehorázné. Máme nejradši brokery s fixními spready, jsou sice vždy o malinko 
větší než u pohyblivých spreadů, ale alespoň víme na čem jsme. 

2) Rekotace – moc pěkná praktika market makerů. Pokud se jednou rozhodnete zavřit obchod na určité cena a 
objeví se vám hláška, že cena je již nedostupná, zda akceptujete „novou“ (kupodivu pro vás vždy horší) cenu, 
většinou klikáte na tlačítko „Ano“ jako zběsilí. Jsou brokeři, kteří vám umí podobnou hlášku poslat 4x za sebou 
než obchod zavřete a ve výsledku zjistíte, že jste o 10 pipů jinde. 

Ale nemá cenu se tím příliš trápit. Nemůžeme to změnit. Jsme malé ryby, buď se přizpůsobíme a nebo nás 
žraloci sežerou. Jak se tedy můžeme bránit? 

1) Zvažte velice pečlivě, jakého brokera si vyberete a informace o brokerovi si velice dobře ověřte z 

několika zdrojů. 

2) Svůj kapitál diverzifikujte. I když si vyberete toho nejbezpečnějšího brokera, absolutní jistotu, že se 

nic nestane, nemáte nikdy. Proto je nejrozumnější rozdělit svůj kapitál mezi více brokerů. Pokud se 

pak s některým něco stane, nepřijdete úplně o vše. 
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Jsou minimálně dvě cesty. První je opustit ty brokery, kteří příliš okatě používají výše uvedené praktiky, je 
řada bezpečných a solidních brokerů, kteří nejsou nenasytní, a dá se s nimi rozumně obchodovat. Druhá cesta 
je uzpůsobit svůj trading tak, abychom minimalizovali dopady výše uvedených praktik. Obchodujeme 
převážně na denním timeframu s PT větším než 50-100 pipů a podobným SL. Roztahovaní spreadů v řádu 
pipů nás proto nijak nerozhodí. 

 

Existuje však celá řada diskuzí o brokerech na internetu a řada forexových webů provádí vlastní hodnocení 
brokerů, můžeme doporučit tyto odkazy: http://www.forexpeacearmy.com/public/forex_broker_reviews, 
http://www.forextradingzone.org/reviews. 

Tím končí osmá kapitola. A o čem si povíme příště? Už jsme toho probrali poměrně hodně. Řekli jsme si, co je 
to FOREX, víme, jací hráči se na FOREXu pohybují, umíme číst měnové páry a známe základní pojmy jako pip, 
spread, leverage a margin. Víme v jakých objemech (lotech) se dá obchodovat, že můžeme spekulovat na pokles 
(short) či na růst ceny (long). Víme také, co je open, high, low a close cena a že nakupujeme za ASK cenu a 
prodáváme za BID cenu. Řekli jsme si, v jakých časech se obchoduje a co jsou to time frames, a ukázali si hlavní 
prvky fundamentální a technické analýzy. Nakoukli jsme do základů money managementu a ukázali si základní 
typy příkazů. Po dnešku víme, jak důležité je vybrat správného brokera. Vypadá to, že jsme si o FOREXu řekli 
prakticky vše, avšak opak je pravdou. Vše co jsme si doposud řekli je pouhý terminologický základ, abychom 
mohli odstartovat druhou část výkladu. Teprve teď se začneme učit obchodovat. Je to jako, když se učíme vařit. 
Teď víme, že se vaří podle receptu, že se vaří z ingrediencí, a že k vaření potřebujeme hrnec. Nyní musíme najít 
nějaký dobrý recept, připravit si podle něho potřebné ingredience a potom se teprve můžeme pokusit něco 
uvařit. 

V dalších kapitolách se proto budeme soustředit na praktickou aplikaci tradingových dovedností. Založíme si 
demo a live účet, ukážeme si, jak vytvořit vlastní obchodní systém a jak ho otestovat na historických datech. 
Řekneme si, jak výstupy z testů analyzovat a jak poznat dobrý systém od špatného. A pak už budeme moci začít 
reálně obchodovat. 

  

Pamatujte si: Při výběru brokera se vždy rozhodujte na základě vlastního výběru a po zralé úvaze. 

Nedejte slepě na doporučení ostatních, brokerovi budete posílat své peníze, ne těch co vám radí! 

Nejdůležitějším parametrem výběru je proto bezpečnost brokera, až na druhém místě jsou poplatky a 

spready. 
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9. Začínáme na demo a live účtu  
Většina brokerů nám dnes umožňuje otevřít si tréninkový účet tzv. demo účet, na kterém si můžeme vyzkoušet 
obchodování nanečisto. Je více než rozumné otevřít si demo účet a ozkoušet si vše dříve, než začnete reálně 
obchodovat. 

Cílem zkoušení na demo účtu by mělo být: 

1) seznámení se s platformou 

2) vyzkoušet si zadání jednotlivých typů objednávek (tedy: market, stop a limit objednávky) 

3) testování strategií 

4) a vyzkoušení si rychlosti reakcí pří rychlých pohybech na trhu apod. 

Platformy brokerů mohou být různé. V dalším výkladu se proto zaměříme pouze na platformu MetaTrader 4 
(MT4), která je nejrozšířenější platformou používanou ve FOREXu. MT4 je snadno ovladatelný a podporuje řadu 
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jazykových mutací včetně češtiny. MT4 je velice variabilní platforma a umožňuje využití velkého množství 
indikátorů i možnost vytvářet si vlastní. Další velkou výhodou je možnost programovat si vlastní strategie a 
zpětně je testovat (ale o tom si řekneme více až později). 

Poté, co si vše dostatečně ozkoušíte na demo účtu, můžete přejít na live účet a začít obchodovat s vlastními 
penězi. 

Nejsme však velcí zastánci demo účtů. Každému, kdo chce s tradingem začít, doporučujeme co nejrychlejší 
přechod na live účet. Demo účet je užitečný pro seznámení se s platformou, naučení se, jak zadávat a pracovat s 
příkazy, ale varujeme před dlouhodobým obchodováním na demoúčtu. 

1) ať si říká kdo chce, co chce, Vaše reakce na demo účtu jsou a budou vždy zcela odlišné od vašich reakcí na live 
účtu. Zatím jsme se nesetkali s nikým, kdo by obchodoval např. rok nebo dva na demoúčtu a pak přešel na live 
účet a obchodoval stejně ziskově jako na demo účtu. Navíc to většina začínajících traderů ani tak dlouho 
nevydrží. Většina začínajících traderů je přesvědčená o tom, že bude úspěšná a chvátá s otevřením live účtu a 
ignoruje jakékoliv rady zkušenějších. Bohužel i ti disciplinovanější končí podobně. Ikdyž v sobě najdou disciplínu 
a začnou na demu trpělivě a pomalu obchodovat, dříve nebo později se dostanou do zisku a ovládne je pozitivní 
euforie, která vyústí v otevření live účtu. Bohužel po ziskové sérii přichází dost často ztrátové období a tito 
tradeři otevírají live účty právě po ziskových seriích v přesvědčení, že už umí obchodovat, a bohužel jdou pak 
také do ztráty. 

2) data a spready na demo účtu se dost často liší od reality a reálný trh se pak chová trochu jinak než na demo 
účtu a člověk najednou zjišťuje, že na live účtu začíná prakticky od začátku … 

Považujeme proto za nejlepší otevřít si demo účet, 2-4 týdny si vyzkoušet pár obchodů … různé velikosti 
pozic, typy příkazů, způsobů vstupů a výstupů, různé obchodní styly od pozičního obchodování až po scapling 
… a pak přejít rovnou na live účet. Na live účtu začněte však s microlotem (0.01 lotu). Vaše zisky a ztráty budou 
v řádu dolarů a pokud se vám nebude dařit, určitě nepřijdete o velké peníze. Získáte tím však hned od začátku 
ty správné reakce resp. budete mít možnost se je učit tak, aby byly správné. Nicméně je to jen náš názor, pokud 
se z jakéhokoliv důvodu necítíte otevřít live účet takto rychle, počkejte a dopřejte si více času. Důležité je být 
rozhodnut a cítit, že to co děláte, je správné. Musíte se cítit v pohodě. Pokud to budete dělat v nějaké křeči a z 
donucení, přijdete určitě o své peníze … 

Pokud si vzpomínáte, tak v první části tohoto výkladu o FOREXu jsme vám ukázali printscreen obrazovky z 
platformy MT4 a strašili vás, že většinu času svého tradingu na FOREXu uvidíte právě tento pohled. 

Ukažme si tedy MT4 trochu více v detailu.  

Demo platformy MT4 si můžete stáhnout prakticky u každého brokera a nainstalovat do svého počítače. Je to 
jednoduché. Instalační balíček má pouze 5MB a navíc je možné zvolit jako jazyk češtinu. Ve třech či čtyřech 
krocích MT4 nainstalujete. 
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Základní obrazovka:  

 

A – v menu naleznete všechny příkazy. Projděte postupně všechna menu a vyzkoušejte všechny nabízené 
možnosti, ať se s platformou dobře seznámíte. 

B – obsahuje nejpoužívanější ikony pro rychle volby: rychlé přidání grafu, aktivaci deaktivaci oken D, E, F, nový 
pokyn, přechod do MetaEditoru (programování strategií a indikátorů), zapínání/vypínání strategií, nastavení 
typu grafu … 

C – obsahuje ikony pro rychlé vložení trendlinky, Fibonacciho apod. do grafu a ikony pro přepínání timeframů 

D – obsahuje jednotlivé měnové páry, které je možné obchodovat a aktuální Bid a Ask cenu 

E – navigační okno umožňující přepínání mezi účty, vkládání indikátorů a strategií do grafu atd. 
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F – toto okno obsahuje přehled otevřených obchodů a přehled základních parametrů: vstupní cena, SL a PT, 
výše provizí, swapy a zisk. Najdete zde aktuální zůstatek účtu, výše využitého marginu a výši nevyužitého 
marginu … 

G – obsahuje záložky s dalšími informacemi o již realizovaných obchodech, strategiích, mailech atd. umožňuje 
nastavit alarmy na určitou úroveň ceny apod. 

Pokud si MT4 „osaháte“ můžete si otevřít live účet. Postup je trochu složitější než u demo účtu, kdy po Vás 
broker nechce prakticky žádné informace. Při otevírání live účtu budete muset vyplnit řadu informací o sobě, 
vyplnit své tradingové zkušenosti a prokázat svou identitu občanským průkazem či pasem. Ve většině případů 
budete muset doložit i výpis z účtu, či fakturu za elektřinu či plynu pro verifikaci vaší adresy. Důležité je 
obezřetně vybrat brokera, jak jsme si řekli v minulém kapitole o brokerech. 

Tak, máme založený live účet, osahali jsme si a ozkoušeli na demo účtu zadávání příkazů, vstupy, výstupy atd., 
ale co teď vlastně budeme na live účtu obchodovat? Správná otázka, potřebujeme nějaký obchodní systém. 
V příští kapitole si proto povíme něco o tom, jak by měl vypadat obchodní systém a jak si takový systém 
vytvořit. 

  



E-book: Začínáme na FOREXu                                                                                                                               magazin-forex.cz 

2016 © 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. 

41 

10. Tvorba systémů pro FOREX  
Dobrý obchodní systém, money 
management a psychologie jsou 3 věci 
nutné pro úspěšný trading na FOREXu. 

Obchodní systém – je soubor pravidel, na 
základě kterých obchodujete. Tento 
soubor pravidel zpravidla definuje: 
instrument (měnový pár), který budete 
obchodovat, timeframe na kterém budete 
obchodovat, definuje vstupní signál (např. 
splnění podmínek vybraných indikátorů, 
cenový pattern apod.), definuje také 
výstupní signály tzn. stanovuje SL a PT a 
případně jejich úpravy v závislosti na 
vývoji trhu atd. 

Obchodní systémy můžeme dělit na tzv. diskreční a mechanické. 

Diskreční obchodní systémy – jsou postaveny na „ručním“ obchodování. Trader monitoruje a analyzuje trh a na 
základě předem definovaných pravidel vstupuje do trhu. Neznamená to, že trader obchoduje „živelně“, i zde 
musí trader dodržovat pravidla svého obchodního systému. Oproti mechanickému systému však častěji 
přizpůsobuje SL či PT, více filtruje obchody apod. Diskreční obchodování je časově a psychicky náročnější. 

Mechanické obchodní systémy – jsou postaveny na striktních pravidlech a často jsou programovány tak, že 
sami generují signály, které pak trader buď obchoduje ručně, nebo dokonce nechá program/software provádět i 
exekuci obchodů (obchoduje se plně automaticky). Největší výhodou je snížení vlivu psychologie. 

Převážná většina traderů dnes obchoduje mechanické/automatické obchodní systémy. Mezi malými tradery je 
asi nejoblíbenější jazyk MQL4. Je zadarmo a bezproblémů přístupný všem. Jeho nevýhodou je větší složitost. 

  

Ukažme si, jak vypadá jednoduchý obchodní systém a jak je možné ho vytvořit. 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Dále prezentovaný systém je pouze ukázkou, jak vytvářet obchodní systém. Nejedná se 

o důsledně otestovaný systém se zaručenou dlouhodobou ziskovostí. 
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Základní myšlenka: Podívejte se na následující graf. 

 

Jedná se o denní graf EURUSD. Může se nám zdát, že dost často po proražení High či Low předchozí svíčky 
následuje velký pohyb, který by mohl přinést zajímavý zisk (červené šipky). Samozřejmě občas je proražení malé 
a trh se vrací zpět (modré šipky). Můžeme se tedy pokusit postavit obchod tak, že budeme vstupovat při 
proražení High či Low předchozí svíčky s malým SL a velkým PT. V případě, že se trh utrhne, vezmeme velký zisk, 
pokud je proražení malé a trh se vrátí zpět, nebude naše ztráta veliká, neboť máme malý SL. 

Pravidla obchodního systému bychom si vždy měli zaznamenat písemně. Zkusme se podívat na to, jak by mohl 
jednoduchý zápis pravidel obchodní systému vypadat:  

Název: DAILY EXTREME BREAKOUT 

Instrument: EURUSD 
Timeframe: 1D graf 
 
Vstupy:  
LONG: proražení včerejšího High o 2 pipy 
SHORT: proražení včerejšího Low o 2 pipy 
 
Výstupy: 
Ziskové obchody: pevný profit target (PT = 150 pipů) 
Ztrátové obchody: pevný stoploss (SL = 20 pipů) 
 
Další pravidla: 
1) v neděli neobchodujeme. 
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2) pokud je pondělní open vně range páteční svíčky, nebo je jakákoliv cena v průběhu neděle vně range páteční 
svíčky => v pondělí neobchodujeme (k proražení již došlo …) 
3) obchodujeme jen první proražení. Pokud se trh po proražení vrátí a prorazí podruhé, již neobchodujeme 

Takto by mohl vypadat zápis pravidel systému. Je to velice jednoduchý systém a nebude proto složité si ho 
naprogramovat. Nicméně to chce již trochu zkušeností. Níže získáte zápis strategie, stačí ho zkopírovat do MT4 
a můžete strategii zkusit otestovat. 

//+---------------------------------------------------------------------+ 
//| Daily extreme breakout_XTB.mq4                                      | 
//| Copyright (c) 2010                                                  | 
//| verze: pro XTB Platform (s nedelni 1D svickou)                      | 
//| --------------------------------------------------------------------| 
//| nazev strategie: Daily extreme breakout                             | 
//| princip: prorazeni high ci low predchozi denni svicky o x pipu      | 
//| frame: 1D                                                           | 
//| trh: majors                                                         | 
//| posledni revize: 23.4.2010                                          | 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Copyright (c) 2010, Forex pro zacatecniky" 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
//| externi vstupni parametry strategie                                 | 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
extern double StopLoss_v_bodech = 20;              // definice Stop lossu 
extern double Profit_Target_v_bodech = 150;        // definice Profit targetu 
extern double Pocatecni_objem_v_lotech = 0.1;      // definice objemu 
extern double Velikost_prorazeni_v_bodech = 2;     // definice velikosti prorazeni extremu High ci Low 
extern double Posun_na_BE = 50;  
extern string Ma_se_pricist_spread_u_longu = "Ano";// definuje, zda pricist spread u longu (Ano/Ne)  
//+---------------------------------------------------------------------+ 
//| expert initialization function                                      | 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
int init() 
   {return(0);} 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
//| expert deinitialization function                                    | 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
int deinit() 
   {return(0);} 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
//| expert start function                                               | 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
int start() 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
//| definice promennych                                                 | 
//+---------------------------------------------------------------------+  
{ int ticket, q=0, err;                                       
  int D=DayOfWeek();                               // zjisti den v tydnu (nedele=0 az patek=5) 
  double H = iHigh(NULL,PERIOD_D1,1);              // zjisti hodnotu vcerejsiho High 
  double L = iLow(NULL,PERIOD_D1,1);               // zjisti hodnotu vcerejsiho Low 
  double HN = iHigh(NULL,PERIOD_D1,2);             // zjisti hodnotu vcerejsiho High (pro pondelni obchod) 
  double LN = iLow(NULL,PERIOD_D1,2);              // zjisti hodnotu vcerejsiho Low (pro pondelni obchod)   
  double O = iOpen(NULL,PERIOD_D1,0);              // zjisti hodnotu dnesniho Open 
  double ON = iOpen(NULL,PERIOD_D1,1);             // zjisti hodnotu vcerejsiho Open (pro pondelni obchod) 
  double SL = StopLoss_v_bodech*Point;             // prevod StopLossu v bodech na cenove vyjadreni  
  double PT = Profit_Target_v_bodech*Point;        // prevod Profit Targetu v bodech na cenove vyjadreni 
  double Pr = Velikost_prorazeni_v_bodech *Point;  // prevod velikosti prorazeni v bodech na cenove vyjadreni 
  double Spread=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*Point/2; //zjisti hodnotu spreadu  
  if (Ma_se_pricist_spread_u_longu!="Ano"){Spread=0;} 
  double Objem = Pocatecni_objem_v_lotech, pozice, modify, BE=Posun_na_BE*Point;           
  int m = TimeMinute(TimeCurrent());               // vrati aktualni minutu 
  int h = TimeHour(TimeCurrent());                 // vrati aktualni hodinu 
  int Magic_number = 1001;                         // identifikacni cislo strategie 
  string Text = Magic_number+"_DEB_"+Symbol()+"_XTB"; 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
//| posun na BE                                                         | 
//+---------------------------------------------------------------------+   
for (pozice=0;pozice<orderstotal();pozice++) bid="">= OrderOpenPrice()+BE) 
    {modify=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()+Spread,OrderTakeProfit(),0,Blue); 
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    if(modify==false){err=GetLastError(); Print("Modify error(",err,")_"+Text);}} 
  if(OrderSelect(pozice, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)==true && OrderType()==OP_SELL && 
OrderMagicNumber()==Magic_number && Ask <= OrderOpenPrice()-BE) 
    {modify=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()-Spread,OrderTakeProfit(),0,Red); 
    if(modify==false){err=GetLastError(); Print("Modify error(",err,")_"+Text);}}} 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
//| omezovac poctu vstupu                                               | 
//+---------------------------------------------------------------------+  
for(q=0;q<orderstotal();q++) buy="" hn="" if="" vstup="">O && LNON && LNH && LNH && LN<l) buy="" if="" 
vstup="" h="" az="" send="" ticket="OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Objem,HN+Spread+Pr,0,HN+Spread+Pr-
SL,HN+Spread+Pr+PT,Text," utery="">O && L1 && m<=5 && h==0)      
   {ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Objem,H+Spread+Pr,0,H+Spread+Pr-SL,H+Spread+Pr+PT,Text, 
    Magic_number,iTime(Symbol(),PERIOD_D1,0)+86400,Blue); 
    if (ticket==-1){err=GetLastError();Print("Send error(",err,")_"+Text);}}    
//+---------------------------------------------------------------------+ 
//| vstup SELL (pondeli)                                                | 
//+---------------------------------------------------------------------+  
if (HN>O && LNON && LNH && LNH && LN<l) if="" vstup="" h="" az="" 
ticket="OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Objem,LN-Pr,0,LN-Pr+SL,LN-Pr-PT,Text," utery="" sell="">O && L1 && 
m<=5 && h==0)   
   {ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Objem,L-Pr,0,L-Pr+SL,L-Pr-PT,Text, 
    Magic_number,iTime(Symbol(),PERIOD_D1,0)+86400,Red); 
    if (ticket==-1){err=GetLastError();Print("Send error(",err,")_"+Text);}}    
return (0);} 
//+---------------------------------------------------------------------+ 
//| konec                                                               | 
//+---------------------------------------------------------------------+  

Zkusíme tedy otestovat při SL 20 pipů a PT 150 pipů. Platné proražení je v případě, že High či Low je proraženo o 
více než 2 pipy. DO kódy jsem ještě zaimplementoval break-even na úrovni 50 pipů (jinak řečeno, pokud trh jde 
naším směrem a dosáhne již zisku 50 pipů, nechceme již přijít do ztráty -20 pipů a pokud se trh začne vyvíjet 
proti nám vystoupíme na vstupní ceně – tedy s nulovým ziskem) 

Nastavení pro test je následující:  
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Při testu od 1.1.2010 do dneška vypadá výsledek následovně: 

 

To nevypadá špatně! Myslíte, že tuto strategii můžeme začít obchodovat? Rozhodně ještě ne. Strategii je 
potřeba řádně otestovat a zanalyzovat, ale o tom si povíme až příště. V příští kapitole se podíváme na testování 
v MT4 a jeho vyhodnocení. 
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11. Testování systémů na FOREXu  
V minulé kapitole jsme si zkusili vymyslet jednoduchý systém a pojmenovali ho Daily extreme breakout. Pojďme 
si ukázat, jak ho můžeme v MT4 otestovat. 

Expert Advisor (EA) – je pojmenování v MT4 pro naprogramované strategie. 

Jak při testování postupovat: 

1) systém si nejprve naprogramujeme. Není to zase tak složité. Nicméně abychom Vám to usnadnili, můžete si 
kód zkopírovat (viz. předchozí kapitola). 

2) EA nejprve uložíme do složky „experts“ v kořenovém adresáři, kde máme MT4 nainstalovaný. 

3) v MT4 pak nastavíme parametry pro test a test spustíme 

 

4) výstupem je křivka equity, report i rozpis jednotlivých obchodů 
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Jak číst tento report si řekneme v příštím kapitole. Dnes si ukážeme, jak najít nejlepší nastavení PT a SL, 
abychom maximalizovali zisk. 

V MT4 můžeme optimalizovat parametry strategie. Nastavíme parametry, které chceme testovat (viz. 
následující obrázek) a spustíme test. Vyzkoušíme, jak by vypadal zisk ve sledovaném období pro varianty SL od 
10 – 150 pipů a PT od 60-150 pipů. 

 

Výsledkem testu je nalezení variant v největšími zisky, nejmenšími drawdowny atd. 

Pokud se pokusíme optimalizovat SL a PT pro náš systém Daily extreme breakout zjistíme, že: 
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Popis zjištění: 

Ukázalo se, že naše původní nastavení PT 150 pipů a SL 20 pipů nevedlo k maximálnímu možnému zisku. Toto 
nastavení dosáhlo za sledované obchodí zisk necelých 33.000 CZK, ale nastavení PT 150 pipů a SL 40 pipů by 
vedlo ve stejném období k zisku 72.312,- Kč. V grafu výše je pěkně vidět, pro které varianty SL a PT je zisk 
největší. Čím zelenější barva, tím vyšší zisk. 

Teoreticky vypadá testování i optimalizace docela jednoduše, nicméně při podrobnějším pohledu zjistíte, že 
realita je mnohem složitější. 

Hlavní úskalí testování na FOREXu jsou: 

1) nepřesná a rozdílná data od jednotlivých brokerů 

2) časové posuny jednotlivých brokerů => různé svíčky 

3) roztahování spreadů 

4) přechody na letní a zimní čas 

5) časově limitovaná data od brokerů 

Abychom více specifikovali výše uvedená úskalí, uvedeme několik příkladů. Na následujícím obrázku jsou vidět 
denní svíčky u třech různých brokerů. 
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Je vidět, že předposlední (čtvrteční) svíčka u brokera AAA Fx nepřekročila high předchozí svíčky u ostatních 
brokerů ano. Je tedy jasné, že při testu dostaneme odlišné výsledky. Ačkoliv se při pohledu na graf jeví svíčky 
hodně podobně, v reálu se může lišit až několik desítek svíček za rok.  

Na následujících grafech vidíte křivku ekvity pro náš Daily extreme breakout pro různé brokery s různými 
časovými posuny. (Nastavení pro všechny brokery stejné: od 1.1.2010 do 30.9.2011; PT 150 pipů; SL 40 pipů; 
proražení o 2 pipy; Posun na BE při dosažení 50 pipů zisku; objem 0,01 lotu) 
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To jsou rozdíly, co? Zdá se Vám to neuvěřitelné? Stáhněte si kód do MT4 a zkuste si to otestovat sami. Je však 
jasné, že časový posun znamená, že denní svíčky vypadají jinak a tedy i výsledek strategie je rozdílný! 

Významný vliv na rozdíly ve výsledcích testů a reálným obchodování má i roztahování spreadů. Pokud 
testujete EA, kde pracujete s malými SL či PT (v řádu do 10-20 pipů) dost často se stává, že se výsledky testů liší 
od reálného obchodování. Brokeři, kteří rádi a často roztahují spready (při vyhlašování či vyšší volatilitě) Vám 
při testu kalkulují s fixním spreadem. Obchod, který šel proti Vám a otočil se 2 pipy před SL a pak šel na PT 
(tedy dosáhl v testu zisku), však může být v reálu ztrátový. Pokud je např. fixní spread 2 pipy a v reálu broker 
roztáhl spread na 5 pipů, Váš SL byl zasažen a obchod skončil ztrátou. 

Významné rozdíly ve výsledcích mohou způsobit i rozdílné datumy přechodů na letní a zimní čas. U strategií, 
které jsou postavené na tom, že realizují pokyn např. v závislosti na otevření americké seance apod., musíme 
počítat s tím, že testování nebude úplně korektní. Evropa a Amerika nepřechází na letní či zimní čas ve stejný 
den (často bývá posunuto o 2-3 týdny) v tomto mezidobí v reálu obchodujete s časovým posunem. 

Kvalitu testování negativně ovlivňuje také kvalita historických dat poskytovaných brokerem. Řada brokerů 
poskytuje časově limitovaná data např. data za 1M naleznete pouze za 3 měsíce zpět. Pokud chcete otestovat 
strategii na 1M timeframu, tak získáte pouze 3-měsíční test a to je pro rozhodnutí o kvalitě strategie málo. 
Velice nepřesné testování může nastat u roků či období, kde existují omezená data. Pokud například testujete 
data za rok 2011 a máte k dispozici data za 1M,5M,15M,30M,1H,4H a 1D bude kvalita výstupů testů 
dostatečná, ale test pro rok 2001 bude mít k dispozici pouze data za 1D. Je jasné, že kvalita výstupu z testu 
může být dosti sporná. 

Tento problém si můžeme zkusit ukázat opět na systému Daily extreme breakout. Zkusíme otestovat tento 
systém s nastavení SL 10 pipů a PT 10 pipů. Nejprve na datech za posledních 9 měsíců tzn. od 1.1.2011 do 
30.9.2011 a pak na datech od 1.1.2001 do 30.9.2001. 
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Na následujících grafech equity se zdá, že systém v roce 2011 moc nefunguje, ale v roce 2001 fungoval 
perfektně. Bohužel tomu tak není. Systém s největší pravděpodobností fungoval v roce 2001 stejně „špatně“ 
jako v roce 2011. Důvod proč equita vypadá takto pozitivně je v tom, že v platformě jsou v tomto období pouze 
data z denních svíček. Pokud bylo proražení větší než 10 pipů obchod se zaznamenal jako ziskový, pokud bylo 
proražení menší než 10 pipů byl ztrátový. Nicméně v reálu řada „ziskových“ obchodů mohla skončit ztrátou, 
neboť sice proražení mohlo být např. 20 pipů, jak však poznám, že trh neprorazil o 5 pipů a pak se nevrátil o 10 
zpět (zasáhl náš SL) a teprve pak dosáhl oněch 20 pipů … 

Nechceme ve Vás vyvolat představu, že testování je vlastně tak nepřesné, že je k ničemu. Chceme jen 
upozornit na to, že výsledky testů je třeba posuzovat obezřetně a vždy mít na zřeteli výše uvedená úskalí. 

Každý výsledek testu přeneste do grafu a ručně procházejte jednotlivé obchody. Je to sice pracné, ale získáte 
tím představu, kolik obchodů je nejednoznačných v důsledku nedostatku podrobných dat apod. Poté umístěte 
EA na demo účet, nebo na live účet s pozicí 0,01 lotu a nechte minimálně ½ roku běžet, aby se ukázalo, zda se 
obchody realizují dle očekávání či nikoliv. Teprve pak rozhodněte o live obchodování s větší pozicí. 

V této kapitole jsme si ukázali základy toho, jak testovat obchodní systém. Víme také, že kvalita výstupu testu 
závisí na řadě faktorů a výsledky je třeba brát s rezervou. V příští kapitole se podíváme na to, jak číst report z 
testování a jak poznat/vybrat dobrou strategii. 
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12. Jak poznat dobrý systém pro FOREX?  
V minulých kapitolách jsme si ukázali jednoduchý obchodní systém a pokusili jsme se ho otestovat. Ukázali jsme 
si také, jak vypadá report z testu obchodního systému v MT4 a cílem této kapitoly je rozebrat si tento report 
podrobněji. Report je z MT4 od XTB a částky jsou v CZK. 

 

Co tedy jednotlivé údaje znamenají: 

Testování sloupcových grafů, Značky modelování, Mismatched charts errors a Modelování kvality – jsou 
informace o počtu testovaných svíček, počtu chyb a dostupnosti podrobných dat, které charakterizují kvalitu 
reportu. To jaká je kvalita testu je vyjádřeno v souhrnném indexu „modelování kvality“ a je vyjádřena 
procentem. V tomto případě 90%. 

Počáteční depozit – je počáteční vklad na účet. Při testování může být měněn, a je zde uveden proto, aby bylo 
zřejmé, z jaké výše počátečního vkladu se vycházelo při výpočtech relativní velikosti drawdownu V tomto 
případě 100.000 CZK 

Celkový čistý zisk – zde najdete zisk či ztrátu, které strategie dosáhla za testované období. Je součtem hrubého 
zisku a hrubé ztráty. V tomto případě strategie vytvořila zisk 32.965,01 CZK. 

Hrubý zisk – suma zisků ze všech obchodů, které skončili výhrou 

Hrubá ztráta – suma ztrát ze všech obchodů, které skončili prohrou 

Ziskový faktor – je to poměr průměrů ziskových a ztrátových obchodů vážený procentem úspěšnosti. Přesný 
výpočet je následující: Průměrný ziskový obchod * ziskové obchody v % / Průměrný ztrátový obchod * ztrátové 
obchody v %. V tomto případě: 1.023,05 CZK * 32,28% / 358,78 * 67,72% = 1,36 

Předpokládaný zisk – říká kolik je průměrný zisk na jednu transakci/obchod. Výpočet je následující: Celkový 
čistý zisk / Transakce celkem. V tomto případě: 32.965,01 CZK / 378 = 87,21 CZK 

Absolutní pokles – je to nejnižší výše účtu v průběhu sledovaného období odečtená od počátečního vkladu. 
Jinak řečeno o kolik max. klesl zůstatek účtu oproti původnímu vkladu. V tomto případě byl absolutní pokles 
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1.904,06 CZK, tzn. že v průběhu testovaného období byl v určitém okamžiku účet na nejnižší úrovni 98.095,94 
CZK. 

Maximální pokles (%) – je to největší absolutní propad účtu za sledované období. V tomto případě činil 
10.295,27 CZK. Procentně to bylo 8,19%. Procento se vypočítává z hodnoty stavu účtu v okamžiku začátku 
tohoto poklesu (drawdownu). Maximální pokles započal v okamžiku, kdy účet byl ve výši 125.705,37 CZK, tzn. 
10.295,27 / 125.705,37 = 8,19% 

Relativní pokles (%) – je to největší procentní propad účtu za sledované období. V tomto případě je totožný s 
maximálním poklesem, ale nemusí tomu tak být vždy. 

Vzhledem k tomu, že pokles/drawdown je jedním z nejdůležitějších charakteristik obchodních systémů, 
zastavíme se u těchto veličin trochu déle, abychom vysvětlili rozdíl mezi maximálním a relativním poklesem 
podrobněji. Uveďme si to na následujícím příkladu: Začneme obchodovat se vkladem 100.000 CZK. Účet 
vystoupá na 110.000 CZK a pak přijde drawdown ve výši 15.000 CZK. Účet tedy spadne až na 95.000 CZK. Pak 
účet opět roste a střídají se zisková a ztrátová období, kdy jednotlivé drawdowny nejsou nikterak významné a 
účet dosáhne výše 200.000 CZK. Pak však přijde velký drawdown ve výši 20.000 CZK. Jak budou vypadat 
jednotlivé veličiny v reportu? Absolutní pokles účtu bude 5.000 CZK, maximální pokles je 20.000 CZK (ale 
procentně to je 20.000 / 200.000 = 10%), největší relativní pokles však je 15.000 / 110.000 = 13,6%. 

Transakce celkem – počet zrealizovaných obchodů ve sledovaném období. V tomto případě bylo ve sledovaném 
období zrealizováno 378. 

Krátké pozice (výhra %) – říká, kolik obchodů bylo realizovaných jako PRODEJ / SHORT / SELL ve sledovaném 
období, a vyjadřuje % kolik z nich bylo ziskových. V tomto případě bylo zobchodováno 182 shortů, z nichž 
30,77% skončilo ziskem. 

Dlouhé pozice (výhra %) – říká, kolik obchodů bylo realizovaných jako NÁKUP / LONG / BUY ve sledovaném 
období, a vyjadřuje % kolik z nich bylo ziskových. V tomto případě bylo zobchodováno 196 longů, z nichž 33,67% 
skončilo ziskem. 

Ziskové obchody (% z celkové výše) – říká kolik obchodů ve sledovaném obchodí skončilo v zisku a kolik to činí 
procentně z celkového počtu obchodů. V tomto případě bylo ziskových obchodů celkem 122, což bylo 32,28% 
ze všech zrealizovaných obchodů. 

Ztrátové obchody (% z celkové výše) – říká kolik obchodů ve sledovaném obchodí skončilo ve ztrátě a kolik to 
činí procentně z celkového počtu obchodů. V tomto případě bylo ztrátových obchodů celkem 256, což bylo 
67,72% ze všech zrealizovaných obchodů. 

Největší ziskový obchod – největší ziskový obchod ve sledovaném období. V tomto případě to je 2.743,65 CZK. 

Největší ztrátový obchod – největší ztrátový obchod ve sledovaném období. V tomto případě to je -384,19 CZK. 

Průměrný ziskový obchod – průměrný ziskový obchod ve sledovaném období, tzn. Hrubý zisk / počet ztrátových 
obchodů. V tomto případě 124.811,89 / 122 = 1.023,05 CZK. 

Průměrný ztrátový obchod – průměrný ztrátový obchod ve sledovaném období, tzn. Hrubá ztráta / počet 
ztrátových obchodů. V tomto případě 91.846,88 / 256 = 358,78 CZK. 
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Maximální návazné výhry (finanční zisk) – ukazuje maximální počet zisků v řadě, které se uskutečnily ve 
sledovaném období a v závorce je uvedeno jejich peněžní vyjádření. V tomto případě se ve sledovaném období 
minimálně jednou stalo, že strategie měla 7 ziskových obchodů v řadě (s tím, že suma zisků dosáhla hodnoty 
8.287,41 CZK) 

Maximální návazné prohry (finanční ztráta) – ukazuje maximální počet ztrát v řadě, které se uskutečnily ve 
sledovaném období a v závorce je uvedeno jejich peněžní vyjádření. V tomto případě se ve sledovaném období 
minimálně jednou stalo, že strategie měla 14 ztrátových obchodů v řadě (s tím, že suma ztrát dosáhla hodnoty 
5.101,48 CZK) 

Maximální návazný zisk (počet výher) – ukazuje maximální sumu zisků v řadě, které se uskutečnily ve 
sledovaném období a v závorce je uveden jejich počet. V tomto případě se ve sledovaném období údaje shodují 
s položkou Maximální návazné výhry (finanční zisk), ale nemusí tomu tak být vždy. 

Maximální návazná ztráta (počet ztrát) – ukazuje maximální sumu ztrát v řadě, které se uskutečnily ve 
sledovaném období a v závorce je uveden jejich počet. V tomto případě se ve sledovaném období údaje shodují 
s položkou Maximální návazné prohry (finanční ztráta), ale nemusí tomu tak být vždy. 

Průměrné návazné výhry a návazné prohry – ukazuje průměr z po sobě jdoucích zisků a ztrát ve sledovaném 
období. V tomto případě je patrné, že můžeme v průměru očekávat, že po sobě jdoucí zisky budou většinou 2 a 
že návazné prohry budou většinou 3. 

Popsali jsme si, co která položka znamená, a teď si pojďme říci, jak poznat dobrý systém. Hned na začátku je 
potřeba si říci, že neexistuje jeden přesný univerzální recept, který nám jednoznačně řekne: „tohle je dobrý 
systém a tohle naopak ne.“ 

Na co je třeba se soustředit: 

A. Prvotní čtyři veličiny, které je dobré sledovat  

Sledované období a počet obchodů – je to o statistice. Když chceme zjistit např. kolik procent lidí bude volit 
ODS, či ČSSD musíme se zeptat dostatečného vzorku lidí. Pokud se zeptáme deseti lidí je pravděpodobnost 
chyby poměrně velká, pokud jich bude 10.000, je již hodně pravděpodobné, že výsledek průzkumu se bude 
hodně blížit realitě. A zde je to stejné. Abychom poznali, že je strategie dostatečné robustní a stabilní nemůže 
se spoléhat na test za poslední 3 měsíce popř. jen na 20 obchodů. Kolik obchodů, a jak dlouhé období bych měl 
testovat? Záleží na typu obchodování (intraday trading či poziční obchodování) a time framu minutové či denní 
svíčky apod. Pokud obchodujete převážně denní grafy tak je dobré, aby strategie fungovala alespoň 5-10 let 
zpátky, minimum pro počet obchodů bychom viděli nad 500 tradů. Pokud budete intradenní obchodník, tak 
stačí test 1 rok zpátky. 

Ziskový faktor – je jedním z nejdůležitějších parametrů. Jistě si pamatujete z 6. kapitoly to, co jsme si řekli o RRR 
(Risk Reward Ratio). Víme tedy, že dobrý systém by měl mít větší zisky než ztráty. Neplatí to vždy, může být 
riziko větší než zisk, ale musíme mít potom vysoké procento úspěšnosti, aby systém dosahoval dlouhodobě 
zisku. Ziskový faktor je poměr průměrného zisku a průměrné ztráty (tzn. říká nám jaký je průměrný RRR) a 
zároveň kalkuluje s procentní úspěšností takže do výpočtu vnáší i hledisko toho, jaká je úspěšnost systému. 
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Ukažme si pár příkladů:  

V následující tabulce je vidět několik variant. První tři varianty mají RRR 2:1, ale je vidět, jak rozdílný je ziskový 
faktor v závislosti na úspěšnosti obchodů. Příklad jedna má dobrý poměr RRR, ale příliš malou úspěšnost. Příklad 
2 a 3 má dobrý poměr RRR a zároveň dostatečnou úspěšnost obchodů. Příklad 4 a 5 ukazuje špatný poměr RRR 
1:2 kombinovaný s nedostatečnou úspěšností obchodů. Příklad 6 demonstruje situaci, kdy sice poměr RRR je 
1:2 v neprospěch zisku, ale vysoká míra úspěšnosti zajišťuje dostatečnou ziskovost systému. 

 
Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3 Příklad 4 Příklad 5 Příklad 6 

Zisk 1000 1000 1000 500 500 500 

Risk 500 500 500 1000 500 1000 

Úspěšnost 20% 45% 55% 50% 50% 75% 

Ziskový faktor 0,50 1,64 2,44 0,50 1,00 1,50 

Můžeme si jednoduše propočítat zisk pro jednotlivé varianty (pro 100 obchodů): 

 
Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3 Příklad 4 Příklad 5 Příklad 6 

Zisky 20 000 45 000 55 000 25 000 25 000 37 500 

Ztráty -40 000 -27 500 -22 500 -50 000 -25 000 -25 000 

Celkem -20 000 17 500 32 500 -25 000 0 12 500 

Je tedy zřejmé, že ziskový faktor je jednoduchý indikátor, který Vám poměrně rychle pomůže odhadnout sílu 
strategie. 

 

Předpokládaný (průměrný) zisk – tento ukazatel nás zajímá spíše v pipovém vyjádření. U naší strategie DAILY 
EXTREME BREAKOUT (jehož report je v úvodu článku) dosahuje hodnoty 87,21 CZK, tedy cca 4,8 USD. Vzhledem 
k tomu, že test byl prováděn s pozicí o velikosti 0,1 lotu, můžeme říci, že předpokládaný průměrný zisk na 1 
obchod je 4,8 pipu. Je to málo, nebo hodně? Podle nás je to málo. Určitě bychom neobchodovali strategii, která 
má průměrný předpokládaný zisk 1 nebo 2 pipy. Pokud budeme předpokládat, že průměrný slippage našeho 
brokera bude 1 pip a průměrný předpokládaný zisk bude 1 pip, znamená to, že ačkoliv je strategie v testu 
zisková v reálu může být na nule, nebo dokonce i ve ztrátě. 

Drawdown – možná ještě důležitější ukazatel než ziskový faktor. Drawdown nám ukazuje, jak velkým poklesem 
kapitálu strategie historicky prošla. To je klíčové pro naše rozhodování o velikosti obchodované pozice o 
zvoleném MM atd. Výše v textu jsme si ukázali na praktickém případě rozdíl a způsob výpočtu max. a relativního 
drawdownu a jak ho MT4 kalkuluje. Osobně si drawdown vždy přepočítáváme na pipy a procentní vyjádření 
drawdownu pak také nekalkulujeme. Ukažme si to prakticky na našem případu. Max. drawdown byl 10.295,27 

Je zřejmé, že ziskový faktor by měl být větší než 1. Pokud dosahuje hodnot nad 2, jedná se již o velice 

dobrou strategii. 
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CZK tedy cca 572 USD (tedy 572 pipů). Relativní pokles byl kalkulován na 8,19%, ale pokud vztáhneme max. 
pokles 10.295,27 CZK k počátečnímu vkladu 100.000 CZK, tak propad kapitálu je 10,3%. Vždy vycházíme z toho 
nejčernějšího scénáře, tedy že začneme live obchodovat těsně před začátkem max. drawdownu a „koupíme“ 
tedy max. ztrátu hned na začátku. 

Vraťme se však k tomu, jak velikost drawdownu vyhodnocovat. Podle našeho názoru by roční zisk měl být větší 
než velikost max. drawdownu (pokud obchodujete denní grafy). U intradenního obchodování by měl být 
měsíční zisk větší než max. drawdown. Bohužel MT4 nám nedává dostatečné informace a musíme si výpočet 
provést ručně, tzn. sčítat zisky po jednotlivých letech/měsících a porovnat s max. drawdownem. 

Po prozkoumání těchto 4 veličin máte většinou jasno o tom, zda je strategie dobrá či nikoliv. Pak se však dívejte 
i na další veličiny, které jsou pro live obchodování důležité. 

B. Další veličiny  

% ziskových obchodů – má pouze informativní charakter, zda je úspěšnost 30% nebo 80% apod. Obecně platí, 
že většina lidí má tendenci preferovat systémy s vysokým procentem výher. Někdo nedokáže obchodovat 
systémy, které mají malou úspěšnost např. 25-30%. Tento ukazatelná má tedy spíše psychologický aspekt, 
neboť kvalitu systému lépe hodnotí ziskový faktor. 

Počet po sobě jdoucích zisků a ztrát – opět důležitý ukazatel pro „psychickou“ přípravu pro obchodování této 
strategie. Pokud vím, že strategie měla historicky 14 ztrát po sobě, nemělo by mě to významně překvapit, pokud 
se to bude opakovat. 

Report z MT4 je podle našeho názoru neúplný a přivítali bychom proto detailnější informace. Každý si proto 
může výstup z MT4 dále upravovat tak, aby lépe vyhovoval jeho potřebám a usnadnil mu rozhodování. 

Můžete si ručně provádět ještě další výpočty, pokud to považuji za důležité. Vybrat dobrý systém není nikdy 
jednoduché. Skoro vždy je výsledek testu nějakým kompromisem. Pokud mám velký RRR jen těžko budu 
dosahovat 99% úspěšnosti a obráceně, pokud dosahujete ziskovosti 90% je to skoro vždy proto, že obchodujete 
s RRR, které není optimální (risk přesahuje zisk). Nehledejte proto „zlatý grál“, kdy budete dosahovat vysoké 
RRR a zároveň mít úspěšnost 100%. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že většina kvalitních systémů se 
pohybuje v úspěšnosti mezi 25-85% (cokoliv je mimo toto rozpětí, tak „smrdí“ nějakým problémem). Obecně 
platí, že strategie, které mají nízkou ziskovost 25-30% jsou postaveny na malých SL a občasných 
„homerunech“. A obráceně vysoká procentní úspěšnost je většinou důsledek velkých SL a malých PT. 
Vyvarujte se proto extrémům, robustní a ziskově stabilní systémy se většinou nacházejí uprostřed těchto 
extrémů. 

V dřívějších kapitolách jsme si řekli, že pro úspěšný trading na FOREXu potřebujeme 3 věci: dobrý obchodní 
systém, money management a psychologii. První dvě věci jsme si již vysvětlili a prakticky ukázali, zbývá nám 
tedy poslední téma a to je psychologie. Téma, které je z našeho pohledu nejsložitější a proto jsem si ho nechali 
až nakonec. V příští kapitole si proto povíme něco o psychologii na FOREXu. 
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13. Psychologie na FOREXu  
Zcela neúmyslně, ale zato trefně, je 
povídání o psychologii 13. kapitolou tohoto 
e-booku. Přiznáme se, že se nám do psaní 
této kapitoly příliš nechtělo. Důvod je 
jednoduchý. Máme rádi věci, které se dají 
spočítat, vyjádřit číslem, porovnat atd. 
Psychologie a podobné vědy byly vždy naší 
černou můrou. A teď máme psát povídání o 
psychologii? Vždy si vzpomeneme na 
přednášky z psychologie a na náš despekt a 
opovržení k této disciplíně. 

Bohužel opět se ukázalo, jak jsme se mýlili. 
Místo toho, abychom se psychologii věnovali řádně na škole, platíme si dnes soukromé lekce psychologie. 

Čím začít? Je patrné, že jsme každý jiný. 

Extroverti se nechají více rozptylovat impulzy z okolí. Nebojí se komunikovat s ostatními tradery, účastní se 
diskuzí, s velkou vervou se vrhají do testování všeho, co jim přijde pod ruku. Snadno a rychle jsou schopni získat 
velké množství informací. Extroverti však často vychladnou stejně rychle, jak vzplanuli. Vrhají se okamžitě do 
live obchodování, aniž strategii pořádně otestovali. Mají sklony odsoudit a opustit systém, který se dostal do 
ztráty. 

Naproti tomu introverti jsou uzavřeni více do sebe a neorientují se tak na okolní svět. Neradi se spoléhají na cizí 
strategie, a rádi si vše sami otestují. Jdou více do hloubky. Introvert nerad mění věci a hůře komunikuje. Stává 
se, že někdy zbytečně objevuje věci, které by snadno a rychle zjistil aktivnější komunikací. Někdy tráví zbytečně 
mnoho času neustálým testováním nefunkčních systémů a nechce je „hodit“ do koše. Při testování je však 
introvert preciznější a důslednější a začne ho live obchodovat až po komplexní analýze. 

Je patrné, že nelze říct, kdo má pro trading lepší předpoklady, zda introvert či extrovert. Ideální by bylo být 
někde uprostřed. 

Hodnotit však tradery pouze podle toho, zda jsou extroverti či introverti, by bylo poměrně povrchní. Další 
dimenzí naší osobnosti je způsob jak bereme věci na vědomí. Jsme-li typ smyslový či spíše typ intuitivní. Příjem 
informací je často iracionální. Bez ohledu na skutečnost máme tendenci pracovat kromě fakt i s dojmy. V 
okamžiku, kdy se setkáváme s novými věcmi, vstupují na scénu smyslové vnímání a intuice. Obchodníci s 
převažujícím smyslovým vnímáním přijímají věci takové, jaké jsou, jak je vidí, cítí a slyší. Jsou hodně praktičtí, 
vyžadují konkrétní fakta, lépe si pamatují skutečnosti, než vztahy mezi nimi. Hledají vlastní či obecnou 
zkušenost, o kterou se mohou opřít. Nechtějí moc zkoušet nové, neozkoušené věci, chtějí používat pouze 
osvědčené algoritmy. Neumí se rozhodnout, pokud nemají dostatek informací a fakt. Výhodou je, že si snáze 
zvykají na disciplinované chování. 

Obchodník s převažujícím intuitivním vnímáním je zaujat novými nápady a ideemi. Má rád nové problémy a 
přístupy. Nemá rád rutinu. Nemoří se detaily a rád skáče rovnou k závěrům. Snadno se nadchnou, ale pak mívají 
klapky na očích. Jsou vynalézaví a hledají nové způsoby řešení. Mají důvěru k hypotézám a teoriím a nemusí mít 
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vše podloženo absolutními fakty. Často nalézají nová a inovativní řešení. Někdy však skáčou z jedné věci na 
druhou a nedotáhnou nic pořádně do konce. 

Nejen ve způsobu shromažďování informací, ale i ve způsobu rozhodování jsme různí. Záleží na tom, zda v 
našem rozhodování převládá myšlení nebo cítění. Lidé s převahou myšlení se soustřeďují na logiku situace, 
pravdu. Jsou spíše neosobní, zaměřují se na výkon a výsledky. Jsou dobří při uspořádávání věcí do logických 
celků, ale i tvrdí a neústupní. Jsou však často příliš analytičtí, neemociální, rigidní a puntičkářští. 

Zato lidé s převahou cítění se soustřeďují na lidské hodnoty, harmonii a emoce. Jsou přátelští, mají zájem o 
druhé. Mají radost, když mohou jiné potěšit, jsou loajální. Bývají však často sentimentální, mají sklon odkládat 
nepříjemné věci a vyhýbat se konfliktům. Tradeři s převahou „myšlení“ se snáze oprošťují od svých pocitů, jdou 
si tvrdě za svým. Mají objektivnější výsledky v backtestech. Když narazí na problém, hned se s ním poperou. 
Tradeři s převahou „cítění“ mají tendenci vyhýbat se problémům. Pokud např. při testování narazí na problém, 
hledají způsob, jak si vysvětlit, že do takového obchodu by vlastně nešli a nezahrnují ho do backtestu. 

Doufáme, že jsme vás již moc neunavili, neboť nás čekají ještě dvě dimenze osobnosti a to usuzování a vnímání. 
Ti, u kterých převládá usuzování, dávají přednost uzavřeným věcem. Jsou neklidní, dokud věci nerozhodnou či 
neuzavřou. Jsou systematičtí, hodně plánují a začínají s prací raději dříve, aby vše stihli, než honit vše na 
poslední chvíli. Jsou metodičtí a důslední, nemají rádi předkvapení. 

Ti, u kterých převládá vnímání, mají rádi uvolněnost, nevadí jim překvapení, nechtějí hned dělat definitivní 
rozhodnutí a spíše čekají, jak se situace vyvine. Nevadí jim pracovat pod tlakem a řešit věci na poslední chvíli. 
Neradi plánují. 

A co si z toho vzít pro vlastní trading? Každý jsme jiný ve svém přístupu ke světu, přijímání informací, ve 
způsobu rozhodování a přijímání těchto rozhodnutí. Proč to vlastně potřebuje vědět? Je důležité si uvědomit si 
jednotlivé naše osobnostní dimenze. Každá dimenze má své pozitivní a negativní projevy. Když je známe, snáze 
se můžeme pokusit eliminovat ty negativní. Dle našeho názoru je to první krok k sebepoznání, ke zvládání 
vlastní psychiky a tedy ke zvádnutí psychických „nástrah“ tradingu. 

Po možná únavném úvodu se pokusíme o nějakou praktickou ukázku psychologie a jejích důsledků v praxi. 

 

Je potřeba poznat sám sebe, své chyby, reakce a nálady a naučit se je ovládat. Není to jednoduché, ale je třeba 
si najít způsob, jak se kontrolovat. Můžete si třeba psát zápisky ze svého tradingu a své pocity při něm. Zpětným 
čtením v nich najdete ponaučení. 

Jako ukázku si můžeme popsat mé zápisky z 21. týdne minulého roku. Již poměrně dlouho obchoduji 
jednoduchý price action systém, který nazývám WEEKLY SYSTEM. Ve zkratce lze systém popsat tak, že v 
pondělí v 1:00 SEČ (když otevírá Tokio), otevíráme 6 obchodů (po dvou pozicích na 3 párech: EURUSD, 
USDCHF a USDJPY). Všechny páry mají nastaven SL 150 pipů a PT dle měny 80, 100 a 120 pipů. V průběhu 
týdne pak pozici monitorujeme a vždy při otevření Tokia v 1:00 SEČ provádíme případné úpravy. Pokud je 
měnový pár v plusu, jednu pozici zavřeme a druhou posuneme na break-even. Pokud je měnový pár ve ztrátě, 
nechávám obchody běžet dál (pokud již nebyl zasažen nastavení SL; pokud se obchody do konce týdne 
nevypořádají, obchody v pátek před koncem obchodování uzavřeme (nedržíme žádnou pozici přes víkend). Tedy 
jasná pravidla. 

Trhy pohání dvě emoce: CHAMTIVOST a STRACH. 
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S jakými pocity jsme tento systém obchodovali v týdnu od 22.5.2011 do 27.5.2011? 

Pozn.: Zápisky prošly redakční úpravou, hlavně kvůli přívalu sprostých slov z počátku týdne. 

Neděle 22.5. v 1:00 SEČ  

WEEKLY SYSTEM generuje signál: EURUSD long, USDCHF a USDJPY short. 
Vstupuji do pozic dle pravidel systému a jdu spát. 
Vstup: 
EURUSD – 1,4110 LONG 
USDCHF – 0,8778 SHORT 
USDJPY – 81,707 SHORT 

 Pondělí 23.5. cca 7:00 SEČ 

Ještě než se nasnídám, kouknu se jedním okem na monitor. No, žádná sláva, trhy jdou zatím proti mě. 
EURUSD – na ceně 1,4070 => -40 pipů 
USDCHF – na ceně 0,8817 => -39 pipů 
USDJPY – na ceně 81,98 => -27 pipů 
Mám 2 kontrakty na všechny měny tzn. celkem – 212 pipů 

Zatím není důvod k nervozitě. Sice je veselejší dívat se na plusové pipy, ale u WEEKLY SYSTEMu je to běžné, že 
jdou trhy chvíli proti a pak se otočí. Razím teď do města něco koupit, takže až se vrátím, tak to bude snad již 
veselejší. 

 

 

Pondělí 23.5. cca 11:00 SEČ 
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Vrátil jsem se z města a mám docela hlad, takže si dám oběd. Kouknu však ještě na trhy. Uff! No, tento týden 
dopadne asi špatně. 

EURUSD – na ceně 1,3975 => -135 pipů 
USDCHF – na ceně 0,8838 => - 60 pipů 
USDJPY – na ceně 81,80 => -10 pipů 
Celkem – 410 pipů  

Cenový pohyb u EURUSD a USDCHF vypadá hodně „odhodlaně“ a nevypadá to, že by se chtěl hnedka otočit. 
Mám silné nutkání EURUSD utnout a nečekat, až se pokyn ukončí na SL 150 pipů! Tím bych ušetřil 2 x 15 pipů! 
No, raději se najím a budu to řešit s plným žaludkem (pozn.: to mi pomáhá proti stresu, ale je to důvod, proč 
mám o 15 kilo víc než na škole). 

 

Pondělí 23.5. cca 15:00 SEČ 

Po dobrém obědě jsem se rozhodl dát trhům trochu času a nebudu dělat ukvapené závěry. Šli jsme s dcerou ven 
a vrátili se v 15:00. 

EURUSD – na ceně 1,4028 => -82 pipů 
USDCHF – na ceně 0,8828 => – 50 pipů 
USDJPY – na ceně 81,81 => -11 pipů 
Celkem – 286 pipů  

Trh se krátkodobě vrátil. Co teď? Moje nejistota je teď paradoxně vyšší než před obědem. Pokud je to pullback 
může přijít rychlý pohyb směrem dolů a EURUSD skončí na SL. Bohužel i ostatní moje systémy se dnes vyvíjejí do 
ztráty. Aktuálně mám velmi špatnou náladu, ovládla mě skepse. Obchoduji již poměrně dlouhou dobu, ale 
neumím si pomoc, vždy mě taková situace dostane. Dříve jsem věřil, že se trhy otočí a půjdou mým směrem, ale 
dnes již své rozhodování na „víře a doufání“ stavět nechci. Ve chvíli, jako je tato mi pomáhá jediná věc. 
Uvědomit si, že karty jsou rozdány přesně podle otestovaných pravidel. Nemá smysl se tím trápit a užírat. 
Nejhorší co se může stát je, že skončím na SL. Nakonec výstup na SL je jen jedna z výstupních technik (jak říká 
Larry Williams, sice ta nejméně oblíbená, ale to k tradingu patří). Jediné rozumné rozhodnutí je vykašlat se po 
zbytek dne na trhy a vrátit se k nim až v 1:00. 

 

Úterý 24.5. v 1:00 SEČ 

EURUSD – na ceně 1,4036 => -74 pipů 
USDCHF – na ceně 0,8841 => – 63 pipů 
USDJPY – na ceně 81,97 => -27 pipů 
Celkem – 328 pipů.  
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Žádná pozitivní změna. CHF i JPY prohloubili ztrátu. Všechny páry jsou ve ztrátě, takže nechávám běžet dle 
pravidel na další den. Výhled není zrovna pozitivní, neboť v 90% již první den zavírá alespoň jeden pár v zisku 
tzn. uzavřu jeden kontrakt a druhý posouvám na break-even (BE). V této strategii riskuji 6*150 pipů, tedy 900 
pipů. Každý pár má dlouhodobě úspěšnost kolem 80% tzn. pravděpodobnost, že v jednom týdnu všechny páry 
skončí ve ztrátě je 0,8% (stává se to jednou max. dvakrát za dva roky). Doufám, že to nebude zrovna tento 
týden. Jdu spát ráno moudřejší večera. 

  

Úterý 24.5. v 7:00 SEČ 

EURUSD – na ceně 1,4070 => – 40 pipů 
USDCHF – na ceně 0,8863 => – 85 pipů 
USDJPY – na ceně 81,80 => – 9 pipů 
Celkem – 268 pipů  

Vypadá to o něco lépe, ale swissy si sáhl až na cenu 0,8893 což je cca -115 pipů. Jsem pořád dosti kyselý 
ohledně očekávaného vývoje. V takovémto stavu se uchyluji k testování nových systémů. Nepodléhám sice již 
efektu, kdy při každé ztrátě hledám nový „lepší“ systém, na který bych přešel, ale vždy, když se mi nedaří věnuji 
se intenzivně testování. Budu toto odpoledne věnovat testování modifikace systému Inside bar. 

  

Úterý 24.5. v 12:00 SEČ 

EURUSD – na ceně 1,4113=> + 3 pipů 
USDCHF – na ceně 0,8803 => – 25 pipů 
USDJPY – na ceně 81,88 => – 18 pipů 
Celkem – 80 pipů  
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No vida, tak to se nám to docela srovnalo. Bohužel to nic významného neznamená. Je otázkou zda došlo 
skutečně k obratu a nebo jde pouze o korekci a trh se vydá opět proti mě. Mohl bych teď vystoupit na EURUSD 
a zabránit tak zpětnému negativnímu pohybu. Nicméně nechci porušovat pravidla, půjdu se raději najíst a 
uvidíme … po obědě se vrátím k testování. Pravidla jsou pravidla, další rozhodování jsou až v 1:00 v noci a do té 
doby musím vydržet. 

  

Středa 25.5. v 1:00 SEČ 

EURUSD – na ceně 1,4097=> – 13 pipů 
USDCHF – na ceně 0,8796 => – 18 pipů 
USDJPY – na ceně 82,04 => – 33 pipů 
Celkem – 128 pipů  

Trh se zastavil to jsem zvědav, kam se teď vydá. Stále váhám. Druhý den od vstupu a žádný pár není v plusu, to 
nevěstí nic dobrého. Japonec mě tak netrápí historicky dost často se tři dny pleská proti mně, než se ve čtvrtek 
či pátek rozhodne jít se mnou, ale euro a swissy jsou většinou v úterý už v zisku a nebo naopak na SL. Uff, srdce 
říká zavři euro a švýcara, ale rozum radí dodržuj pravidla. Jdu spát … 

  

Středa 25.5. v 8:00 SEČ 

EURUSD – na ceně 1,4049=> – 61 pipů 
USDCHF – na ceně 0,8805 => – 27 pipů 
USDJPY – na ceně 81,94 => – 24 pipů 
Celkem – 224 pipů  

No, to jsem si pomohl! Vypadá to, že to chlapci na euru budou chtít dotlačit až na 1,4000. No nic, teď nemám co 
ztratit jdu testovat a uvidíme kam to půjde. Po obědě jdu na tenis a na pivo, takže uvidíme co trhy předvedou. 

  

Čtvrtek 26.5. v 1:00 SEČ 

EURUSD – na ceně 1,4085 => – 25 pipů 
USDCHF – na ceně 0,8726 => + 53 pipů 
USDJPY – na ceně 82,05 => – 34 pipů 
Celkem -12 pipů 
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Výborně swissy si dal říct a šel do zisku. Zavírám jeden kontrakt se ziskem + 53 pipů a druhý posouvám na BE. 
Uvidíme, co nám čtvrtek přinese. Jdu spát. Riziko je však pořád 600 pipů. 

  

Čtvrtek 26.5. v 7:00 SEČ 

EURUSD – na ceně 1,4158 => + 48 pipů 
USDJPY – na ceně 81,70 => 0 pipů 
Celkem +96 pipů 

Výborně druhý kontrakt na swissy šel na PT a dalších + 80 pipů je doma. Dal si říci i japonec a euro. Oba získali 
několik desítek pipů k dobru. Japoncovi docela věřím, má standardní průběh. Rád jde tři dny proti a pak během 
čtvrtka či pátka jde do zisku. U EURUSD nevím, zda nevzít těch 48 pipů a druhý kontrakt neposunout na BE. 
Mám viditelně lepší náladu a kyselost opadá. Samozřejmě, stále ještě riskuji 600 pipů! 

  

Pátek 27.5. v 1:00 SEČ 

EURUSD – na ceně 1,4130 => + 20 pipů 
USDJPY – na ceně 81,28 => + 43 pipů 
Celkem +126 pipů  
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Super, oba zbývající páry jsou v zisku. Zavírám jeden kontrakt na EURUSD se ziskem +20 pipů a jeden na USDJPY 
se ziskem + 43 pipů. Oba zbývající kontrakty posouvám na BE. Už jsem zinkasoval na swissy 53 + 80 pipů a teď 
dalších 20 + 43 pipů tedy celkem 196 pipů. Zbývající kontrakty jsou posunuty na BE tzn. již nenesu žádný risk z 
těchto pozic! 

  

Pátek 27.5. v 7:00 SEČ 

USDJPY – na ceně 81,03 => + 68 pipů 
Celkem +126 pipů 

Druhý kontrakt na euru dosáhl přes noc PT a je doma dalších +120 pipů. Celkem tedy již za tento týden + 316 
pipů. Uvidíme, co japonec. Již nenesu řádné riziko, takže mu dám prostor … 
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… japonec dosáhl PT cca v 17:30 a je doma dalších + 100 pipů. Výsledek za celý týden + 416 pipů. Když si 
vzpomenu na svá nutkání v pondělí či úterý zavřít obchody na úrovni kolem -120 pipů jsem rád, že jsem to 
neudělal. Stejně tak špatné by bylo rozhodnutí ze čtvrtka ráno, kdy jsem chtěl vzít 48 pipů na EURUSD a 
posunout druhý kontrakt na BE. Druhý kontrakt by se v průběhu čtvrtka vystopkoval na 0. Tím, že jsem dodržel 
pravidla jsem dostal na prvním kontraktu +20 pipů a na druhém +120 pipů 

… Uff, to byl náročný týden. Co si odnést z tohoto týdne? Trhy jsou skutečně nevyzpytatelné. Dodržování 
pravidel je důležité, a pokud budeme zasahovat do obchodování a porušovat pravidla riskujeme, že naše 
výsledky se budou významně lišit od testovaných. Samozřejmě nic není černobílé, stejně tak bychom někdy 
jindy diskrečním zásahem mohli svou ztrátu snížit. 

První rok live obchodování jsem do WEEKLY SYSTEMu ručně zasahoval poměrně často. Když jsem na konci 
roku vysčítal rozdíly, zjistil jsem, že jsem přišel o více než -1.500 pipů. Od té doby si zapisuji okamžiky, ve kterých 
mám chuť ručně zasáhnout do pravidel a na konci týdne si vyčíslím rozdíl. Na konci roku to sečtu a až na jednu 
výjimku, kdy to bylo cca +80 pipů bych byl každý rok ve ztrátě oproti obchodování dle pravidel (testu). 

Asi je složité v jednom článku popsat vše o psychologii v tradingu. Každý jsme jiný a každý si musí najít svůj 
vlastní přístup. Psychologie je klíčový aspekt úspěchu v obchodování na FOREXu a tak trochu 13. komnata 
každého tradera. 

Tímto bychom mohli ebook o FOREXu skončit, ale nechceme končit třináctkou a tak jsme se rozhodli přidat 
ještě jednu kapitolu. Cílem je podívat se na to, co jsme se o FOREXu dozvěděli a říci si, co udělat proto, aby se 
FOREX stal hlavním zdrojem našich příjmů. 
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14. FOREX jako hlavní zdroj příjmů  
Dlouho jsme zvažovali, zda tuto kapitolu 
do tohoto e-booku zařadit, či nikoliv. 
Pokud s tradingem začínáte a tento e-
book je to první, co jste o FOREXu či 
tradingu četli, tak bude toto čtení pro Vás 
trochu složitější.   

Bohužel panuje spoustu mýtů o tom, jak 
si snadno vydělávat tradingem. Všude se 
můžeme dočíst, jak snadné to je, a jak 
snadné to bude pro vás. Dokud člověk 
nezíská dostatek zkušeností z reálného 
obchodování, řízení pozic a kapitálu, 
neotestuje svoje psycho, mívá velmi 
zkreslený pohled na vydělávání 
tradingem. A není se čemu divit. 
Marketing je v tomto směru takřka dokonalý. Útočí a podněcuje tu nejzákladnější touhu každého z nás: být 
bohatý; nemuset moc pracovat; být absolutně svobodný atd. 

Asi Vás teď zklameme. Tohle není marketingový článek a tak ho píšeme bez růžových brýlí a možná i drsně.  
Začneme tím, že vyvrátíme některé mýty, které kolem tradingu panují: 

Mýtus 1: často se dočtete „… každý z vás si může vydělávat tradingem …“. Ano, to může. Stejně tak se může 
každý z Vás stát pilotem. Ve svém životem můžeme být přeci čím chceme, nebo ne? Pilot musí zvládnout 
psychotesty a řadu dalších fyzických předpokladů. Stát se pilotem bude vyžadovat studium, píly a disciplínu. Stát 
se traderem bude v řadě ohledů stejně, nebo i dokonce náročnější. Asi to nechcete slyšet, ale 95% z vás, co 
čtete tento článek, si nikdy peníze tradingem vydělávat nebudete!  

Mýtus 2: „… je to jednoduché, stačí mít počítač … a koupit si nějakého profitabilního robota, či přijímat 
zaručené signály nějakého úspěšného tradera …“ My, co jsme již překročili čtyřicítku, víme, že v životě není 
jednoduché vůbec nic, trading nevyjímaje. Když vám teď dám hroudu keramické hlíny, taky hned a snadno 
vytvoříte umělecké dílo? Ano, můžete mít talent, a pak vám půjdou věci snáze. Ale bez píle, vzdělávání, 
trénování a zdokonalování se úspěšným traderem nestanete. Jaromír Jágr je jedním z nejúspěšnějších hokejistů 
všech dob. Viděli jste někdy jeho tréninkový program, kolik hodin už od mládí natrénoval, kolik úsilí tomu stát se 
nejlepším věnoval? Dnes je výhodou, že trading můžete studovat na vysoké škole, existuje řada kurzů a 
seminářů. Vzdělání v oblasti tradingu je dnes snadno dostupné. 

Mýtus 3: „… nezabere Vám to skoro žádný čas, stačí párkrát za den udělat obchod … a máte vyděláno…“. 
Velmi líbivé, že? Další útok na náš nejnižší pud: lenost. Asi už jste pochopili z předchozího povídání, že tak to 
určitě není. Ano, samotná exekuce příkazů může zabrat jen pár minut, ale kde je příprava na obchodní den, kde 
je testování, vývoj nových systémů, vzdělávání a komunikace s dalšími tradery atd.  

Mýtus 4: „… budete mít absolutní svobodu … nebudete mít žádného šéfa … můžete si dělat, co chcete …“. 
Svoboda je veliká hodnota, bohužel ne každý jí unese. Ti, co nemají dostatečnou vnitřní disciplínu, se stanou 
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úspěšným traderem jen těžko. Trading je stejný jako jakýkoliv jiný business. Úspěšní jsou jen ti pracovití, 
houževnatí a cílevědomí. 

Mýtus 5: „…psycho…“. Asi bychom dali dohromady více mýtů o tradingu, ale ukončíme tento úvod a budeme se 
věnovat původnímu cíli této kapitoly, tedy FOREXu jako zdroji příjmů. Dovolte mi tedy poslední, ne 
nevýznamnou poznámku k mýtům. Psycho, jeden z nejdůležitějších faktorů. V okamžiku, kdy podlehneme všem 
těm mýtům, jsme připraveni na jednu důležitou věc. Jsme připravení na to, že budeme bohatí! Velmi rychle 
tuto myšlenku rozvíjíme … a víme, co si koupíme, co budeme s penězi dělat, apod. … Většinou však nejsme 
připraveni na to, že peníze můžeme i ztratit! Ztráta je přirozená součást tradingu. Bez ní to nejde! Od dětství 
jsme vedeni k tomu být úspěšní. Prohra či ztráta je vnímána jako něco špatného. Zvláště u žen je přijímání ztráty 
obzvláště složité. Jejich vnitřní psycho touží po jistotě a stabilitě, a proto se jen velmi málo žen živí tradingem. 
Teprve až dokážeme překonat tento negativní aspekt tradingu, až si zvykneme na to, že ztráta je přirozenou 
součástí tradingu, teprve pak máme šanci stát se úspěšným traderem. 

Co tedy udělat, aby se FOREX stal zdrojem našich příjmů? Pokud to myslíte s tradingem vážně, máte za sebou 
delší ziskové období, ozkoušeli jste si na vlastní kůži pořádný drawndown a máte dostatečný kapitál, můžete to 
samozřejmě zkusit. Asi každý bude svůj trading (jako business) stavět trochu jinak. Popíšeme vám naší 
zkušenost, ale nechceme z toho dělat jediný správný postup. Popisujeme to, co fungovalo nám. 

Čím začít? 

Krok 1. Finanční plán. Každý z nás máme svoje potřeby a náklady. Předně bychom si měli stanovit, kolik peněz 
ročně potřebujeme na „živobytí“. Kritérium: pokud jste ještě neměli roční zisk 2x větší než je částka, kterou jste 
si stanovili jako roční částku na „živobytí“, tak se do fulltime tradingu ještě nepouštějte. Pokud nemáte finanční 
rezervu ve výši min. jedné roční částky na „živobytí“, do fulltime tradingu se nepouštějte. 

Krok 2. Podnikatelská struktura. Musíte si rozmyslet, jakou podnikatelskou formu zvolíte. Zda budete fyzickou 
osobou či zda založíte nějakou korporaci např. s.r.o. Vydělané peníze musíte zdanit. Záleží na tom, co bude 
s přebytky peněz dělat. Zda je budete investovat do jiných aktiv či ponecháte všechny na tradingovém účtu. 
Můžete chtít zaměstnat své blízké (administrativa apod.). Brzy zjistíte, že samotný trading, je ta nejrizikovější 
způsob podnikání a tak rozšíříte svůj „business“ o další aktivity. Výuka či semináře, správa realit či jiné aktivity, 
které s tradingem souvisí, avšak jsou méně rizikové a vytvoří vám určitý „polštář“, část stálého příjmu. Toto vše 
je dobré diskutovat s daňovým poradcem. V některých případech je lepší podnikat jako fyzická osoba, jindy je 
lepší s.r.o.  

Krok 3. Velikost kapitálu. Trading je extrémně náročná forma zhodnocování kapitálu. Často se nás ptáte, jaký je 
minimální kapitál pro zahájení full-time tradingu. Podle nás je absolutní minimum cca 100.000 USD. To je 
skutečně minimální hranice. Jen takovýto objem vám umožní obchodovat s velmi malým rizikem a zároveň 
dosáhnout smysluplné zhodnocení, které nám bude garantovat částku na „živobití“. 

Krok 4. Diverzifikace kapitálu. Zde se můžeme lišit od jiných fulltime traderů. Hodně záleží na vaší obchodní 
povaze. My si nedovedeme představit obchodovat celý svůj kapitál v rámci scaplingu. Je proto rozumné kapitál 
diverzifikovat. Část tradovat velmi aktivně (scapling, daytrading), část swingově (týdenní obchody), část 
dlouhodobě (měsíční horizont) a kus držet dlouhodobě (dividendové tituly apod.) 

Krok 5. Denní režim. Měli bychom si říci, jak bude vypadat náš obchodní den (příprava na obchodování, 
samotný trading, testování, vzdělávání apod.). Obchodovat můžete pořád, nám se však osvědčila metoda Joe 
Rosse, který v prosinci neobchoduje vůbec. Je třeba si nastavit, jak hlídat pozice, pokud budeme mimo počítač 
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apod. V reálu pak budete řešit i takové detaily jako je třeba holení. Je to osobní zkušenost. Nerad se holím, a 
dokud chodil člověk pravidelně do práce, holení bylo standardním rituálem a denní povinností. O víkendech se 
člověk neholil. A najednou nebyl pravidelný odchod do práce, a najednou byl člověk pořád doma a vlastně si 
odůvodnil, že když dnes nejde ven, holení není třeba. Možná si řeknete, že je to malichernost, ale není! Je to 
ona svoboda. Je to super, ale pokud chci uspět, musím mít systém, režim a disciplínu. 

Krok 6. Sociální kontakt. Je důležité nepodceňovat ani sociální kontakt. Není cílem uzavřít se ve své, jistě dobře 
a moderně vybavené kanceláři, a komunikovat s okolním světem jen elektronicky. Řada z nás opouštěla 
zaměstnání s jistým zadostiučiněním a s vírou, že přijde větší svoboda a samostatnost. Nicméně zaměstnání 
nám dává určitý sociální kontakt a časem nám 
může začít chybět. Je proto dobré najít 
alternativu a pokusit se nahradit ho.  

A co napsat na závěr? Asi bychom si mohli 
povídat dále o tradingu na fulltime, ale asi je 
mnohem důležitější si to vyzkoušet sám. Dělat 
to pouze pro peníze není ten úplně nejlepší 
motiv. Pokud se chcete vydat touto cestou, 
mělo by nás to bavit a vzrušovat. Nejlepší 
budou ti, pro které bude trading koníčkem, 
zábavou a životní náplní. Je to jako u jiných 
povolání. I pilotem se chceme stát z různých 
důvodů. Vzrušuje nás pocit létání, cestování či 
jiné pohnutky.  

Přejeme tedy vám všem, ať vás vaše životní cesty zavedou tam, kde budete šťastní a najdete uspokojení a 
pokud tou cestou má být trading a FOREX, tak vás vítáme na této těžké, ale zároveň úžasné a vzrušující cestě.              

 


