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Abstrakt

Automatický obchodný system je software, ktorý obchoduje na finančných tr-
hoch s cieľom zhodnotiť dostupný kapitál. Cieľom tejto práce je oboznámie sa
s princípom a implementáciou AOS. Prvým krokom tejto práce je oboznáme-
nie čitateľa s potrebnými znalosťami pre vstup na finančný trh. Následne sú
zhodnotené tri najrozšírenejšie obchodné platformy pre elektronický obchod a
najrozšírenejšie obchodné stratégie. V rámci tejto práce, je zvolená implemen-
tácia AOS na základe trendových stratégií a je poskytnutý podrobný popis
vývoja takéhoto systému. V závere sú podrobne otestované a zhodnotené tri
implementované stratégie na rôznych finančných trhoch.

Klíčová slova Automatický obchodný systém, elektronické obchodovanie,
finančné trhy, indikátory, MetaTrader, MultiCharts.NET.NET, NinjaTrader,
vývoj AOS

Abstract

Automated trading system is a software designed to capitalize financial equity
by trading on financial markets. The main goal of this thesis is to develop
an ATS. In the first part, the reader will be introduced to financial makerts
and basic concepts behind it. Later the three main strategies and trading
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platforms used with ATS are shown and their concepts are explained. Finaly,
three trending strategies are developed and implemented. Their results are
throughly tested and interpreted on different financial markets.

Keywords Automated trading system, electronic trading, financial mar-
kets, inidicators, MetaTrader, MultiCharts.NET, NinjaTrader, developement
of ATS
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Úvod

V súčasnosti, vďaka rozvoju informatiky, sa obchodovanie na finančných tr-
hoch stalo prístupnejším ako kedykoľvek predtým. Obchodníci majú spristup-
nené všetky finančné trhy bez väčších zábran. Navyše vďaka rozvoju elek-
tronických obchodných platforiem neustále vzrastá záujem o ich využitie pri
obchodovaní najmä pre ich prinos v automatizácii obchodovania.

Obchodníci sa snažia svoje obchodné rutiny automatizovať a nájsť akúsi
čarovnú stratégiu, ktorá im zaručí dlhodobé a pomerne spolahlivé zisky. Avšak
automatizácia obchodovania prináša aj svoje úskalia.

V prvom rade je potrebné sa do určitej miery oboznámiť s fungovaním
jednotlivyh finančných trhov a je potrebné do určitej miery pochopiť správa-
nie sa cien na trhu. Pre ľahšie pochopenie pohybov cien boli vytvorené rôzne
matematické formule a indikátory, ktoré sa snažia toto dianie na trhu apro-
ximovať. Následne údaje, ktoré poskytujú tieto indikátory môže obchodník
využiť pri implentácii svojej stratégie. Taktiež nie každá stratégia je vhodná
na akýkoľvek finančný trh.

Preto som sa rozhodol vytvoriť prácu, ktorá obohatí každého začínajúceho
obchodníka a poskytne mu základny prehľad do akej miery môžu informačné
technológie uľahčiť jeho činnosť. Keďže táto práca ma obohatiť čo najširšie
spektrum čitateľov, rozhodol som sa pokryť všetky aspekty tvorby automatic-
kého obchodného systému. Čitateľ dostane prehľad o principoch jednotlivých
finančných trhoch, dostupných elektronický obchodných systémoch a taktiež
aj návod na tvorbu automatickej obchodnej stratégie. V závere budú imple-
mentované tri rôzne systémy založené na trendových stratégiach.
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Kapitola 1
Úvod do problematiky

Pre lepšie pochopenie fungovania automatických obchodných systémov a mož-
nosti ich využitia je potrebné mať určitú znalosť pojmov a princípov v investič-
nom svete. Preto mojim primárnym cieľom v úvodnej části mojej práce bude
vás oboznámiť so základmi a princípmi elektronického obchodovania. Na za-
čiatku opíšem princíp a možnosti automatického obchodného systému. Tento
systém môže byť nasadený na rôzne finančné trhy, preto rozoberiem ich zá-
kladné fungovanie a brokerské služby, ktoré spostredkuvávajú prístup ne tieto
trhy. Na záver tejto sekcie preberiem základne investičné pojmy a nástroje, s
ktorými by mal byť oboznámený každý obchodník.

1.1 Automatický obchodný systém a jeho prínosy

Automatický obchodný systém (ďalej už len AOS) je program, ktorý v rácmi
vnútornej logiky podáva rôzne signály o súčasnom alebo historickom stave
burzy. Pomocou týchto signálov môže investor lepšie odhadnúť stav na burze
a následne realizovať obchod. Možnosti využitia a prínosu AOS pre začínajú-
cich ale aj pokročilých obchodníkov sú veľmi široké. Napríklad je tu aj možnosť
automatického obchodovania pomocou AOS, bez nutnosti priameho zasaho-
vania alebo dodatočnej ľudskej interakcie.

Začiatočníkom uľahčuje štart keďže im dáva väčšiu kontrolu nad svojimi
financiami. To môže byť docielené tým, že pri AOS si užívateľ môže určiť
presnú sumu, s ktorou chce investovať alebo určité percento zo svojích financí,
ktoré je ochotný investovať. Ďalej pomáha úplne odstrániť jeden z najväčších
problémov začínajúcich obchodníkov, ktorým je emocionalita v obchodovaní.
Práve emócie a nedisciplinovanosť spôsobuje mnohým neskúseným obchodní-
kom veľké straty. Tí často dúfajú, že cena ešte porastie, aj keď trh už vysiela
signály, že ide do prepadu. Tomuto by sa dalo predísť keby sa držali svojej
obchodnej stratégie a nespoliehali sa na pocity. Práve preto je v takýchto prí-
padoch vhodným nástrojom AOS. Ten presne podľa implementovanej stratégie
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1. Úvod do problematiky

vyšle signál či cena na trhu ešte porastie alebo nie a tým uľahči obchodníkovi
rozhodovanie.

AOS prináša mnoho výhod aj skúseným obchodníkom, ako je napríklad au-
tomatizácia ich investičných rutín, čím môžu dosiahnuť maximalizáciu svojho
zisku. Najmä vďaka tomu, že program obchoduje celý deň bez prestávky a
v podstate môže obchodovať na neobmedzenom počte trhov naraz. Taktiež
sprehľadňuje sledovanie viacerých paralelných obchodov a často poskytuje pre-
hľadnú bilanciu všetkých transakcíi a stavu finančných zdrojov.

V neposlednej rade netreba zabudnúť, že pre správnu analýzu finančného
trhu je potrebné spracovať veľké množstvo dát a rýchlo ich vyhodnotiť, aby
medzičasom nestratili na hodnote. V dnešnej informatickej dobe je práve
schopnosť rýchlo reagovať na finančných trhoch veľmi dôležitá. Práve preto je
vhodné prenechať základnú matematickú analýzu počitačom, ktoré to zvládnu
o mnoho rýchlejšie ako človek a skôr sa sústrediť na správnu interpretáciu vý-
sledkov analýz.

1.2 Možnosti využitia AOS

Jedným zo základných využití je testovanie stratégií. V prípade, že nechcete
svoju novú stratégiu nasadiť ihneď naostro na burzu a chcete predísť možnej
finančnej strate, môžete ju najprv otestovať. AOS často poskytuje dostatok
historických dát pre rôzne trhy, na ktorých je možnosť stratégiu otestovať a
tým pádom simulovať správanie stratégie na skutočných historických dátach.
Avšak rozsah týchto dát záleží na type brokera.

Ďalším využitím AOS je signalizácia stavu na burze. Na základe imple-
mentovanej stratégie systém zasiela správy, ktoré investora informujú o stave
na burze. Tieto spravy môžu byť formou zvukového signálu, e-mailu či sms
správy. Napríklad AOS bude sledovať cenu vybranej komodity a v prípade
ak cena sledovanej komodity klesne pod určitú úroveň, zašle správu. Obchod-
ník sa môže rozhodnúť, či realizovať obchod alebo nie. Samozrejme, AOS je
schopný sledovať viacero trhov a komodít paralelne. Toto využitie sa označuje
ako poloautomatické obchodovanie, keďže analýza aktuálneho stavu a pohybu
cien je uskutočnená automatom a obchod je spracovaný až priamo obchodní-
kom.

O plne automatickom obchodovaní hovoríme vtedy, keď systém autorizu-
jeme na realizáciu obchodov. AOS sleduje stav na trhu a ak vygeneruje signál,
tak ho na základe predprogramovaných algoritmov vyhodnotí a zrealizuje ob-
chod. Toto správanie má svoje výhody aj nevýhody. Hlavnou výhodou je, že
nie je potrebná neustála kontrola a prítomnosť obchodníka a systém celkom
autonómne realizuje obchody. Všetko sa môže odohrávať, keď sa obchodník
bude venovať prínosnejším a príjemnejším aktivitám, napríklad spánku. Av-
šak na druhej strane, systém môže niektoré signály vyhodnotiť nesprávne a
vstúpiť do stratového obchodu alebo vystúpiť v nesprávny čas. Preto mnohí
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1.3. Princíp fungovania AOS

obchodníci nastavujú svoje systémy tak, aby pri vstupe do obchodu vyslal
správu o realizácií obchodu. Obchodník bude môcť obchod ihneď manuálne
uzavrieť a tým minimalizovať straty v prípade, ak by usúdil, že ide o stratový
obchod podľa jeho presvedčenia.

Na záver už len zhrniem základne využitia AOS v tabuľke, kde popíšem
druh obchodovania a realizáciu vstupu / výstupu z obchodu.

Obchodovanie Vstup Výstup Časová náročnosť
Automatické Automat Automat Nízka

Poloautomatické Automat Obchodník Vysoká
Poloautomatické Obchodník Automat Primeraná

Manuálne Obchodník Obchodník Veľmi vysoká

1.3 Princíp fungovania AOS

AOS je komplexný systém, ktorý analyzuje finančné trhy na základe súboru
metód a rôznych podmienok. Následne, po zhodnotení stavu špecifikovaného
finančného inštrumentu, vysiela správy o stave trhu alebo priamo realizuje
obchody. V podstate by sa AOS mohol rozdeliť na klientsku a serverovú časť.

Klientska časť AOS môže mať dve formy. V prvej forme ide o samostaný
software, ktorý priamo komunikuje so serverom. V druhej forme ide o embe-
ded software. Ten je navrhnutý ako súčasť elektronickej obchodnej platformy,
ktorá je navrhnutá pre kompatibilnú komunikáciu s brokerom a vizualizáciu
dostupných finančných informácií. V obidvoch pripadoch klient spracováva
aktuálne aj historické dáta z finančného trhu. Následne podľa navrhnutej fun-
kcionality generuje správy o aktuálnom vývoji na trhu alebo vysiela priamo
na server obchodné príkazy.

Serverovú časť predstavujú priamo finančné trhy. Pristup na serverovú
časť sprostredkúva broker. Ten zaručuje neustály a aktuálny datafeed z online
finančných trhov a realizáciu príkazov vyslaných z klientskej časti.

1.4 História a súčastnosť AOS

Automatické obchodné systémy sa využívajú už dlhšie ako by sme očakávali,
keďže ich počiatky sa datujú do roku 1949, keď Richard Donchian otvoril
Futures, Inc., jeden z prvých verejných komoditných fondov, ktorý využíval
pevne určený súbor pravidiel kedy a ako obchodovať. V podstate išlo o snahu
automatizácie obchodovania. Reálnejši rozmach AOS začal až po roku 1980,
kedy investori začali aplikovať rôzne matemtické vzorce a postupy na odhad
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1. Úvod do problematiky

budúcich cien. Definitívne sa AOS rozmohol v neskorších deväťdesiatych ro-
koch dvadsiateho storočia s príchodom Chicago Mercantile Exchange’s emini
futures (prvý index, umožňujúci elektronický obchod)[1].

V súčasnosti sa elektronické obchodovanie prudko rozrastá. Napríklad v
USA v roku 2005 bolo elektronickou formou realizovaných 22% obchodov a
takmer polovica bola realizovaná pomocou AOS. V roku 2010 vzrástlo per-
cento realizovaných obchodov elektronickou formou na 60%, z čoho takmer tre-
tinu tvorili obchody realizované automatizovaným obchodným systémom[2].
Vďaka tomuto rastúcemu trendu sa zvýšil aj dopyt po platformách poskytu-
júcich možnosť elektronického obchodovania a tvorby AOS. Momentálne už
existujú desiatky poskytovateľov brokerských služieb a taktiež veľké množstvo
rôznych platforiem na spracovávanie informácií z burzy a vývoj AOS. Jednot-
livé platformy a služby sa medzi sebou líšia v implementácií. Najpoužívanejšie
jazyky pre tvorbu obchodných platforiem sú C++, C# alebo Java. Ďalším
odlišujúcim faktorom medzi poskytovanými službami je ich spoplatnenie, pri-
padne možnosť personalizácie alebo dostupnosť zdrojového kódu.

Dostupnosti jednotlyvých platforiem ako aj ich výhodám a nevýhodam sa
budem venovať v jednej z nasledujúcich kapitol.

1.5 Finančné trhy

Pred samotnou tvorbou AOS je dôležité si určiť finančný trh, na ktorý sa zame-
ráme, vybrať si brokersku službu a elektronickú platformu, prípadne jazyk, v
ktorom chceme AOS vytvoriť. Určiť čo by malo byť prvým krokom, je pomerne
náročné, keďže všetky tri části sa silno ovplyvňujú, ale podla mňa je dôležité
si v provom rade definovať finančný trh, na ktorý sa zameriame. Voľba finanč-
ného trhu, na ktorom chceme obchodovať, je veľmi dôležitý krok, pri ktorom
treba zohladniť osobné preferencie, napríklad či sa zaujímame o menové páry
alebo viac rozumieme správaniu komoditných trhov. Následne treba zvážiť fi-
nančné možnosti na základe vstupného kapitálu, ktorý sme schopní využiť na
obchodovanie, pretože napríklad minimálne čiastky, s ktorými sa obchoduje na
burze s komoditami sa pohybujú v stovkách eur a naopak napríklad taký fo-
rex je o veľa finančne dostupnejší. Pri voľbe finančného trhu je dôležité taktiež
zvážiť riziko, ktoré sme ochotní akceptovať a vedomosti, ktorými disponujeme.
Preto je veľmi doležité mať určitý prehľad o fungovaní a dostupnosti rôznych
finančných trhov.

Pojem finančný trh v širokom zmysle ponímánia predstavuje miesto, kde
dochádza k výmene cenných papierov medzi predajcom a kupujúcim pod kon-
trolou určitej inštitúcie, organizátora trhu. Výmena podlieha prísnym regulám,
ktoré špecifikuje lokálny právny systém alebo samotná organizácia spravujúca
finančný trh. Navyše na jednotlivých finančných trhoch platia rôzne špecifické
pravidlá, ako napríklad poplatky za rôzne úkony, dokladovanie transparen-
tnosti účastníka obchodu, regulácia cien, čas, v ktorom sa dá obchodovať a
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tak ďalej. Finačné trhy môžeme nájsť takmer kdekoľvek na svete, líšia sa veľ-
kosťou, obratom, lokalitou či dostupnosťou, ale hlavným kritériom na základe
ktorého sa delia, je druh obchodovaného artiklu.

Komoditný trh je trh, na ktorom sa obchodujú rôzne komodity. Delia
sa na ľahké komodity, ktorými sú poľnohospodárske produkty ako kukurica,
káva, cukor a podobne a tažké komodity, ktorými sú nerastné suroviny ako
ropa, zlato, železo a podobne. Celkovo je tu dostupných takmer päťdesiat rôz-
nych obchodovateľných komodít.[4] Komoditný trh je jednoznačne najstarším
druhom finančného trhu, jeho počiatky sa datujú do čias Sumerov, približne
štyritisíc rokov pred naším letopočtom[5].

Kapitálový trh je druh finančného trhu, kde sa ochodujú takzvané fi-
nančné záruky. Dôvodom obchodovania finančných záruk je zisk kapitálu pre
ďalšie fungovanie inštitúcie a zabezbečenie jej chodu. Toto využívajú velké
spoločnosti ako napríklad Coca-Cola inc., Apple inc. a ČEZ, alebo aj munici-
pality a vlády. Podľa druhu finačnej záruky sú dva hlavné druhy kapitáloveho
trhu, podielový a dlhopisový[8].

Podielový trh umožňuje obchodníkovi nakupovať a predávať akcie, podiel
verejne obchodovatelných spoločnosti. Vďaka tomu obchodovaná spoločnosť
získava kapitál pre ďalší rozvoj a investor získava časť vlastníctva firmy a s tým
aj možnosť zasahovať do diania v spoločnosti a takisto získať potencionálny
zisk spoločnosti.

Dlhopisový trh umožňuje obchodovať dlhopisy. V dlhopise sa spoločnosť,
municipality alebo aj centrálne banky štátov zaväzujú splatiť určenú sumu
v určitom čase obchodníkovi, ktorý dlhopis kúpi. Samozrejme toto požičanie
je za určitý úrok, ktorý sa odvíja od schopnosti inštitúcie splácať a doby za
akú má byť istina splatená. Platí, že čím vyššia pravdepodobnosť včasného
splatenia a čím kratšia doba splatnosti, tým menší úrok, čiže úroky na ročných
dlhopisoch Nemecka budú markantne nižšie ako na tridsaťročných úrokoch
Španielska.

Trh s finančnými derivátmi poskytuje možnosť obchodovať s finanč-
nými derivátmi. Označujú sa tak, pretože ich hodnota sa odvodzuje od pri-
druženého inštrumentu ako napríklad menového páru, komodity, akcie, istiny
a pod. Existujú tri základné druhy derivátov: opcie, futures a forward. V
týchto derivátoch sa kupuje právo alebo uzatvára kontrakt na nákup pridru-
ženého inštrumentu za vopred dohodnutú cenu v určitom čase do buducnosti.
Tieto finančné deriváty nie su určené pre začiatočníkov, keďže ich hodnota sa
definuje na základe komplikovaných ekonomických analýz. Avšak poskytujú
potencionálne vysoký zisk, ale aj stratu a preto s nimi obchodujú najmä skú-
sení investori, alebo hedgeové fondy[3][8]. Ďalším finančným derivátom je aj
CFD (Contract for difference). Je to kontrakt, v ktorom sa zúčastnené strany,
nákupca a predávajúci, dohodnú na vyplatení cenového rozdielu konkrétneho
finančného inštrumentu[9]. Vďaka tomuto obchodníci môžu zarábať na po-
hybe cien veľmi drahých finančných inštrumentov, bez potreby vlastniť tento
inštrument. Obyčajne bývajú tieto kontrakty na drahé komodity alebo indexy.
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Týmto spôsobom je spristúpnený komoditný trh aj obchodníkom s nižším ka-
pitálom.

Forex z anglického Foreign Exchange (výmena zahraničných mien) je trh,
na ktorom sa obchoduje s menovými pármi. V obchode ide o zmenu jednej
meny za druhú. Najznámejšie páry sú napríklad USD/EUR (americký dolár -
Euro) alebo USD/GBR(americký dolár - britská libra). Forexový trh je naj-
väčším a najlikvidnejším finančným trhom, na ktorom sa obchoduje 24 hodín
denne, 5 dní v týždni a denne sa zobchodujú meny v hodnote vyše 5 miliard
amerických dolárov[10].

1.6 Brokerské služby

V momente, keď už vieme, na aký finančný trh sa chceme zamerať, je ďalším
kritickým krokom vybrať si spôsob, akým chceme pristúpiť k obchodovaniu
na danom finančnom trhu. Prvá možnosť je fyzický prístup, avšak získať po-
volenie na priame obchodovanie na finančnom trhu nie je jednoduché. Pre
jeho získanie musíte dokázať svoju bezúhonnosť napríklad pre prípad, aby sa
zamedzilo praniu nelegálnych peňazí alebo nekalým finančným machináciam.
Ďalej je potrebné obsiahnuť široké a prísne pravidlá, ktorými sa obchodovanie
na finančných trhoch riadi a v neposlednej rade mať licenciu na obchodovanie
na zvolenom trhu. Práve kvôli týmto obmedzeniam a mnohým ďalším, vznikli
spostredkovateľké služby, ktoré sprístupňujú obchodovanie na finančnom trhu
a označujú sa ako brokerske služby alebo brokeri.

Broker je jedinec alebo organizácia, ktorá sprostredkuje obchod a pomoc
na finančnom trhu[6]. Ich primárnou funkciou je byť vašim zástupcom na fi-
načnom trhu a realizovať obchody na základe vašich pokynov. Kľúčovú úlohu
zohrávajú najmä pre elektronických obchodníkov, ktorým okrem realizácií ob-
chodov taktiež poskytujú aktuálne ale aj historické dáta z finančných trhov.
Sekundárnou funkciou brokerov je byť tútorom a pomocníkom pre začínajú-
cich obchodníkov.

Z historického hladiska rozdeľujeme brokerov na dva základné typy. Prvá
skupina, označovaná aj ako klasickí brokeri, realizuje zákazníkove príkazy pro-
stredníctvom vlastných prostiedkov a príkazy musia byť podané presne stano-
venou syntaxou, cez fax, telefón alebo emailom. Daný príkaz je potom spro-
stredkovaný zástupcovi, ktorý sa fyzicky nachádza na trhu a zrealizuje príkaz.
Len malá chyba vo formáte príkazu môže vyústiť v nevykonanie obchodu.
Tento druh brokerov je určitým pozostatkom pôvodného neinfromatizovaného
finančného sektora. V súčasnosti sa tento druh brokera príliš nevyužíva, kedže
spracovanie príkazu je realizované s pomerne veľkým časovým oneskorením,
niekedy aj celé minúty. Na druhej strane tento prístup má svoje výhody, keďže
klasické brokerské spoločnosti poskytujú často veľmi kvalitné investičné rady
a sú schopné obchodovať za zákaznika s tým, že zákazník poskytne kapitál a
viac sa nemusí starať. Klasických brokerov nájdete najčastejšie na komodit-
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nom trhu[7].
Druhou skupinou brokerov sú takzvaní elektronickí brokeri. V tomto prí-

pade broker disponuje priamym pripojením na finančné trhy. Zákazníkovi po-
skytne elektronickú obchodnú platformu a osobný účet, na ktorý vloží svoj
obchodný kapitál. Potom zákazník priamo zo svojho konta realizuje obchody
s veľmi malým časovým oneskorením. Elektronické brokerské služby často po-
skytujú aj demo účty. Na týchto demo účtoch si začínajúci obchodníci môžu
vyskúšať poskytnutú obchodnú platformu a preskúmať správanie dostupných
dát. Tieto demo účty nebývajú prepojené s reálnym kontom, čiže sa na nich
nedajú realizovať skutočné obchody, len fiktívne[7].

Rozdiel medzi týmito službami by sa dal prirovnať k plateniu faktúry. V
prvom, klasickom prípade, musíte ísť osobne na poštu zaplatiť faktúru, ale
tam vám môže niekto pomocť s vyplňaním faktúry a poskytnúť vám užitočné
rady, avšak zaplatíte za to pomerne veľké poplatky a je to časovo náročné. V
druhom, elektronickom prípade, faktúru zaplatíte doma, cez internet s mini-
málnymi poplatkami a faktúra je realizovaná takmer okamžite. Avšak tu vám
už nikto neporadí a musíte sa naučiť pracovať s elektronickou platformou[7].

Výber brokera záleži na mnohých ďalších faktoroch. Prvým z nich je druh
trhov, na ktoré poskytujú pripojenie a zoznam obchodovatelných finančných
inštrumentov. Niektoré spoločnosti sa špecializujú na forexové trhy, iné na ko-
moditné alebo dlhopisové trhy, iné poskytujú prístup k širšiemu spektru trhov.
Ďalším dôležitým kritériom je takzvaný cenový sklz. Je to rozdiel medzi tým,
v akej cene obchodník podal príkaz a v akej cene bol následne príkaz zrealizo-
vaný brokerom. Medzi tým, ako broker dostane príkaz a následnou realizáciou
vzniká určitý časový posun. Keďže ceny na trhu sa neustále menia, tento ča-
sový posun spôsobuje cenový sklz. Ten závisí od kvality brokerskeho systému,
použitých technológí a podobne. Ďalší faktorom pri výbere brokera je spread.
Ide o rozdiel ceny, za ktorú sa investičný inštrument predáva a kupuje.

Poskytovateľov brokerskych služieb existujú desiatky, v Českej republike
to sú napríklad banky, miestne brokerské firmy ale aj medzinárodné spoloč-
nosti. V tabuľke 2 spomeniem najznámejších a najrozširenejších tuzemských
brokerov so základnými parametrami nimi poskytovaných služieb.

Názov Min. vklad Forex Index Komodity Platforma Demo
XTB 0 CZK Áno Formou CFD Formou CFD MT4 Áno (2 mesiace)
LMax 10 000 USD Áno Formou CFD Vybrané formou CFD MT4/5, MultiCharts.NET Áno
CQG 10 000 USD Áno Áno Áno CQG Trader, NinjaTrader Áno

Dáta boli získané z :[10] [11] [12] [13]

1.7 Základné investičné nástroje a pojmy
V tejto sekcií rozoberiem základné obchodné pojmy a princípy pre lepšie a
ľahšie pochopenie obchodných stratégií. Taktiež tu rozoberiem základné ob-
chodné nástroje, s ktorými by mal byť oboznámený každý obchodník na fi-
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nančných trhoch. Predtým by som však chcel ešte ujasniť určité názvoslovie
používané na finančných trhoch.

• Pip - najmenšia možná cenová čiastka sledovaného finančného inštru-
mentu

• Lot - objem obchodovaného inštrumentu, 1 lot je napríklad celá jedna
akcia

• Take profit - cena, pri ktorej chceme uzavrieť aktuálny obchod a zin-
kasovať zisk na obchode

• Stop loss - cena, pri ktorej chceme uzavrieť obchod a uchrániť sa pred
väčšími stratami

• Časový rámec - časový interval, ktorý reprezentuje 1 bod, stĺpec alebo
sviečka na cenovom grafe

• Tik grafu - najmenší možný pohyb na cenovom grafe

• Symbol - označenie finančného inštrumentu u brokera, napr. Index
Down Jones je u XTB pod označním US.30.

1.7.1 Sviečkové grafy

Sviečkové grafy sa často využívaju na zobrazovanie informácií o pohybe cien
finančného inštrumentu. Prave preto, ich pochopenie, je jednou zo základných
vecí pre každého obchodníka. Navyše pri správnom pochopení a interpretácií,
sviečkový graf môže slúžiť ako silný analytický nástroj. Prvé použitie sviečko-
vých grafov sa datuje približne do polovice devätnásteho storočia. Postupom
času prešli rôznymi transformáciami a o ich rozvoj sa zasadil najmä legen-
dárny japonský obchodník s ryžou Homma zo Sakati. Do podoby, v ktrej ich
pozname dodnes, ich upravil a použival americký investor Charles Dow okolo
roku tisíc deväťsto.[16].

Hlavné informácie o určitom finančnom inštrumente, ktoré nám sviečkový
graf poskytuje, sú maximálna cena (high), minimálna cena (low), otváracia
cena (open) a uzatváracia cena (close) za určitý časový rámec.
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Obr. 1.1: Candlestick

Otváracia cena (cena v ktorej sa inštrument obchodoval na začiatku zvole-
ného časového rámcu) a uzatváracia (cena v ktorej sa inštrument obchodoval
na konci zvoleného časového rámcu) sú zobrazené na centrálnej časti sviečky,
takzvanom body (telo, hrubá čásť sviečky). V prípade, ak je telo sviečky vy-
plnené, otváracia cena sa nachádza na vrchu a uzatváracia na spodku tela
sviečky. V opačnom prípade, keď telo sviečky je prázdne, otváracia cena sa
nachádza na spodku a uzatváracia cena na vrchu tela sviečky. Maximálna a
minimálna cena, za ktorú bol inštrument v zvolenom časovom rámci obcho-
dovaný, sú reperzentované takzvaným shadow (tieň sviečky).

Avšak skúsený obchodník okrem týchto základných cenových informácií
dokáže na prvý pohľad identifikovať mnoho ďaších informácií o správani sa
finančného trhu. V prvóm rade, vyplnená sviečka indikuje silný predaj daného
inštrumentu a naopak pri prázdnej sviečke indikuje silný nákup. O intenzivite
tohto nákupu alebo predaja nám veľa povie dĺžka tela sviečky. Čím dlhšie
telo, tým agresívnejši bol predaj alebo nákup. V prípade, že jedna skupina,
predajcovia alebo kupujúci, úplne kontrolovali cenu inštrumentu počas celého
sledovaného časového rámcu, môže nastať situácia, že sviečka nemá tiene. Ak
predajcovia kompletne kontrolovali cenu inštrumentu a agresívne ho predávali,
tak maximum sa rovná otváracej a minimum uzatváracej cene. Naopak ak
trh ovládli nakupujúci, minimum sa rovná otváracej a maximum uzatváracej
cene[16]. Takéto sviečky majú spečiálne označenie Marubozu viď ilustráciu 1.2.

Naopak, druh sviečky, ktorá má telo minimálne sa označuje ako Doji alebo
Dragon fly. Rozdiel medzi Doji alebo Dragon fly záleži na polohe tela sviěčky
ako vidno na ilustrácii 1.2. V prípade, ak sviečka nemá horný tieň alebo spodný
tieň a má tvar písmena ‘T’, respektívne tvar obráteného ‘T’, ide o takzvanú
Dragon fly sviečku. Doji sviečka má oba tiene a jej telo je minimálne. Obidva
tieto druhy sviečok naznačujú obchodníkom, že na trhu došlo počas obcho-
dovania k určitým výkyvom ceny, ale pred uzavretím sa cena skonsolidovala
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naspäť k otváracej cene[16]. Intenzivita týchto cenových výkyvov počas ob-
chodovania sa odráža na veľkosti tieňov.

Obr. 1.2: Candlestick Types

Tieto jednotlivé typy sviečok môžu v určitých následnostiach, formáciach,
indikovať rôzne budúce trendy a zmeny na trhu. Napríklad po vyplnenej
sviečke s veľkym telom, symbolizujúcej silný predaj, môže prísť určitý tvar
Doji alebo Dragon fly sviečky, čo môže indikovať zmenu v trende. Toto môžu
využiť kupujúci a začať vo veľkom nakupovať. Tieto a mnohé ďalšie veci sa
dajú vyčítať zo sviečkového grafu. Avšak spoliehať sa len na sviečkový graf
by nebolo rozumné, lebo existuje mnoho informácií, ktoré sviečkový graf ne-
dokáže poskytnúť. Jednou z nich je napríklad ako presne prebiehal pohyb
ceny počas sledovaného obdobia. Konkrétne, či po otváracej cene prišlo hneď
maximum alebo cena najprv klesla na minimum a aký pohyb ceny bol pred
uzavretím ceny. Tieto podstatné informácie zo sviečkového grafu nezistíme,
ale aj napriek tomu nám tento graf ponúka dôležité analytické informácie o
pohybe cien na trhu a jeho trendoch.

1.7.2 Trhový trend

Trhový trend je jav na finančnom trhu, keď pohyb ceny inštrumentu udržuje
svoj smer po určitý časový interval. Cena finančného inštrumentu môže stú-
pať, klesať alebo stagnovať. Pri identifikácií trendov je dôležité určiť si druh
trendu, ktorý chceme nájsť, pretože môže nastať a aj často nastáva, situácia
keď krátkodobý trend má klesajúcu tendenciu, ale z dlhodobého hladiska ide
o stúpajúci trend. Preto je dôležité si zadefinovať určité časové intervaly, za
ktoré chceme trendy analyzovať.

Z časového hľadiska, delíme trhové trendy na sekulárny, primárny, sekun-
dárny a minoritný trend. Sekulárny trend je dlhodobý trend, ktorého časový
interval trvá od piatich až do dvadsiatich piatich rokov. Ide o jednodznačne
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najlahšie určitelný trend, keďže je možné ho jednoducho identifikovať už len z
cenového grafu za dané obdobie. Kratší časový interval reprezentuje primárny
trend. Ide o strednodobé intervaly trvajúce od jedného do štyroch rokov, kto-
rými sa zaoberá väčšina obchodníkov. Tento trend je označovaný ako primárny,
pretože ide o najdôležitejší trend, podľa ktorého sa často aj definujú jednotlivé
trhy a signifikantne ovplyvňuje kratkodobé ale aj dlhodobejšie trendy[23]. Se-
kundárny trend trvá od niekoľkých dní do štyroch mesiacov. Často sa stáva, že
sekundárny trend ide proti smeru primárneho trendu, čiže má opačnú tenden-
ciu. Táto vlastnosť je pekne ilustrovaná na sviečkovom grafe 1.3, kde primárny
trend je zachytený zelenými línami a sekundárne trendy v protismere primár-
neho trendu sú zachytené červenými líniami.

Obr. 1.3: Primárny a sekundárny trend, Zlato, 1 deň

Najkratším časovým intervalom, pod tri týždne, sa zaoberajú minoritné
trendy. Ich identifikácia už nie je tak jednoduchá a majú veľkú volatilitu, čiže
často sa mení ich smer[23].

Podľa toho, akým smerom sa trend, uberá rozdelujeme trendy na býčie
a medvedie. Medvedím trendom je označovaný trend, keď cena finančného
inštrumentu klesa. Tí investori, ktorí pri klesajúcom trende idú do šortu a
predávajú, sa označujú ako medvedí obchodníci. Často sa označujú aj ako
pesimistickí obchodníci, keďže očakávajú, že cena bude klesať naďalej, čiže
klesajúci trend bude pokračovať. Na druhej strane sú býči obchodníci. Tí
obchodujú počas rastúceho trendu a sú označovaní za optimistov, keďže ich
primárny cieľ je ísť do longu s očakávaním pokračujúceho rastúceho trendu.
Pôvod týchto označení, býci a medvede, je veľmi nejasný. Jedny zdroje hovoria,
že je to kvôli spôsobu akým tieto zvieratá bojujú, medvede zospodu a býci
zvrchu. Iní zas hovoria o historických bankárskych rodinách, kde ‘Bears’ -
medvede, boli pesimisti a stále išli do shortu a na druhej strane ‘Bulls’ - býci,
ktorí boli skôr optimistickými obchodníkmi.[24]
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1. Úvod do problematiky

1.7.3 Short a Long

Short, označovaný ako krátka pozícia a long, dlhá pozícia, sú špecifické pojmy v
obchodnom svete označujúce určitý druh obchodu. Short (pôvod označenia je
z anglickej frázy ‘short of something’ označujúcej nedostatok dačoho, v tomto
prípade obchodníkovi chýbajú obchodované atkíva) je obchod, do ktorého sa
vstupuje s očakávaním klesajúceho trendu. Obchodník podá brokerovi najprv
príkaz na predaj akcie, ktorú priamo nevlastní. Broker vám túto akciu za-
požičia zo svojho brokerského investičného inventáru, s podmienkou spätného
dokúpenia. Po vhodnej dobe vyčkávania obchodník uzavrie short príkazom na
spätný nákup akcie, ktorú predtým predal a zapožičané množstvo akcií vráti
brokerovi[17].

Dalo by sa povedať, že si vypožičiavate určité množstvo aktív finančného
inštrumentu s tým, že sa zaručite ich v budúcnosti vrátiť v rovnakom množ-
stve. Inštrument okamžite predáte a počkáte, kým cena inštrumentu dosta-
točne klesne. Vtedy nakúpite späť rovnaké množstvo aké bolo zapožičiane.
Zapožičiané aktíva finančného inštrumentu vrátite a rozdiel, ktorý vám zvýšil
si necháte ako zisk z obchodu. Tento druh obchodu sa vypláca pri klesajúcom
trende. Avšak môžu nastať rôzne komplikácie, napríklad ak broker potrebuje
aktíva inštrumentu, ktoré ste si zapožičali ihneď vrátiť, táto situácia sa nazýva
called away. Vtedy musíte (bez ohľadu na to či sa dostanete alebo nedostanete
do straty) odkúpiť aktíva z trhu naspäť a vrátiť ich brokerovi. Našťastie táto
situácia nenastáva často, ale môže sa vyskytnúť, ak veľké množstvo obchod-
níkov začne dane aktívum predávať naraz.[17]

Long je omnoho jednoduchší a prirodzenejší pojem. O obchodníkovi sa
hovorí, že išiel do longu, keď kupuje investičné aktíva s tým, že očakáva nárast
ich cien. Keď ceny dostatočne narastú, inštrument predá a rozdiel z pôvodnej a
predajnej ceny generuje zisk. Nie nadarmo sa tento druh obchodu označuje ako
long (pôvod označenia je z anglickej frázy ‘to be long of something’, vlastniť
ďačoho veľa, v tomto prípade obchodovaný inštrument), keďže obchodník musí
niekedy čakať dlhšiu dobu kým hodnota inštrumentu stúpne natoľko, aby sa
mu oplatilo ho predávať.

1.7.4 Pohyb ceny na trhu

V pripade ak chcete vstúpiť do obchodu, je najprv potrebné pochopiť správa-
nie sa ceny. Trh je veľmi aktivne miesto, na ktorom sa stretávaju predávajúci
a kupujúci. Tieto dve strany sa snažia zarobiť na úkor tej druhej, takže kaž-
dému obchodu predchádza určité vyjednávanie vo forme posunu predajnej
ceny inštrumentu čo najvyššie a kúpnej ceny čo najnižšie. Následkom tohto
zjednávania je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Vo finančnom svete
vznikli nasledujúce pojmy popisujúce toto vyjednávanie.

• Ponuka - cena, za ktorú sa obchodovaný symbol predáva, označovaný
aj ako “Bid”
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• Dopyt - cena, za ktorú sa obchodovaný symbol nakupuje, označovaný
aj ako “Ask”

• Spread - rozdiel medzi hodnotou ponuky a dopytu, môže byť sposobený
správaním trhu, ale aj brokermi, ktorí udržujú umelý spread kvôli zisku

• Likvidita - schopnosť speňažiť finančný inštrument, s vyššou likviditou
klesá aj spread

V každej hodnote je iba určité množstvo obchodníkov ochotné predávať
alebo nakupovať. Rozdielny počet spôsobuje neustály pohyb aktuálnej ceny.
Tento pohyb je zaznamenaný na ukážke 1.4, kde je vidno ako sa pohyboval a
menil spread spolu s aktuálnou cenou. Pri podávaní prikazu na nákup a predaj
je potrebné mať na pamäti, že sa vždy nakupuje za hodnotu ponuky a predáva
sa v cene dopytu. Ak podáte príkaz na nákup nahodou v hodnote, ktorá je
medzi ponukou a dopytom, môže nastať situácia, že nakúpite alebo predáte
v inej cene ako ste očakávali alebo váš príkaz na obchod nebude vykonaný.
Sledovať pohyb dopytu a ponuky je taktiež dôležité pri určovaní stop lossu a
take profitu, aby ste ich neaktivovali v nesprávny moment. Neželaným obcho-
dom môžete predísť výberom vhodného druhu obchodného príkazu, ktoré sú
popísané v nasledujúcej kapitole.

Obr. 1.4: Ponuka, dopyt a spread, EUR/USD
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1.7.5 Typy obchodných príkazov

Mnoho ľudí a medzi nimi aj veľa začínajúcich obchodníkov si myslí, že k ob-
chodovaniu na finančných trhoch mu stačí poznať príkaz na nákup a predaj.
V určitom zmysle tomu je tak, ale okrem týchto dvoch jednoduchých príka-
zov existujú ďalšie druhy príkazov, ktoré môžu obchodníkovi priniesť omnoho
väčšie zisky pri menšej námahe. Pretože na finačných trhoch platí, že vedieť
kedy podávať príkaz je len polovica úspechu, treba vedieť aj ako podať príkaz
k obchodovaniu.

Dôvodom, prečo sa vyvinuli ďalšie druhy príkazov okrem základného pre-
daj a nakúp je kvôli cenovému sklzu. Cenový sklz je spôsobený opozdením u
brokera a môže znamenať rozdiel medzi ziskom a stratou. Kvôli tomuto, aby
obchodníci minimalizovali riziko cenového sklzu alebo straty pri obchodovaní,
boli vyvinuté nové a sofistikovanejšie spôsoby podávania príkazov brokerom.
Práve preto, pochopenie tejto kapitoly je dôležitým faktorom pre zefektívnenie
obchodovania na finačnom trhu.

Prvým a základným druhom je marker order trhový príkaz. Ide o pria-
močiarý príkaz k nákupu alebo predaju finančných inštrumentov. Pri podaní
tohto príkazu máte garantované, že príkaz bude vykonaný a bude kúpené alebo
predané presne určené množstvo. Ideálne cena, za ktorú je obchod zrealizovaný
je rovnaká ako cena, za ktorú bol príkaz na obchod podaný, ale u tohto druhu
príkazu cena nie je garantovaná[18]. Práve pri trhovom príkaze sa cenový sklz
prejavuje najzretelnejšie a najmä na trhoch, kde sa cena mení veľmi rýchlo,
cenový sklz môže byť pomerne veľký. Obchodníci tento druh píkazu využívajú,
ak chcú s istotou ukončit obchod a predísť prípadnym stratám, prípadne ich
minimalizovať.

Obr. 1.5: Podanie market orderu v MT4

Nasledujúce typy obchodných príkazov patria do skupiny čakajúcich prí-
kazov. Ich hlavnou charakteristikou je to, že pri zadávaní obchodník určí špe-
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cifickú podmienku, napríklad cenový alebo časový limit a až po naplnení tejto
podmienky sa prikaz zrealizuje. Preto sú označované ako pending orders (čaka-
júce prikazy), pretože čakajú kým sú zrealizované. Ich využitím sa obchodníci
môžu brániť pred nechcenou finančnou stratou alebo cenovým sklzom.

Prvým typom čakajúcich príkazov je limit order, limitný príkaz. Použi-
tie limitného príkazu na rozdiel od market orderu, garantuje obchodníkovi
určenú alebo lepšiu cenu, ale už negarantuje zrealizovanie obchodu. Pri li-
mitnom príkaze obchodník zašle brokerovi presne určenú sumu, od ktrorej je
ochotný nákup alebo predaj zrealizovať a veľkosť obchodu. V momente ked
cena dosiahne stanovený limit v určenom objeme, nákup alebo predaj bude
zrealizovaný za cenu určenú limitom alebo lepšou cenou. V prípade nákupu
nižšiou alebo rovnou a v prípade predaja vyššiou alebo rovnou cenou ako bolo
určené. Pri limitnom príkaze je dôležité si uvedomiť jednú vec. V momente ako
cena a objem splní obchodníkom určený limit tak obchod bude zrealizovaný,
práve preto je kľúčové správne pochopiť fungovanie limitného príkazu. V prí-
pade limitného príkazu na nákup limit sa určuje na alebo pod aktuálnu cenu.
Naopak limitný príkaz na predaj sa určuje na alebo nad aktuálnu cenu[19].
V prípade ak nesprávne pochopíme fungovanie limitného príkazu, tak môže
spôsobiť značné problémy. Napríklad, ak určíme limitný prikaz na nákup nad
aktuálnu cenu, tak v momente ako príkaz spracuje broker, bude hneď zreali-
zovaný, lebo podmienka bola splnená. V tomto prípade z limitného príkazu
spravíme obyčajný market order a stane sa to, čomu sme sa chceli presne
vyhnúť. Pri zadávaní tohto príkazu treba byť veľmi obozretný. Obchodníci li-
mitný príkaz využívajú pre potvrdenie pohybu ceny a taktiež pre eliminaciu
cenového sklzu. Dôležité je si uvedomiť, že ak cena nedosiahne obchodníkom
určený limit, tak príkaz sa nevykoná a môže ostať v evidencii u brokera dlhšiu
dobu. Preto sa pri limitných príkazoch určuje aj doba, ktorú majú platiť.

Obr. 1.6: Podanie limitného alebo stop príkazu v MT4

Limitný príkaz na nákup je na grafe znázornený šedou hranicou
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Presným opakom v princípe fungovania je stop order, stop príkaz. Stop
príkaz slúži ako ručná brzda v obchodovaní. Obchodnici ho využívajú v prí-
pade, ak otvoria obchod a chcú sa ochrániť pred značnými stratami v prípade,
ak sa cena začne pohybovať opačným smerom ako predpokladali. Napríklad,
keď ide obchodník do longu s očakávaním rastúcej ceny, ale cena sa pohne
opačným smerom a bude v klesajúcom trende pokračovať. Vtedy ak mal na-
stavený stop príkaz na predaj, obchod sa uzavrie a minimalizujú sa straty.
Podobne ako limitný prikaz, aj stop príkaz určuje určitú hranicu, za ktorou sa
príkaz zrealizuje. Hranica stop príkazu funguje presne opačne ako u limitného
príkazu. Stop príkaz na predaj sa definuje na alebo pod aktuálnu cenu a stop
príkaz na nákup sa definuje na alebo nad aktuálnu cenu[19]. Stop príkaz na
predaj alebo nákup sa využíva najmä ako risk manažment nástroj. V podstate
sa ním určuje aké veľké riziko alebo stratu je obchodník ochotný akceptovať.
Na druhej strane skúseni obchodníci využivajú tento príkaz aj ako možnosť
potvrdenia smeru trendu. Podobne ako pri limitnom príkaze treba dávať pozor
na definovanie jeho hraníc, lebo pri nesprávnom použítí sa správa ako klasický
market order.

Predaj Nákup

Limitný príkaz Na / Nad
aktuálnu cenu

Na / Pod
aktuálnu cenu

Stop príkaz Na / Pod
aktuálnu cenu

Na / Nad
aktuálnu cenu

Tabuľka 1.1: Určovanie hraníc pre limit a stop príkaz

Exituje ešte viacero podmienených príkazov, ktoré v sebe spájaju jednot-
livé limitné a stop príkazy s rôznymi prídavnými podmienkami. Jedným z nich
je napríklad OCO príkaz (One Cancels the Other order, v preklade jeden prí-
kaz ruši ten druhý). Tento príkaz v sebe obnáša napríklad jeden stop príkaz na
ochranu pred stratou a limitný príkaz na zabezbečenie zisku alebo na otvore-
nie vyhovujúceho príkazu podľa pohybu ceny. Označuje sa aj ako zátvorkový
príkaz, pretože aktuálnu cenu obalí do zátvoriek zhora aj zdola. V prípade,
ak sa naplní jeden z príkazov, napríklad limitný príkaz na zabezpečenie zisku,
druhý príkaz sa zruší. Vďaka tomu, druhý príkaz nezostane visieť vo vzduchu
a predídeme nečakaným situáciam. Povedzme, že by sa limitný príkaz naplnil,
ale potom cena začne prudko klesať. Ak by stop príkaz nebol zrušený pomo-
cou OCO príkazu, tak v momente naplnenia podmienky stop príkazu by sme
sa dostali do nechceného a nečakaného obchodu.

1.7.6 Equity krivka

Equity krivka je krivka, ktorá znázorňuje vývoj hodnoty obchodníkovho účtu
u brokera. Podľa definície equity je skutočná hodnota finančného aktíva alebo
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účtu. V prípade finančného účtu u brokera je to objem kapitálu, ktorý sa na-
chádza na účte plus hodnota, ktorá je uložená v otvorených obchodoch[21].
Táto hodnota môže byť aj záporna, keďže obchod sa môže dostať aj do zápor-
nej hodnoty. Dokonca, v prípade ak sa hodnota obchodu dostane pod určitú
úroveň, môže nastať takzvaný margin call. V tomto prípade broker bez vašeho
povolenia má možnosť ukončiť obchod kvôli prevencii, aby sa equity vášho
úctu nedostala do zápornej alebo vopred definovanej hodnoty[22].

Equity krivka často máva odlišný priebeh od krivky bilancie účtu, pretože
počas trvania obchodu sa môže vzdialiť od bilancie na účte. Tento jav nastáva v
momente keď hodnota inštrumentu v obchode sa mení a tým mení aj hodnotu
obchodníkovho účtu. Napríklad aj ziskový obchod môže byť v určitom štádiu
v strate, ale vďaka správne navrhnutej stratégii obchodovania sa začínajúca
strata môže pomerne rýchlo otočiť v zisk. Avšak to ako správne odhadnúť
do akej miery povoliť stratu a akú hodnotu už neakceptovať je záležitosťou
obchodnej strategie a najmä nastavenia stop loss hraníc.
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Kapitola 2
Analýza

Finančné trhy sa dajú analyzovať na základe rôznych aspektov. Na základe
zvolených aspektov môžeme analýzy rozdeliť na dva hlavné prúdy. Fundamen-
tálnu analýzu alebo technickú analýzu.

Fundamentálna analýza je založená na takzvaných fundamentoch. Funda-
mentmi sú v investičnom svete označované informácie, ktoré môžu mať vplyv
na hodnotu investičného nástroja[25]. Sú to napríklad výroky hlavných pred-
staviteľov verejne obchodovaných firiem, rozpočet krajiny na najbližší rok,
plány centrálnych bánk alebo zverejnenie bilancie za posledný kvartál. Avšak
zakomponovať tieto informácie a ich následné vyhodnocovanie do programu
by bolo veľmi náročné. Okrem externých faktorov sa pri fundamentálnej ana-
lýze zameriavame aj na interné fungovanie skúmaného trhu. Fundamentálne
analýzy sú vhodným nástrojom skôr pre manuálne obchodovanie. Jej najzná-
mejším a asi aj najúspešnejším predstavitelom je Warren Buffett.

Na druhej strane sú technické analýzy. Technická analýza pracuje s ce-
nami a grafmi investičných inštrumentov. Tieto informácie spracováva a na
ich základe s využitím rôznych matematických nástrojov sa snaží predvídať
budúce správanie sa ceny na trhu. Nevýhodou technickej analýzy je jej kom-
plexnosť a náročnosť. Pri tomto druhu analýzy je treba často počítať s veľkým
množstvom parametrov a je potreba spracovávať veľké množstvo dát naraz.
Vygenerované výsledky je potrebné zhodnotiť okamžite, keďže situácia na trhu
sa môže kedykoľvek zmeniť a zistená informácia stratí svoju hodnotu. Preto
je vhodné technickú analýzu prenechať počítačom, lebo ide o súbor matema-
tických operácií s veľkým množstvom dát.

Technické analýzy využívajú všetky automatické obchodné systémy a pris-
pôsobujú sa zvolenej stratégií. Existujú rôzne stratégie a situácie na trhoch,
na ktorých sa dá zarobiť. Jednoznačne najrozšírenejšie a najviac využívané sú
tieto tri stratégie: podpora a odpor, trendové stratégie a párové obchodovanie.
Ide o tri základne stratégie založené na technických analýzach, ktoré sa sna-
žia odhadnúť vhodné momenty na otvorenie a uzatvorenie obchodu za cieľom
zárobku. Ich princíp rozoberem v nasledujúcich podkapitolách.
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Na záver treba pripomenúť, že nie je vhodné sa zamerať iba na jeden druh
analýzy, keďže technická aj fundamentálna analýza sú úzko prepojené. Väčšina
skúsených obchodníkov využívajúcich automatické systémy pravidelne sledujú
dianie na svetových finančných trhoch a v prípade silného externého zásahu
vlady alebo výskytu významného fundamentu prevezmú manuálnu kontrolu
na svojím systémom. Tieto zásahy zabraňujú veľkým stratám alebo umožňujú
zrealizovať zisk na situáciach, ktoré sa technickou analýzou neďajú predvídať.

2.1 Stratégie

Pri technickej analýze sa snažíme odhadnút správanie sa ceny na trhu na
základe identifikovania rôznych korelácií, vzorov alebo momentov. Stratégie
môžu byť rozdelené na tri základné typy, ktoré budú rozobrané v nasledujúcih
podkapitolách.

2.1.1 Úrovne Support and Resistance

Support and Resistance (úrovne podpory a odporu) patrí medzi najstaršie a
najpoužívanejšie technické analýzy. Práve túto stratégiu si obľúbili mnohí za-
čínajúci obchodníci vďaka jej jednoduchému a efektívnemu princípu, navyše
jej logika je založená aj na ľudskom správaní, keďže predpokladá, že väčšina
obchodníkov sa orientuje tiež na základe určitých blízkych extrémov. Pri tejto
stratégií sa obchodník snaží identifikovať cenovú podlahu a strop, počas špe-
cifikovaného časového obdobia. Pri hľadaní cenovej podlahy sa snažíme nájsť
najnižšiu cenu v blízkej minulosti, ktorá slúži ako support(podpora) aktuálnym
cenám. Tou môže byť napríklad včerajšia uzatváracia cena, ktorá defunuje ur-
čitú hranicu pod ktorú by nemali klesnúť aktuálne ceny v blízkom čas. Potom
treba ešte identifikovať cenový strop, ktorý slúži ako horná hranica, cez ktorú
by nemali preraziť ceny v blízkom čase. Ten môže byť identifikovaný napríklad
mesačným maximom. Keď sa správne identifikujú oba extrémy, maximum a
minimum, obchodník na základe súčasnej ceny, ktorá je bližšie k jednému z
extrémov, môže odhadnúť, či sa cena pohne smerom k druhému extrému.
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Obr. 2.1: Support and Resistance, Zlato, 4 hodiny

Na grafe môžeme vidieť ako sa ceny investičného inštrumentu väčinu času
pohybovali medzi hodnotami identifikovanými ako support a resistance. Av-
šak táto na prvý pohľad jednoduchá stratégia má niekoľko kritických bodov.
Prvým z nich je bod prerazenia, takzvaný break-out moment. Je to bod, v
ktorom cena prerazí určitú hranicu a z predchádzajúcej hranice označenej za
resistance sa stáva support alebo naopak. Práve takéto momenty prinášajú
neskúseným obchodníkom veľké straty. Na druhej, strane tieto momenty skú-
sení obchodníci využívajú na vstup do obchodu. Pri tomto vsupe je možné
očakávať pokračovanie aktuálneho pohybu, keďže pohyb bol dostočne silný na
prerazenie definovanej hranice. Pri týchto vstupoch je kľúčové identifikovať
dostatočne silné prerazenia.

Ďalšou nevýhodou tejto stratégie je jej rozšírenosť a práve s tým často
rátajú veľké investične spoločnosti a fondy. Očakávajú, že mnoho neskúsených
obchodníkov sa bude spoliehať na support and resistance stratégiu a práve
preto potlačia cenu investičného inštrumentu umelo určitým smerom. Týmto
krokom spravia akýsi falošný break-out a tým zarobia na úkor neskúsených
malých obchodníkov[27].

Na záver, stratégia Support and Resistance vďaka svojmu jednoduchému a
efektívnemu princípu poskytuje možnosť veľkého zárobku na forexových a ak-
ciových trhoch. Jej kvalita bola zdokumentovaná mnohými investičnými spo-
ločnosťami, ktoré ju testovali v rokoch 1996-1998 a preukázali, že vďaka danej
stratégii sa im darilo správne predikovať budúce ceny.[26] Avšak jej správne
použitie môže byť pomerne náročné, keďže určenie cenového stropu a dna nie
je triviálna vec. Ďalej treba správne predvídať break-out momenty a nenechať
sa zneužiť veľkými spoločnosťami, ktoré disponujú dostatočným kapitálom na
ovplyvnenie ceny. Taktiež je veľmi dôležité vhodné určenie časového pásma,
za ktoré sa má vykreslovať graf, na ktorom sa budú určovať kritické momenty.
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2.1.2 Trendové stratégie

Trendové stratégie, tiež známe ako trend following, je technika, ktorá sa snaží
zarobiť na nasledovaní finančných trendov. Princíp tejto stratégie by sa dal vy-
svetliť definovaním pojmu trend following. “Prvá čásť pojmu je ‘trend’. Každý
obchodník potrebuje trend na to aby zarobil. Ďalšia časť je ‘following’, nasle-
dovanie. Slovo nasledovanie sa používa práve preto, lebo obchodníci využíva-
júci trendové stratégie najprv počkajú na zmenu smeru ceny a následne začnú
nasledovať trend“[30].

Trendové stratégie využívajú rôzne matematické a technické indikátory
na správne odhadnutie trendu. Celé fungovanie by sa dalo popísať v troch
kľúčových krokoch. Prvý je vstup na trh. Tu je veľmi dôležité odhadnúť, či
momentálny trend bude pokračovať alebo či to bol len falošný signál a trend
sa okamžite zmení. Druhý krok je nasledovanie trendu. Počas tejto pasáže je
treba vyčkávať vhodnú dobu, ktorá záleži od našej stratégie, či chceme nasle-
dovať krátkodobé alebo dlhodobé trendy. Posledný tretí krok je vystúpenie z
trhu. V tomto kľúčovom momente musíme správne odhadnúť, kedy sa mení
trend. V prípade ak obchod bude ukončený príliš skoro, môžeme sa pripraviť
o potenciálne zisky. Na druhej strane, ak ukončíme obchod neskoro, zisk sa
môže zmeniť v stratu.

Trend following nie je jednoduchá stratégia, keďže takmer každý krok je
kritický a môže pokaziť celý obchod. Taktiež nie je vhodnou stratégiou na
všetky druhy trhov. Avšak táto stratégia ma veľký potenciál a umožňuje zaro-
biť za pomerne krátky čas. Je určená predovšetkým disciplinovaným obchod-
níkom, ktorí striktne dodržujú svoju stratégiu a realizujú obchod až keď majú
potvrdené zmeny trendu. Práve preto je trend following vhodný pre automa-
tizované systémy, keďže tieto sa nenechajú oklamať emóciami, tak ako mnoho
začínajúcich a neskúsených obchodníkov.

2.1.3 Párové obchodovanie

Párové obchodovanie (pair trading) je určitou formou arbitráže. Pri arbitráži
obchodník obchoduje s dvoma, párom, investičných inštrumentov. V párovom
obchodovaní sa obchodník snaží nájsť dva korelované investičné inštrumenty
a vstupuje do obchodu v memente keď, sa ich ceny dostatočne rozídu. Pre
identifikovanie tohto momentu je potrebné si zvoliť vhodné ukazovatele a včas
vstúpiť do obchodu. Vhodným ukazatelom môže byť napríklad relatívna vý-
konnosť. Vstup do obchodu záleži od toho, ktorý inštrument je nadhodnotený
a ktorý podhodnotený. V prípade podhodnoteného inštrumentu sa vstupuje
do longu, s očakávaním nárastu ceny a v prípade nadhodnoteného do shortu.
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2.2 Technické indikátory

Technické indikátory sú špecifické ukazatele aktuálnej situácie na sledovanom
trhu. Tieto indikátory sú matematické funkcie, ktoré z historických dát na
sledovanom trhu sa snažia popísať a do určitej miery aj predvídať situáciu na
ňom. Pri ich výpočte sa využívajú rôzne historické dáta, ako napríklad otvá-
racia alebo uzatváracia cena, maximálna alebo minimálna hodnota alebo aj
obchodované množstvo finančného inštrumentu v určitom momente. Jednot-
livé indikátory popisujú trh z rôznych pohľadov a poskytujú rôzne užitočné
informácie ako napríklad aktuálny trend, rýchlosť zmeny na trhu, možné body
podpory a odporu alebo aj aktivitu trhu.

Technické indikátory tvoria kostru každej stratégie a záleži od cieľov ob-
chodnej stratégie aké si obchodník zvolí. Následne pomocou zvolenej kombiná-
cie indikátorov vygenerujú signál. Tento signál môže indikovať rôzne situácie,
napríklad pomocou vhodne zvolenej kombinácie indikátorov môžeme predví-
dať break-out momenty, ktoré potrebujeme identifikovať v stratégií založenej
na úrovniach supportu a resistance alebo zmeny v trende, ktoré potrebujeme
identifikovať pri trendových stratégiach. Existujú desiatky rôznych indikáto-
rov, ktorých aplikovanie je veľmi široké. Spomeniem len niekoľko základných
indikátorov, ktoré využijem v návrhu vlastnej stratégie.

Pri matematických formulách jednotlivých vzorcov si treba uvedomiť, že
ich hodnoty sú závislé na výbere časového rámca grafu a zvolenej ceny. Pre
vzorce, ktoré budú uvedené, platí:

• n - perióda využitá pri výpočte indikátoru, možno chápať ako počet
sviečok, ktorý sa využije pri výpočte

• i - indexuje sa od najaktuálnejšej sviečky, čiže index 1 reprezentuje ak-
tuálnu hodnotu a index n najstaršiu hodnotu

• Closei - uzatváracia cena i-tej sviečky, avšak môže byť nahradená aj
otváraciou cenou, priemerom sviečky, záleži od potreby obchodníka

2.2.1 Kĺzavé priemery

Kĺzavý priemer je jeden z najpouživanejších indikátorov na trhu. Ide o po-
merne jednoduchý indikátor, ktorý pracuje s priemernými cenami na trhu.
Označovaný je ako MA (z anglického Moving Average). Pri jeho výpočte sa
využíva n do histórie záznamov definovanej ceny aktuálneho časového rámca.
V prípade sviečkového grafu si to môžete predstaviť, že na výpočet aktuál-
nej hodnoty kĺzavého primeru bolo použitých n sviečok dozadu od aktuálnej
sviečky. Pri výpočte kĺzavého priemeru môžu byť využité rôzne techniky.

Základný druh výpočtu je jednoduchý priemer. Ide o aritmetický priemer
cien za určitú periódu. Tento kĺzavý priemer je označovaný SMA(z angličtiny
Simple Moving Average).
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SMAact(n) =
∑n

i=1 Closei

n

Mnohí obchodníci považujú za najväčšiu slabinu obyčajného kĺzavého prie-
meru to, že každej cene priraďuje rovnakú váhu. Ako prvé riešenie bol navr-
hnutý lineárne vážený kĺzavý priemer LWMA(z angličtiny Linear Weighted
Moving Average). Pri jeho výpočte je cena vynásobená jednoduchým koefi-
cientom pridávajúcim na váhe aktuálnejším hodnotám.

LWMAact(n) =
∑n

i=1 Closei∗(n−i+1)
n

Pre lepšie odhadnutie aktuálneho trendu a rozumnejšiemu vyvažovaniu
hodnôt bol vyvinutý exponenciálny kĺzavý priemer EMA (z angličtiny Expo-
nential Moving Average). Hodnota aktuálnej ceny je vždy vynásobena koefi-
cientom, v našom prípade “k” a aktuálna hodnota je vypočitana pomocou
rekurentného vzťahu za danú periódu.

EMAact(n) = Closeact ∗ k + EMAprev ∗ (1 − k)
EMAlast = Closen ∗ k
parameter k = 2

n−1

Akýmsi kompromisom medzi exponenciálnym a jednoduchým kĺzavým
priemerom je vyhladený kĺzavý priemer SMMA (z angličtiny Smoothed Mo-
ving Average). Taktiež ide o rekurentný vzťah, kde prvý prvok skúmanej pe-
riódy je vypočítany ako jednoduchý kĺzavý priemer.

SMMAact(n) = SMMAprev∗(n−1)+Closeprev

n
SMMAlast = SMA(n)
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Obr. 2.2: Kĺzavé priemery GBP/USD, 1 hodina

Na grafe 2.2 sú znázornené jednotlivé kĺzavé priemery pre rovnakú periódu.
Ako je vidno najviac vzdialený býval jednoduchý kĺzavý priemer a najmenej
linárne vážený. Pri tvorbe a implementácii kĺzavého priemeru treba venovať
pozornosť nielen technike výpočtu, ale aj časovému intervalu ktorý využívame,
či berieme z danej sviečky maximum, minimum alebo priemer.

Výhodou tohto indikátora je, že ide o pomerne jednoduchý a presný ukazo-
vateľ trhového trendu. Ak kĺzavý priemer stúpa, tak to poukazuje na rastúci
trend, ak klesá, poukazuje na prepad. Avšak jeho nevýhodou je najmä to,
že trend skôr nasleduje ako predvída. Jednotlivé druhy prípadne kombinácie
kĺzavých priemerov dokážu pri správnej interpretácií obchodníkovi markantne
uľahčiť rozhodovanie.

2.2.2 MACD

Moving Average Convergence Divergence (skrátene MACD), v doslovnom pre-
klade kĺzavá priemerná konvergencia divergencia, je technický indikátor, ktorý
využíva tri exponenciálne kĺzavé priemery, pomocou ktorých znázorňuje ak-
tuálny trend a navyše aj silu súčastného trendu. MACD vytvoril v neskorých
sedemdesiatych rokoch investor Gerald Appel[31] a v priebehu času si získal
priazeň mnohých investorov, keďže tento pomerne jednoduchý indikátor do-
káže vcelku presne aproximovať súčasné dianie na trhu a pri správnom použití
poskytuje dostatok informácií na odhad nadchádzajúceho trendu.

MACD využíva tri exponenciálne kĺzavé priemery. Prvý, takzaný rýchly
kĺzavý priemer využíva menšiu časovú periódu, ktorá sa zväčša pohybuje od
piatich sviečok po dvadsať sviečok. Označovaná ako rýchla perióda je kvôli
tomu, že dokáže pomerne rýchlo meniť svoju hodnotu, keďže pri výpočte je
využitá kratšia časová perióda. Druhý, exponenciálny kĺzavý priemer, označo-
vaný ako pomalý využíva dlhšiu časovú periódu, zväčša od päťnásť po tridsať
päť. Pomalý je preto, lebo využíva väčiu časovú periódu, tym pádom pomalšie
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mení svoj smer a na jeho výraznú zmenu je potrebná väčšia cenová zmena.
Posledný, tretí kĺzavý priemer, využíva stredne veľkú periódu, ktorá sa po-
hybuje medzi rýchlou a pomalou. Časové periódy, ktoré sú využité pri tvorbe
MACD, záležia čisto od potrieb investora a môže si ich prispôsobiť. Avšak vždy
musí platiť, že musí byť jeden rýchly kĺzavý priemer s nižšou periódou, jeden
pomalší s väčšou periódou a posledný stredný exponenciálny kĺzavý priemer,
ktorého perióda sa bude pohybovať medzi zvolenými dvoma extrémami.

Samotný MACD indikátor pozostáva z troch zložiek: signálnej krivky, hlav-
nej krivky a histogramu. Signálna krivka je stredný exponenciálny priemer,
hlavná krivka je rozdiel rýchleho a pomalého exponencionálneho priemeru a
histogram znázorňuje rozdiel medzi hlavnou krivkou a signálnou krivkou. Pre
základné využitie investor hľadá rôzne prekríženia jednotlivých zložiek MACD.
Prvé základné prekríženie je keď sa signálna krivka prekríži s hlavnou krivkou.
Keď signálna krivka prekríži hlavnú krivku zhora ide o indikáciu nastupujú-
ceho klesajúce trendu, čiže sa oplatí predávať, prípadne ak signálna krivka
prekríží hlavnú krivku zdola ide o opačný signál. Ďalšie prekríženie, ktoré
investori často hľadajú, je keď histogram klesne pod nulovú hodnotu, to sig-
nalizuje klesajúci trend a naopak nárast zo záporných hodnôt do nezáporných
signalizuje rastúci trend.

Obr. 2.3: MACD prekríženia, EUR/CZK, 1 hodina

Na grafe môžeme pozorovať potencionálne vstupy na trh pri prekrížení na
indikátora MACD. Vhodné momenty na vstup do obchodu sú indikované čer-
venou šípkou na predaj a zelenou na nákup, keď hlavná MACD krivka prekríži
nulovú hranicu. Pokročilejšie využitie MACD hľadá divergencie a konvergen-
cie medzi hodnotami MACD a vývojom cien. Presnejšie keď MACD dosahuje
nižšie lokálne maximá a cena naopak atakuje, prípadne prekračuje maximá,
signalizuje potencionálny veľký prepad a možnosť nastúpiť na klesajúci trend.
Naopak keď MACD dosahuje lokálne vyššie minimá a cena prekročí minimá
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môže signalizovať koniec dlhodobejšieho klesajúceho trendu a nástup rastú-
ceho trendu.

Obr. 2.4: MACD divergencia, GBP/USD, 1 hodina

Na grafe 2.4 môžeme pozorovať divergenciu medzi hodnotami indikátoru
a pohybu cien, ktorá poukazuje na možný nasledujúci medvedí trend. MACD
je silný technický indikátor, ktorý obchodníkovi poskytuje množstvo hodnot-
ných informácií, ale jeho využitie je náročná činnosť. Najväčšia slabosť tohto
indikátora sú situácie, keď trh nie je v žiadnom trende a cena sa pohybuje v
malých cenových rozdieloch. Vtedy MACD môže generovať množstvo faloš-
ných signálov, ktoré je potrebné odfiltrovať iným indikátorom a taktiež jeho
pokročilejšie využitie nie je jednoduché, keďže správne identifikovať konver-
gencie a divergenice je pomerne komplikované a vyžaduje už určité skúsenosti,
prípadne informácie, ktoré získate len z fundamentov.

2.2.3 Bollingerove pásmo

Bollingerove pásmo je trendový indikátor, ktorý vyvinul John Bollinger na za-
čiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Obchodníci ho využívajú k
identifikácii cenových extrémov. Bolingerove pásmo je definované tromi hrani-
cami: hornou hranicou, Upper Bollinger Band (UBB), dolnou hranicou, lower
Bollinger Band (LBB) a stredným pásmom Middle Bollinger Band (MBB).
Rozostup Bollingerových pásiem záleží od volatility sledovaného inštrumenty,
počas obdobia nízkej volatility sa zužujú a v období vysokej volatility sa roz-
širujú. Jednotlivé Bollingerové pásma sú definované pomocou jednoduchých
kĺzavých priemerov s určitou odchýlkou, ktorá záleží na volatilite. Stredné
pásmo je priamo kĺzavý priemer. Pri ich výpočte využijeme nasledovné ozna-
čenie: MBB stredné Bollingerové pásmo, UBB horné bollingerové pásmo, LBB
dolné Bollingerové pásmo, parameter p označuje počet koľkokrát chceme od-
chýlku aplikovať, n časový interval, ktorý budeme využívať.

29



2. Analýza

MBB0(n) =
∑n

i=1 Cenai

n

UBB0(n) =
∑n

i=1 Cenai

n + p ∗
√∑n

i=1(Cenai−MBBi)
n

LBB0(n) =
∑n

i=1 Cenai

n − p ∗
√∑n

i=1(Cenai−MBBi)
n

Obr. 2.5: Bollingerove pásmo, EUR/USD, 1 hodina

Na grafe je ilustrované fungovonie Bollingeroveho pásma, v období febru-
ára až marca sa pásma zužujú a ceny sa dotýkajú spodného Bollingeroveho
pásma, čo môže signalizovať klesajúci trend a obchodník môže ísť do shortu.
Naopak v období januára, keď sa ceny pohybujú pri hornom Bollingerovom
pásme, signalizuje stúpajúci trend a obchodník môže ísť do long nákupu.

2.2.4 RSI indokátor

RSI indikátor patrí medzi základné momentové oscilátory, ktoré merajú rých-
losť zmeny sledovaného finančného inštrumentu. Skratka RSI značí Relative
Strength Index, čo v doslovnom preklade znamená index relatívnej sily. Fun-
kciou indexu relatívnej sily je poukázať na to, či sledovaný finančný inštrument
bol v poslednej dobe extenzívne predávaný alebo nakupovaný. Hodnoty bliž-
šie k nule poukazujú na to, že finančný inštrument bol v poslednej dobe silno
predávaný a jeho cena klesá. Naopak pri hodnotách bližšie ku sto poukazuje
na silný predajný trend. Táto informácia sa dá využiť na potvrdenie nastupu-
júceho trendu alebo zmenu trendu. Pre lepšiu orientáciu sa hodnotám indexu
relatívnej sily pridáva horná a spodná hranica. Prekročenie hornej hranice,
bližšie ku sto poukazuje na silný predaj a možeme očakávať v blízkej dobe
otočenie trendu na nákupný trend. Nopak, prekročenie spodnej hranice môže
indikovať, že v blízkej dobe sa predajný trend otoči a príde korekcia vo forme
nákupneho trendu.
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RSI(n) = 100 − 100
1+RS

RS =
∑n

i=1 Rast∑n

i=1 P okles

Obr. 2.6: RSI, GBP/USD, 1 hodina

2.2.5 SAR

SAR (Stop and Reverse), často označovaný aj ako Parabolic SAR kvôli parabo-
lám, ktoré vykresľuje, je technický indikátor, ktorý využívajú mnohí obchod-
níci v rôznych situáciách. Primárnou funkciou SAR je potvrdenie súčasného
trendu a determinizovanie sily aktuálneho trendu. SAR indikátor sa vykres-
ľuje ako bod pri každej sviečke. V prípade, ak je bod nad sviečkou, signalizuje
medvedí trend a naopak bod pod sviečkou signalizuje býčí trend. Dôležité je
hľadieť aj na vzdialenosť sviečky a bodu, pretože čím je bod bližšie ku sviečke,
tým je väčšia pravdepodobnosť otočenia trendu. Každý bod SAR pri svojom
výpočte zohľadňuje minulú hodnotu SAR a extrém v rámci aktuálneho trendu
ako aj trvanie aktuálneho trendu. Výpočet jednotlivých bodov je nasledujúci:

SAR0 = SAR1 − a ∗ (AE − SAR1)
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Obr. 2.7: SAR, USD/JPY, 1 hodina

Použité sú nasledujúce koeficienty:“AE” je aktuálny extrém v súčasnom
trende, čiže maximálna cena dosiahnutá počas rastúceho trendu a minimálna
cena pri klesajúcom trende. Koeficient “a” je takzvaný akceleračný koeficient
so začínajúcou hodnotou 0,02. Tento koeficient s každým novým extrémom
narastie o definovaný krok. Tento krok býva vačšinou 0,02. Aby akceleračný
koeficient nedosiahol neúmerných hodnôt, jeho maximálna hodnota môže byť
0,2[32]. Práve vďaka akceleračnému koeficientu sa každým novým extrémom
nové body SAR približujú viac aktuálnej cene. Tento indikátor okrem mo-
mentového signálu obchodníci využívajú aj ako hodnotu trailling stop-lossu.
Vďaka vlastnosti SAR sa každý nový stop-loss viac približuje k aktuálnej cene
a tým lepšie ochraňuje aktuálne zisky.

2.3 Elektronické obchodné platformy

Väčšina AOS je implementovaných v rámci elektronických obchodných platfo-
riem. Elektronická obchodná platforma je v podstate počitačový systém, ktorý
slúži na vzdialenú realizáciu obchodov na finančnom trhu pomocou brokerskej
služby. Poskytuje alternatívu ku klasickému brokerskemu systému, kde sa prí-
kazy museli podávať manuálne formou faxu, emailu alebo telefonátu, často
v komplikovanej forme. Elektronická obchodná platforma vám prináša mož-
nosť sa priamo pripojiť na finačný trh cez konto u brokera. Potom môžete
už priamo realizovať obchodné príkazy cez elektronickú platformu, priamo zo
svojho účtu. Okrem iného táto platforma sprostredkuváva aktuálne a histo-
rické dáta z finančných trhov, ktoré môžete pomocou rôznych investičných
nástrojov analyzovať a tým optimalizovať svoje obchodné rozhodnutia. Tak-
tiež sprehľadňuje správu vášho obchodného konta u brokera a poskytuje uži-
točné bilancie realizovaných obchodov. Tieto informácie možete využit k ana-
lýze vášho obchodovania a jeho ziskovosti. Väčšina elektronických obchodných
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platforiem umožňuje tvrorbu AOS a testovanie obchodných stratégií na reál-
nych historických dátach. Výber elektronickej obchodnej platformy je úzko
spätý s brokerskou službou, ktorú využívate, keďže brokerske služby nie sú
kompatibilné so všetkými platformami. V súčasnoti existujú desiatky rôznych
elektronických platforiem. Niektoré sú vyvinuté priamo brokerskymi spoloč-
nosťami, iné sú samostatne vytvorené ako reakcia na dopyt po chýbajúcich
možnostiach existujúcich platforiem alebo ako opensorurcový projekt elek-
tronickej spoločnosti. Po širšom prieskume som sa sa rozhodol rozobrať tri
najpoužívanejšie a najpotencionálnejšie tuzemské platformy, z ktorých si vy-
beriem jednu a využijem ju pri tvorbe AOS pre túto bakalársku prácu.

2.3.1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 je voľne dostupná elektronická obchodná platforma od Meta-
Quotes Software, ktorá je v prvom rade vyvinutá pre online obchodovanie na
forexových trhoch. Okrem forexu poskytuje možnosť obchodovania aj kontrak-
tov, futures alebo komodít. MetaTrader poskytuje obchodníkovi široký výber
investičných a analytických nástrojov pre technickú analýzu a realizáciu ob-
chodných príkazov. Taktiež podporuje tvorbu vlastných obchodných príkazov
alebo automatických obchodných systémov, úpravu a interaktívne testovanie
obchodných stratégií na reálnych historických dátach z finančných trhov a
prehľad finačného portfólia.

Obr. 2.8: Ukážka MetaTrader4

Na obrázku 2.8 môžete vidieť základné užívateľské rozhranie, ktoré posky-
tuje elektrmôžete násjť rôzne nástrojeonická obchodná platforma MetaTra-
der4. V hornej lište sa nachádzajú štyri základné panely nástrojov menovite
Standard, Periodicity, Charts a Lines studies. V jednotlivých paneloch sú do-
stupné rôzne nástroje na prácu s grafmi, analýzu alebo vývoj.
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• Standard panel - správca hlavných zložiek MetaTraderu ako aj akti-
vácia nasadenej stratégie. Standar Panel poskytuje:

Navigátor - spravca indikátorov a stratégií
Terminál - prehľad správ
Tester stratégií
Otvorenie nového grafu alebo príkazu na obchod
MetaEditor - rozhranie pre tvorbu inidkátorov a stratégií

• Periodicity panel - nastavenie časového rámca grafu.
základné dostupné časové rámce sú 1, 5, 15, 30 minút, 1, 4 hodiny,

1 deň, 1 týždeň, 1 mesiac

• Lines Studies - grafické nástroje pre analýzu grafov
Trendové línie, Fibonacciho línie, Equidistant kanály a ďalšie

• Charts - nastavenia grafov
Časový rámec, farebný motív, druh grafu a ďalšie

MetaTrader poskytuje sadu základných indikátorov, medzi ktorými sú na-
príklad kĺzavé priemery, MACD, RSI, stochastický indikátor a mnoho ďalších.
Kompletný zoznam najdete na https://www.mql5.com/en/docs/indicators.
Navyše do MetaTraderu môžete bez problémov pridávať ďalšie vlastné indi-
kátory alebo verejne dostupné indikátory od komunity. Jednotlivé indikátory
môžete pridávať na graf pomocou ikony v paneli Charts alebo dvojklikom na
zvolený indikátor v “Navigátor” 2.8. Pre ľahšiu správu grafov MetaTrader po-
skytuje šablony. Šablóny v sebe uchovávaju nastavenie aktuálneho grafu ako
farebný motív, časový rámec, indikátory a aj nasadenú automatickú obchodnú
stratégiu. Pomocou týchto šablón môžete zdieľať jednotlivé nastavenia medzi
rôznymi grafmi.

V rámci jedného grafu môžete aktivovať vždy len jednu automatickú ob-
chodnú stratégiu. Automatické obchodné stratégie sú v MetaTradery označo-
vané ako “Expert Advisor”, skrátene EA. Ich zoznam nájdete v okne “Navi-
gátore” 2.8. Jednotlivé stratégie môžete na aktuálny graf spustiť dvojklikom
alebo tým, že ich tam prenesiete. V rohu grafu sa nachádza malý emotikon,
ktorý indikuje, či stratégia pre daný graf je úspešne spustená alebo neak-
tívna. Aktivita je symbolizovaná úsmevom, neaktivita zamračením daného
emotikonu. Jednotlivé správy od stratégie alebo MetaTraderu sú zasielané na
terminál MetaTraderu.

Súčasťou MeteTraderu je tester stratégií. Tester umožňuje testovať a opti-
malizovať nastavenia vyvinutých stratégie a sledovať správanie stratégie na
historických dátach. Pri testovaní si obchodník môže vybrať finančný inštru-
ment, časový ramec a periódu, na ktorej má byť stratégia otestovaná a taktiež
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veľkosť použitého spreadu pri testovaní. Okrem týchto nastavení je možné si
vybrať metódu testovania. Pre podrobné otestovanie strategie na historických
dátach je poskytnutá metóda pre každý tick. V tejto metóde tester simuluje
správanie sa reálneho trhu na základe historických dát. Pre rýchlejšie otesto-
vanie MetaTrader poskytuje možnosť testovania iba na otváracích hodnotách
zvoleného časového rámca alebo vybraných kľúčovych bodoch z histórie. Vo
všetkych prípadoch je následne vytvorená správa o dosiahnutých výsledkoch a
jednotlivých obchodoch a úkonoch vykonaných pri testovaní. Pre interaktív-
nejšie preskúmanie MetaTrader poskytuje grafické zobrazenie aktivity straté-
gie. Simulovaná animácia správania sa trhu na grafe umožňuje názorne pre-
skúmanie správania sa stratégie. Vizualizáciu môžete zrýchliť, spomaliť alebo
zastaviť a hlbšie preskúmať danú situáciu.

Tester taktiež umožnuje aj optimalizáciu. Pri optimalizácií si obchodník
môže zvoliť spektrum parametrov, ktoré si želá optimalizovať. Potrebné je
nastaviť želané rozpätie, veľkosť kroku a druh optimalizácie. Na výber je zá-
kladná brute-force metóda, ktorá prejde všetky dostupné kombinácie alebo
genetická optimalizácia. Pri genetickej optimalizácií je možnosť voľby, ktoré
prvky správania sa stratégie majú byť optimalizované ako napríklad ziskovosť,
percentuálna úspešnosť, veľkosť straty a podobne.

Obr. 2.9: Ukážka MetaEditoru

Pre tvorbu vlastných indikátorov, skriptov a automatizovaných obchod-
ných stratégií je s MetaTraderom distribuované samostatné prostredie ur-
čené pre vývojárov, MetaEditor. MetaQuotes Software vytvorili špecifický
jazyk, MQL pre tvorbu programov určených pre spoluprácu s ich platfor-
mou. V tomto jazyku môžete vytvárať vlastné indikátory a automatické ob-
chodné stratégie pre MetaTrader. Jazyk MQL prešiel dlhým vývojom a úp-
ravami, keďže v súčasnosti sa využíva verzia 4 a 5. S príchodom posled-
nej verzie 5, bol tento jazyk obohatený o nové bezpečnostné prvky, gra-
fické a obchodné pokyny, typecasting, abstraktné dátové typy a mnoho ďal-
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ších vlastností. Aktuálny stav a rozšírenia poslednej verzie jazyka MQL 4 si
môžete v prípade záujmu preskúmať v dostupnej oficiálnej dokumentácií na
stránke http://docs.mql4.com/basis. MQL je proprietárny programovací ja-
zyk, podporujúci určitú sadu dátových typov, princípy polymorfizmu, možnosť
preťažovania funkcií. Navyše v rámci interných knižníc sú implementované
sady príkazov na prácu s trhom, cenovými grafmi, sada technických indiká-
torov alebo matematických funkcií. Ich kompletný zoznam nájdete v online
dokumentácií na http://docs.mql4.com/.

Žiaľ MQL neposkytuje plnú funkcionalitu bežných programátorských ja-
zykov. Naštastie tvorcovia MetaTraderu mysleli aj na to a umožnili import
externých programov pomocou dll knižníc. Základ je vytvoriť interpretačný
program v MQL, ktorý bude získavať informácie z MetaTraderu a poskytovať
ich externému programu. Váš program už môže byť v akomkoľvek progra-
movacom jazyku aký preferujete. Pri rešerši na túto tému som sa stretol s
nadstavbami MQL umožnujúce napríklad spoluprácu MetaTraderu s jazykom
Python alebo R. Táto kompatibilita vám umožňuje naprogramovať externý
program, ktorý by analyzoval rôzne prvky vašej stratégie a nemuseli by ste
prechádzať často rozsiahle výsledky testovania stratégie manuálne.

Velkou výhodou MetaTraderu je, že ide o profesionálnu voľne dostupnú
obchodnú platformu. Vďaka tomu sa stal veľmi rozšírený po celom svete a
mnoho brokerských služieb poskytuje MetaTrader ako hlavnú alebo alterna-
tívnu elektronickú platformu k obchodným účtom. Ceľkovo je s MetaTraderom
kompatibilných takmer 300 rôznych brokerských služieb po celom svete[14], čo
užívateľovi poskytuje značnú flexibilitu pri výbere brokerskej služby. K jeho
veľkému rozšíreniu prispel aj najmä pomerne intuitívny design a prehľadné
užívateľské prostredie. Navyše, v súčasnosti s veľkým rozvojom tabletov a
smartphonov spoločnosť MeteQuotes vyvinula platformu aj pre tieto zariade-
nia. MetaTrader Mobile platforma je dostupná pre Android aj iOS užívateľov
so širokou funkcionalitou pre elektronických obchodníkov.

2.3.2 MultiCharts.NET

MultiCharts.NET je profesionálna platená elektronická platforma s možnos-
ťou tridsať dňovej skušobnej verzie s plnou funkcionalitou. Ide o robustnú
elektronickú obchodnú platformu vyvinutú pre profesionálnych obchodníkov
na elektronických trhoch. V súčasnosti MultiCharts.NET poskytuje spojenie
s tridsaťštyrmi brokerskými službami[29].
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Obr. 2.10: Ukážka hlavného okna MultiCharts.NET

MultiCharts.NET poskytuje široké spektrum nástrojov pre analýzu grafov
investičných inštrumentov. Investičné inštrumenty môžete v MultiCharts.NET
analyzovať na devätnástich rôznych grafoch, medzi ktorými sú aj rôzne typy
volume grafov (volume graf poskytuje informáciu, aké množstvo investičného
inštrumentu bolo zobchodované za určitú cenu), histogramy, Heiken-Ashi alebo
klasické sviečkové, bodové a mnoho ďalších. Somozrejme všetky grafy sú plne
upravitelné, čo sa týka vizuálneho rozhrania, časového intervalu ale aj nasa-
diteľných indikátorov. Veľmi zaujímavy graf v MultiCharts.NET je napríklad
aj prázdny graf, kde sa nezobrazujú informácie o pohybe investičného inštru-
mentu. Tento druh grafu je avšak veľmi vhodný na nasadenie rôznych indiká-
torov, kde môžeme sledovať priamo iba indikátory a analyzovať len pomocou
nich, čo v určitých situáciach môže prísť veľmi vhod. Okrem iného táto ob-
chodná platforma poskytuje širokú paletu pomocných grafických nástrojov.
Dostupné sú rôzne Fibonacciho analytické nástroje ako napríklad Fibonac-
ciho odporové oblúky a vejáre alebo Fibonacciho časové zóny, rôzne druhy
trendových línií a somozrejeme aj textové polia.

MultiCharts.NET poskytuje pre uľahčenie analýzy službu s názvom Mar-
ket Scanner. V tejto službe si môžeme nechať zobraziť viacero investičných
inštrumentov v jednej tabuľke. V jednotlivých stĺpcoch tabuľky si môžeme
nastaviť, či má byť sledovaná aktuálnu cena, trend vo forme histogramu, ob-
chodovaný objem inštrumentu, nastaviteľné hranice pre vstup do obchodu,
ponuku a dokonca aj rôzne indikátory a mnoho ďalších funkcií. Táto tabuľka
je navyše plne upraviteľná aj po vizuálnej stránke a je tu možnosť exportu
do excelovskej tabuľky. Tento nástroj je veľmi vhodný pre analýzu viacerých
investičných aktív naraz a porovnanie ich správania alebo hľadania určitých ko-
relácií. Pre obchodníkov zaoberajúcich sa párovým obchodovaním príde Mar-
ket Scanner určite vhod.

Pre podrobnejšie sledovanie aktuálneho pohybu cien MultiCharts.NET po-
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skytuje DOM knihu, čo je elektronická obdoba knihy objednávok. V DOM
knihe môže obchodník presne sledovať pohyb aktuálnej ceny finančného in-
štrumentu, objem pre jednotlivé hodnoty ponuky a dopytu na trhu. Pomocou
DOM knihy obchodník može zadávať dostupné príkazy na nákup alebo predaj
ako sú klasický market order, čakajúce príkazy a zátvorkové príkazy.

MultiCharts.NET je pomerne nová elektronická obchodná platforma na-
písaná v jazyku .NET. Pre uľahčenie tvorby vlastných indikátorov alebo au-
tomatizovaných obchodných systémov sa autori MultiCharts.NET rozhodli
implementovať komapatibilitu s EasyLanguage. EasyLanguage je jazyk pre
tvorbu indikátorov a automatických systémov od TradeStation Securities. Tra-
deStation je jedna z najstarších elektronických obchodných platforiem, ktorá
tento jazyk vyvíja už vyše dvadsať päť rokov. Vďaka tomu uživatelia Multi-
Charts.NET môžu stavať pri tvorbe vlastných programov o dlhoročnú, skú-
senú a širokú komunitu programátorov EasyLanguage. Okrem kompatibility
pre EasyLanguage MultiCharts.NET poskytuje možnosť tvorby programov
pre ich platformu aj v jazyku .NET.

MultiCharts.NET poskytuje pokročilé testovanie a optimalizáciu navrhnu-
tých automatických obchodných systémov. Pre ich kompletný backtesting bol
vyvinutý MultiCharts.NET Portfolio Backtester, kde môžeme testovať viacero
systémov naraz a prehľadne analyzovať ich funkcionalitu. Následne jednotlivé
stratégie môžeme optimalizovať pomocou genetických algoritmov alebo ak vy-
žadujeme aj takzvaným brute-forcom. Výsledky optimalízacie sú zobrazované
formou tabuľky alebo trojdimenzionálneho grafu. Navyše MultiCharts.NET
na rozdiel od MetaTraderu optimalizovala aj výkonnosť samotnej platformy.
Autori implementovali pokročilé rozloženie záťaže a vďaka využitej paraleli-
zácii systému, umožňuje markatne rýchlejšie spracovanie výsledkov pri opti-
malizacii robustných stratégií.

Obr. 2.11: Ukážka MultiCharts Porfolio BackTester

Celkovo, MultiCharts.NET je veľmi robustná a multifunkčná elektronická
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obchodná platforma. Práca s jej rozhraním nie je najprehľadnejšia a vyža-
duje už určité znalosti z elektronickým obchodvaním. Avšak pre skúsených
obchodníkov poskytuje širokú palatu nástrojov. Navyše vývojári sa neustále
snažia zlepšovať a rozširovať funkcionalitu tejto obchodnéj platformy, čo robí z
MultiCharts.NET vysoko prespektívnu platfomu. Aj práve preto je táto plat-
forma spoplatnená a jej dostupná od 99[USD]/mesiac, komplentná ponuka je
dostupná na http://www.multicharts.com/net/purchase/.

2.3.3 NinjaTrader

NinjaTrader je profesionálna obchodná platforma so zameraním na komoditný,
forexový trh a trh s finančnými derivátmi. Pre možnosť aktívneho obchodo-
vania s pripojením na brokera je potrebná platená licencia. Pre pasívne otes-
tovanie platformy poskytuje NinjaTrader bezplatne demo účty s vybranými
brokermi. Hlavným obmedzením pre demo účty je zneprístupnenie živých ak-
tuálnych dát.

Obr. 2.12: Ukážka NinjaTrader

NinjaTrader je robustná a viac účelová elektronická obchodná platforma.
Hlavným panelom NinjaTraderu je Control centrum2.12, ktoré poskytuje pre-
hľad o aktuálnom účte obchodníka. Nachádza sa tu prehľad transakcií, aktív-
nych stratégií a stav účtu u brokera. Cez tento panel sa spuštajú jednotlivé
prvky NinjaTraderu ako sú grafy, analytické nástroje alebo vývojové prostre-
die.

NinjaTrader poskytuje 5 základných druhov cenových grafov: čiarový, svieč-
kový, HiLo, stĺpcový a Box cenové grafy. Každý graf je otvorený ako samos-
tatné okno, ktorý je plne upravitelný. Na graf môžu byť nasadené desiatky rôz-
nych indikátorov ako napríklad RSI, dvojitý Stochastic, ATR a mnoho ďalšich.
Kompletný zoznam je dostupný v manuálových online stránkach na http://
www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?indicators.htm.
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Okrem inidkátorov je obchodíkovi sprístupnená široká paleta grafických ná-
strojov ako Fibonacciho línie, regresné pásma alebo trendové línie. Pre ľahšie
zdieľanie jednotlivých nastavení medzi grafmi sú aj tu dostupné šablóny pre
cenové grafy.

V prípade, ak obchodník preferuje analýzu vývoja cien skôr z tabuľky Nin-
jaTrader poskytuje Market Analyzer. Ide o tabuľku vybraných inštrumentov,
pri ktorých sa zobrazujú nastaviteľné informácie ako aktuálna ponuka a do-
pyt, obchodovaný objem, hodnota indikátorov pre zvolený inštrument alebo
aj stav otvorených obchodov u daného inštrumentu. Market Analyzer slúži
ako stručný prehľad skúmaných inštrumentov a indikátorov.

NinjaTrader poskytuje podobne ako MultiCharts.NET DOM knihu ob-
jednávok s rovnakými parametrami. Táto kniha poskytuje obchodníkovi pod-
robný prehľad o ponuke, dopyte a otvorených prikazoch finančného inštru-
mentu. Poskytuje možnosť podania jednotlivých obchodných príkazov ako aj
ich úpravu. Napríkad možnosť otočiť všetky aktuálne otvorené obchody pre
daný inštrument. Pre komplexnejšie podávanie obchodných príkazov sa vy-
užíva ATM, ktorý poskytuje širokú parametrizáciu podávaných obchodov ako
čas podania, doba splatnosti, stop loss alebo take zisk hodnoty.

Obr. 2.13: Ukážka Strategy Analyzer

Súčasťou NinjaTraderu je Strategy Analyzer, ktorý poskytuje komplexné
možnosti testovania a optimalizovania stratégií. Strategy Analyzer poskytuje
možnosť back testingu, optimalizácie a walk forward optimalizácie. Pri back
testingu je stratégia otestovaná v rámci zvolených parametrov na dostup-
ných historických dátach. Voliteľné parametre pre optimalizáciu sú napríklad
inštrument, časový rámec a perióda, použitý spread, hĺbka testovania. Pri
optimalizácii je stratégia optimalizovaná v rámci zvolených hodnôt na opti-
malizáciu. Navyše pri optimalizácií si obchodník môže vybrať kritérium, na
základe ktorého bude systém optimalizovať, ako napríklad ziskovosť short po-
zície, celkový zisk alebo veľkosť jednotlivých obchodov. Pre zvolené kritérium
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sa Strategy Tester bude snažiť dosiahnuť najlepšie výsledky v rámci urče-
ných parametrov optimalizácie. Walk forward optimalization je kombinácia
optimalizácie a backtestingu. Obchodník musí nastaviť časový interval a pa-
rametre, na ktorých bude stratégia optimalizovaná a následne časový interval,
na ktorom bude stratégia otestovaná. Na záver walk forward optimalization
strategy analyzer poskytne výsledky jednotlivých optimalizácií a testovaní v
rámci jednej tabuľky.

Pre vývoj automatických obchodných strategií pre NinjaTrader bol vy-
vinutý proprietárny jazyk NinjaScript ako nadstavba na jazyku C#. Nin-
jaScript umožnuje využit plnú funkcionalitu jazyka C# spolu s preddefino-
vanými funkciami pre obchodovanie, ktorých zoznam je dostupný na http://
www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?distribution.htm.
Tieto preddefinované funckie poskytujú možnosť získavať atuálne cenové po-
nuky alebo historické údaje z finančných trhov.

NinjaTrader bola veľmi perspektívna elektronická obchodná platforma s
prehľadnejším rozhraním ako MultiCharts.NET a širšou funkcionalitou ako
MetaTrader. Žiaľ veľkou nevýhodou NinjaTraderu je, že jeho vývoj bol poza-
stavený a narozdiel od ostatných platforiem sa už nevyvíja, čo jej do určitej
miery uberá na atraktivite. Taktiež ako MultiCharts.NET aj NinjaTrader je
spoplatnená obchodná platforma, ktorá je pristupná od 50[USD]/mesiac, kom-
pletnú ponuku nájdete na http://www.ninjatrader.com/purchase.php.
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Kapitola 3
Návrh

V tejto časti bakalárskej práce rozoberiem dôvody, prečo som si zvolil MetaT-
rader za platformu, na ktorej budú implementované automatické obchodné
stratégie. Následne sú zhodnotené jednotlivé požiadavky na funkcionalitu AOS
a na ich zákade je navrhnutý koncept vhodný pre implenetáciu do programo-
vacieho jazyka.

3.1 Vývoj automatického obchodného systému

Vývoj automatického obchodného systému je náročná a zdĺhavá činnosť, ktorá
vyžaduje rozsiahle plánovanie. Keďže AOS je software, prvým krokom kaž-
dého obchodníka, ktorý sa rozhodne vytvoriť takýto systém je definovať a
zhodnotiť základné požiadavky na systém. Požiadavky na systém delíme do
dvoch základných kategórií na funkčné a nefunkčné požiadavky. Pri analy-
zovaní funkčných a nefunkčných požiadaviek je dôležité mať na pamäti, že
jednotlivé aspekty sú medzi sebou úzko previazané a navzájom sa silno ovplyv-
ňujú. Napríklad rozsah činností sytému markantne ovplyvní výber a tvorbu
stratégie a stratégia do značnej miery determinuje finančné zisky a náklady
systému.

3.1.1 Funkčné požiadavky

Funkčné požiadavky na systém sú požiadavky, ktoré priamo definujú jeho
správanie. Pri vývoji boli zhodnotené nasledujúce funkčné požiadavky.

3.1.1.1 Definovanie rozsahu činností

V prvom kroku je dôležité si ujasniť rozsah činností automatického obchod-
ného systému. V tejto práci je požadovaný plne automatický a autonómny
systém schopný realizovať obchody za cieľom zhodonotenia vstupného kapi-
tálu.
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3.1.1.2 Výber stratégie

Stratégia definuje správanie a rozhodovanie sa systému. Pre svoj potenciál
bola zvolená stratégie nasledovania trendov založená na technickej analýze.
Počas vývoja stratégie je dôležité rozobrať podmienky, pri ktorý bude vstu-
povať, vystupovať do obchodov prípadne ich modifikovať. Týmto aspektom sa
podrobnejšie venujem v kapitole o vývoji stratégie.

3.1.1.3 Nasadenie systému

Pre každý AOS je klúčové si určiť základný finančný trh, na ktorý sa zameria
a konkrétny finančný symbol, na ktorý bude nasadený. Robustné a komplexné
stratégie môžu byť nasadené na rôzne trhy, ale treba rátať s rizikom horších
výsledkov. Pre tento dôvod boli vyvinuté tri stratégie, jednotlivo zamerané na
trh s komoditami, indexmi a menovými pármi.

3.1.2 Nefunkčné požiadavky

Nefunkčné požiadavky definujú skôr formu a technickú stránku systému. Pri
vývoji boli zhodnotené nasledujúce požiadavky.

3.1.2.1 Finančné aspekty systému

Základná otázka, ktorá sa tu naskytuje, je do akej miery bude systém ziskový.
Celkový zisk nášho systému ovplyvňuje veľa faktorov. Kvalita stratégie je hlav-
ným aspektom tohto problému, pretože určuje veľkosť možného hrubého zisku.
Ten pri automatických obchodných systémoch chápeme ako rozdiel zarobenej
a stratenej čiastky pri obchodovaní na trhu.

Okrem strát na trhu treba rátať aj s určitými poplatkami u brokera. Hlavné
zložky brokerskych poplatkov sú provízie, ktoré si brokeri účtujú za zrealizo-
vanie obchodu. Veľkosť provízií záleží od kontrétknych úkonov a pravidiel jed-
notlivých brokerských služieb. Nasledujúcou zložkou v nákladoch obchodníka
je spread, cenový sklz, poplatky za vedenie účtu u brokera a potencionálne
mnohé ďalšie, ktoré sú definované v zmluvách s jednotlivými brokermi[33].
Navyše v určitých prípadoch treba rátať aj poplatky za licencie na elektro-
nické obchodné platformy. Cieľom každého rozumného obchodníka by malo
byť tieto poplatky minimalizovať a zvoliť si maximálne výhodnú kombináciu
brokerskej služby, elektronickéj obchodnej platformy a stratégie.

Pri rozoberaní finančných aspektov treba dbať aj na veľkosť dostupného
kapitálu a ochotu obchodníka podstupovať riziko. Každý obchod na finanč-
nom trhu nesie v sebe určité riziko a vo väčšine prípadov platí, že s rastúcim
rizikom rastie aj veľkosť zisku. Tieto aspekty následne ovplyvnia technickú
stránku implementovanej stratégie. Medzi tieto technikality patrí veľkosť stop-
lossu a take profitu, ktoré definujú veľkosť rizika, ktoré sme ochotní podstú-
piť. Následne veľkosť každého obchodu je ovplyvnená dostupným kapitálom
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a percentom kapitálu, ktoré sme ochotní riskovať v obchode. Túto veľkosť je
korigovatelná pomocou objemu nakupovaného inštrumentu a počtom para-
lelných obchodov. Taktiež veľkosť vstupého kapitálu nás ovplyňuje pri voľbe
finančného trhu, pretože napríklad minimálny kapitál na forexový trh sa po-
hybuje v pár desiatkach až stoviek eur, no na druhej strane minimálny vklad
pre obchod na indexovom trhu sa pohybuje od stoviek po niekoľko tisícov eur.

3.1.2.2 Elektronická obchodná platforma

Po zvážení dostupných prostriedkov som sa rozhodol pre MetaTrader. Keďže
moje skúsenosti s tvorbou a pracou s AOS pred touto prácou neboli veľké,
uprednostnený bol prívetivejší a intuitívnejší MetaTrader. Táto elektronická
obchodná platforma poskytuje dostatočne široké spektrum indikátorov a ná-
strojov pre rozsah tejto práce. Navyše na internete je dostupné veľké množstvo
materiálov a dokumentácie, čo markantne uľahčuje prvé kroky pri prvej tvorbe
AOS. Výhodou tejto platformy bol aj jazyk MQL, ktorý sa veľmi podobá ja-
zyku C++, s ktorým som nadobudol široké skúsenosti počas štúdia. Dôležitým
prvkom pri rozhodovaní boli aj moje finančné možnosti. Tento aspekt viedol
k tomu, že som uprednostnil voľne dostupnú plnú verziu elektronického ob-
chodného systému.

3.1.2.3 Brokerska služba

Pri voľbe brokerskej služby som sa rozhodol pre XTB z viacerých dôvodov.
V provom rade poskytujú možnosť vytvorenia reálneho účtu s nulovými ná-
kladmi. Taktiež poskytujú demo účty s virtuálnym kapitálom, ktoré sú vhodné
pri testovaní strategií na skutočnom trhu. V neposlednom rade XTB posky-
tovali kompatibilné služby s MetaTraderom. V rámci poskytovaných služieb,
XTB poskytujú možnosť obchodovania na všetkých základných menových pá-
roch. Okrem nich formou CFD sprístupňujú obchod aj na komoditnom trhu
a indexovom, bez potreby veľkého kapitálu.

3.2 Vývoj a realizácia stratégie

Jadro každého automatického obchodného systému tvorí implementovaná stra-
tégia. Na stratégii je založený algoritmus rozhodovania AOS. Na aktivity dia-
grame 3.1 je vidno univerzálny rozhodovací algoritmus, ktorý bol implemen-
tovaný v každej vyvinutej stratégií. Tento algoritmus bol realizovaný v jazyku
MQL5 nasledovne.

Pre inicializáciu MQL poskytuje funkciu OnInit(), v ktorej boli iniciali-
zovan potrebné parametre. Hlavná riadiaca funkcia celého programu jazyku
MQL je OnTick(). MetaTrader volá túto funkciu vždy pri novom ticku grafu
a v rámci tejto funckie bol implementovaný riadiaci algorytmus.

45



3. Návrh

Obr. 3.1: Aktivity diagram stratégie

Ako je vidno z diagramu 3.1, ako prvá podmienka sa otestoval počet ob-
chodov. V prípade, ak by toto obmedzenie nebolo implementované, behom
jednej sekundy by sa mohlo otvoriť toľko obchodov, koľkokrát sa zavolá fun-
kcia OnTick(). V niektorých extrémnych pripadoch by to mohli byť desiatky
obchodov za sekundu. V pripade ak by boli stratové, znamenalo by to značnú
stratu a navyše celkom zbytočne.

V prípade, ak bol otvorený aspoň jeden obchod, bola overaná podmienka
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na uzatvorenie obchodu. Uzatváracia podmienka bola definovaná v imple-
mentovanej funkcií ExitTrade(). Realizácia tejto funkcie sa líšila od potrieb
jednotlivých strategií. Následne vramci danej funkcie, bol otestovaný stav ob-
chodu, či nepotrebuje modifikáciu. V tejto fáze sa napríkad posúval trailing
stop loss alebo sa otváral dodatočný obchod pre maximalizáciu zisku.

V prípade, ak nebol otvorený žiaden obchod, systém vyhodnotil stav na
trhu. Pre determinovanie stavu na trhu bola implementovaná funkcia Deter-
mineTradeType(). Táto funkcia vracala hodnotu true ak bolo splenená pod-
mienka na vstup do obchodu a v parametre tradeType vrátila druh obchodu,
ktorý má byť otvorený. Stav na trhu bol vyhodnocovaný na základe kombinácie
a interpretácie hodnôt implementovaných inidkátorov. Jednotlivé podmienky
na vstup do obchodu záležali od konkrétnej stratégie a ich kompletnejší popis
sa nachádza v implementačnej časti.

Na záver ak stratégia vykonala zmenu, vyslala správu, ktorá sa zobrazuje
v denníku MetaTraderu.

3.3 Optimalizácia a testovanie

Po dosiahnutí želaného správania stratégie je potrebné ešte optimalizovať a
otestovať jednotlivé parametre pred nasadením. Pri hľadaní optimálnej kom-
binácie jednotlivých parametrov je potrebné preskúmať veľký stavový priestor
jednotlivych kombinácií. Pre urýchlenie hľadania bola zvolená technika simu-
lovaného žíhania. V tejto technike sú najprv zvolené veľké kroky sledovaných
parametrov. Týmto spôsobom sa rýchlejšie preskúma stavový priestor jed-
notlivých kombinácií. Prvotné preskúmanie odhalí určité oblasti v stavovom
priestore s maximálnymi ziskmi. Tieto oblasti sú následne užšie preskúmané
s jemnejšim krokovaním[34].

Pre rigidné a komplexné ohodnotenie stratégie bola zvolená walk-forward
analýza. Walk-forward analýza v sebe zahŕňa optimalizáciu aj testovanie. V
prvom rade je časový interval rozdelený na dve časti. Na prvej polovici je
stratégia optimalizovaná a následne sú výsledky optimalizácie otestované na
druhej polovici časového intervalu. Vďaka tomuto sú pri optimalizacií odhalené
možné preučenia sa stratégie. Zmyslom rozdelenia optimalizačného a testova-
cieho obdobia je simulovať správanie sa stratégie pri nasadení na finančný
trh. Pre overenie výsledkov sa táto analýza vykonáva niekoľkokrát za sebou
postupne na rôznych časových intervaloch.

Žiaľ v pripade mojej voľby brokera som bol obmedzený na objem historic-
kých dát. Preto budú vykonané iba dve walk-forward analýzy. Prvý interval
bude celý rok 2014 a optimalizačné obdobie bude prvý polrok 2014 a druhý
polrok bude určený na testovanie. Druhá walk-forward analýza bude využívať
celý rok 2014 na optimalizáciu a prvý kvartál 2015 bude slúžiť na testovanie
výsledkov.
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Pre zaistenie transparentného optimalizovania a testovania pri jednotli-
vých testovaniach do výsledkov neboli zarátané poplatky u brokera. Taktiež
pre každú stratégiu bol zvolený fixný spread, aby sme predišli skresľovaniu
výsledkov, ktoré by mohlo nastať, keďže spread a rôzne brokerské poplatky sa
počas skúmaných období môžu líšiť. Jednotlivé fixné úrovne spreadu použité
pri optimalizáciách a testovaniach sú uvedené v rámci podrobných výpisov na
priloženom pamäťovom médiu.
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Kapitola 4
Implementácia a testovanie

stratégií

Jedným z cieľov tejto práce je navrhnúť automatický obchodný systém za-
ložený na trendovej stratégii. V tejto kapitole je rozobraný postupný vývoj
jednotlivých stratégií a ich testovanie. Všetky stratégie sa tvorili určitú dobu
a finálnej verzii predchádzalo mnoho pracovných verzií. Postupným oboha-
covaním o sofistikovanejšie techniky a indikátory sa vyvinula finálna verzia
stratégie pre určitý obchodný inštrument. Následne táto finálna verzia s opti-
malizovanými parametrami bola nasadená na rôzne inštrumenty pre porovna-
nie správania sa na jednotlivých finančých trhoch.

Každá stratégia obchodovala s virtuálnym kapitálom 10 000 USD. Hlav-
ným cieľom bolo vyvinúť stratégiu do formy, v ktorej bude dostatočne kom-
plexne analyzovať trh, následne realizovať obchody a čo najefektívnejšie zhod-
nocovať vstupný kapitál. Pri jej vývoji bolo preto dôležité dosiahnuť stabilné
správanie sa stratégie a pomerne stabilný vývoj equity krivky.

4.1 Stratégia DAX

Prvá stratégia bola zameraná na index nemeckej burzy DAX. Indexový trh bol
zvolený kvôli jeho stabilite a vysokému potenciálu na zárobok u trendových
stratégii. Z jednotlivých indexov bol uprednostnený DAX, keďže reprezentuje
silnú nemeckú burzu a s jeho zložkami som dobre oboznámený, čo bude uľah-
čovať analýzu správania tohto indexu. Index DAX je u XTB sprostredkovaný
cez CFD pod označením “DE.30.”. Časový rámec grafu bol zvolený 30 min.
Tento rámec poskytoval dostatočné množstvo potencionálnych vstupov na trh
a na druhej strane išlo o dostatočne dlhý rámec so strednou volatilitou.
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4.1.1 Vývoj

Stratégia na DAX sa vyvíjala postupne a začala jednoduchým konceptom
založeným na jednom kĺzavom priemere. Postupne sa obohacovala o ďalšie in-
dikátory a pravidlá až sa vyvinula do finálnej verzie so žiadaným správaním.
Cieľom jednotlivých rozšírení bolo znížiť počet neželaných stratových obcho-
dov, zvýšiť percento ziskových obchodov, zvýšiť stabilitu a výšku celkového
zisku.

Hlavný princíp DAX stratégie bola poloha kĺzávého priemeru, pripadne
prekríženie jednotlivých kĺzavých priemerov, vhľadom k otváracej cene. Vstup
do longu bol primárne indikovaný hodnotou kĺzavého priemeru pod otváracou
cenou a vstup do shortu v prípade ak sa kĺzavý priemer dostal nad otváraciu
cenu. V nasledujúcich bodoch sú v skratke rozobrané rozdiely jednotlivých
verzií stratégie a ich výsledky.

• DAX_ver01
Indikátory: EMA(10)
Vstupy:
Long: aktuálna sviečka otvorí nad EMA(10)
Short: aktuálna sviečka otvorí nad EMA(10)

Ukončenie: EMA(10) prekríži aktuálnu sviečku
Nedostatky: veľká strata,veľmi nízke percento ziskových obchodov,

veľmi nestabilná equity krivka

• DAX_ver02
Indikátory: EMA(10), EMA(20)
Vstupy:
Long: EMA(10) prekriži zo spodu EMA(20) a sviečka sa otvori

nad EMA(10)
Short: analogicky opačne

Ukončenie: EMA(20) prekríži aktuálnu sviečku.
Nedostatky: strata, nízke percento ziskových obchodov, veľmi ne-

stabilná equity krivka.

• DAX_ver03
Indikátory: EMA(10), EMA(20),EMA(50)
Vstupy:
Long: EMA(10) postupne prekríži zo spodu EMA(50), EMA(20)

a sviečka sa otvorí pod EMA(10)
Short: analogicky opačne
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Ukončenie: EMA(20) prekríži EMA(50)

Nedostatky: nízke percento ziskových obchodov, veľmi nestabilná
equity krivka

• DAX_ver04

Indikátory: EMA(10), EMA(20), EMA(50), SAR

Vstupy:

Long: potvrdený SAR pod EMA(50)

Short: Potvrdený SAR nad EMA(50)

Ukončenie: rovnaké ako vo DAX_ver03

Nedostatky: veľká strata,veľmi nízke percento ziskových obchodov,
veľmi nestabilná equity krivka

• DAX_ver05

Indikátory: rovnaké ako v DAX_ver03

Vstupy: vstup z DAX_ver04 bol umožnený iba na začiatku časo-
vého rámca

Ukončenie: rovnaké ako vo DAX_ver03

Nedostatky: stratégia dosiahla požadované správanie

• DAX_final

Indikátory: rovnaké ako v DAX_ver03. Pridaná technika rozšíro-
vania pozície

Vstupy: boli umožnené iba po minimálnom rozdiele EMA indiká-
torov

Ukončenie: rovnaké ako vo DAX_ver03

Nedostatky: stratégia maximalizovala zisk

Finálna verzia stratégie DAX bola dosiahnutá po postupnom vývoji stra-
tégie. Pri jednotlivých verziách bolo podrobne analyzované ich správanie a
výsledky.

Pri použití jedného kĺzavého priemeru bolo zistené, že síce dobre odhaduje
kratkodobé trendy, ale ziskové boli iba tie, ktoré išli v smere dlhodobejšich
trendov. Pridaním postupne ďalších dvoch kĺzavých priemerov s vyššou perió-
dou sa viditeľne zlepšilo správanie stratégie. Taktiež pridaním ďalších kriviek
kĺzavého priemeru sa zmenil spôsob vstupu do obchodu.
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Obr. 4.1: Ukážka vstupu stratégie DAX_final

Prvou podmienkou na vstup bolo, aby stredná krivka kĺzavého priemeru
s periódou 25 preťala pomalú krivku s dlhšou periódou 50. Následne musela
rýchla krivka postupne preťať strednú krivku a následne pomalú. Každá krivka
indikovala rôzne zmeny v trende a spolu poskytovali dostatok informácií pre
vstup do obchodu. Pomalá krivka sledovala dlhodobý trend a rýchla krivka in-
dikovala prichádzajúci nový trend. Stredná krivka slúžila na potvrdenie zmeny
trendu.

V prípade, ak jednotlivé krivky boli vzostupne zoradené podľa periódy
a otváracia cena bola pod rýchlou krivkou, bol indikovaný vstup do shortu.
Analogicky keď poradie bolo opačné a otváracia cena bola nad rýchlou krivkou
bol vyslaný signál na vstup do longu. Aktuálny obchod bol ukončný v prípade,
keď sa rýchla a pomalá krivka znovu preťali. Ako je vidno na grafe 4.3 táto
zmena nielenže dostala stratégiu do zisku, ale taktiež takmer strojnásobila
percento ziskových obchodov ako dokazuje graf 4.4.

Na potvrdenie sily aktuálneho trendu bol aplikovaný SAR indikátor vo
verzii DAX_04, ktorý nezanedbateľne zlepšil ziskovosť aj percento ziskových
obchodov. Pri následnej analýze výsledných obchodov sa zistilo, že čas vstupu
do obchodu môže mať vplyv na ziskovosť stratégie. Po následnom obmedzení
obchodovania iba na určitý časový interval bolo dokázané, že predpoklad bol
správny a obmedzenie bolo aplikované do verzie DAX_05. V tomto kroku stra-
tégia dosahovala požadované správanie, keďže bola zisková, percento ziskových
obchodov sa blížilo k 50 a vývoj equity krivky bol stabilný, ako je vidieť na
jej grafe 4.2.

Vo finálnej verzií DAX stratégie bolo pridané posledné obmedzenie na
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vstup do obchodu pridaním podmienky na minimálny rozozstup jednotlivých
kriviek kĺzavého priemeru. Okrem tohto pri technike rozširenia pozície boli
v prípade ziskového obchodu otvorené ďalšie dva paralelné obchody. Ako je
vidno na grafe 4.3, táto technika takmer strojnásobila zisk oproti prechádza-
júcej verzii. Na cenovom grafe 4.1 je znázornený potencionálny vstup stratégie
DAX_final do obchodu v momente, keď sú splenené všetky podmienky pre
vstup do longu.

V tabuľke 4.1 sú zachytené výsledky jednotlivých verzí. Môžete si povšim-
núť, ako postupným vývojom boli dosahované lepšie výsledky skoro vo všet-
kých ukazovateľoch. Na priloženom diskovom médiu sa nachádzajú podrobné
výsledky testovania jednotlivých verzií s kompletným výpisom vykonaných
obchodov.

Obr. 4.2: Equity krivky DAX_ver05, DAX, 30 min, prvý polrok 2014
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Obr. 4.3: Zisk pre prvý polrok 2014, DAX, 30 min
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Obr. 4.4: Zisk pre prvý polrok 2014, DAX, 30 min

Verzia Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody

ver01 -9084 2608 12.31%
ver02 7420 156 28.85%
ver03 7493 51 31.37%
ver04 9505 54 37.04%
ver05 13905 44 38.64%
final 32150 59 47.46%

Tabuľka 4.1: Výsledky DAX verzií, prvý polrok 2014, DAX, 30 min

4.1.2 Optimalizácia a testovanie

Optimalizovanie stratégie DAX bolo pomerne náročné, keďže obsahovala väč-
šie množstvo parametrov. Z toho dôvodu boli parametre rozdelené na pri-
márne, ktoré určovali vstup do obchodu a sekundárne, ktoré vyhodnotený
vstup potvrdzovali. Následne boli najprv optimalizované primárne parametre
a až pre ich finálnu podobu boli optimalizované sekundárne parametre. Pri-
márne parametre boli periódy jednotlivých kĺzavých priemerov a zvyšné pa-
rametre boli zaradené do skupiny sekundárnych.

Prvá hrubá optimalizácia bola vykonaná na dátach prvého polroku 2014.
Pri tejto optimalizácii boli testované primárne parametre stratégie. Pre opti-
malizáciu primárnych parametrov boli zvolené nasledujúce parametre. Rýchly
kĺzavý priemer bol otestovaný v intervale od 10 do 90 s krokom 10, stredný
kĺzavy priemer od 15 do 105 s krokom 10 a pomalý kĺzavý priemer od 30 do

54



4.1. Stratégia DAX

130 s krokom 10. V tabuľke 4.2 môžete vidieť vybrané výsledky optimalizácie,
kompletné výsledky optimalizácie nájdete na priloženom médiu.

rýchla
krivka

stredná
krivka

pomalá
krivka

Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody v %

10 15 30 18444 134 41.04%
10 25 50 31932 59 47.46%
10 30 60 38298 51 52.94%
10 105 130 18739 23 43.48%
20 35 70 16966 45 36.73%
30 95 120 9097 23 43.48%
50 55 130 3803 32 46.88%
60 75 120 156 30 36.67%

Tabuľka 4.2: Vybrané výsledky optimalizácie DAX verzií, prvý polrok 2014,
DAX, 30 min

Ako je vidno v tabuľke 4.2 najlepšie výsledky boli dosahované v oblasti
okolo kombinácie parametrov 10-30-60. Preto bola táto oblasť zvolená pre jem-
nejšiu optimalizáciu.V jemnejšej optimalizácii bol zvolený interval pre rýchlu
krivku od 5 do 15 s krokom 1, pre strednú od 20 do 30 s krokom 1 a pre po-
malú od 50 do 70 s krokom 2. V jemnejšej optimalizácii stratégia dosahovala vo
všetkých kombináciach vysoko ziskové výsledky. Preto boli z jemnej optimali-
zácie vybrané tri vysoko potencionálne výsledky. Z vybraných výsledkov bolo
treba vybrať dostatočne spoľahlivú kombináciu pre ďalšie použitie. Testovaná
kombinácia môže byť považovaná za dostatočne robustnú, ak dosahuje dobré
výsledky aj pri inej forme výpočtu kĺzavého priemeru. MQL poskytuje jedno-
duchý (SMA), exponenciálny (EMA), vyhladený (SMMA) a lineárne vážený
(LWMA) kĺzavý priemer. Výsledky boli otestované pre všetky štyri dostupné
metódy výpočtu. Ako je vidno na grafe 4.5 všetky kombinácie parametrov
dosahovali porovnatelné výsledky. Avšak kombinácia 11-28-58 dosahovala naj-
nižiu stratu pri voľbe SMMA a celkovo využíva menej obchodov ako ostatné
kombinácie. Z toho dôvodu bola pre finálnu optimalizáciu sekundárnych pa-
rametrov zvolená kombinácia exponenciálnych priemerov 11-28-58.
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Obr. 4.5: Zisk pre jednotlivé kombinácie kĺzavého priemeru s rôznymi techni-
kami výpočtu, DAX stratégia, prvý polrok 2014, DAX, 30 min

Po finálnej optimalizácii na intervale od 1.1.2014 do 1.7.2014 boli zvo-
lené nasledujúce parametre pre stratégiu DAX_final: rýchla krivka EMA -
11, stredná krivka EMA - 28, pomalá krivka EMA - 58, maximálny sklz - 3,
obchodný interval 0 - 10 minúta hodiny, minimálny rozdiel jenotlivých kriviek
4 a minimálny zisk na vstup do paralélneho obchodu 30 pipov. V tabuľke 4.3
sú zhrnuté výsledky stratégie pred a po jednotlivých optimalizáciách. Ako
je vidno, pri poslednej optimalizacii došlo k určitému preučeniu sa stratégie.
Avšak tieto výsledky mohli byť spôsobené aj sezónnymi vplyvmi, pretože opti-
malizácia prebehla len na prvom polroku.

Výsledky na optimalizačnom
období 1.1. - 1.7.2014

Výsledky na testovacom
období 1.7. - 31.12.2014

Optimalizácia Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody

Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody

žiadna 24177 72 40.28% 20416 79 45.57%
hrubá 34247 59 47.46% 33583 74 48.65%
jemná 41328 45 53.33% 29158 59 47.46%
finálna 39787 42 54.76% 35033 52 51.92%

Tabuľka 4.3: Zhrnutie výsledkov walk-forward analýzy, DAX, 30 min

Pre odstránenie sezónnych vplyvov bol zvolený dlhší optimalizačný inter-
val počas celého roku 2014 a výsledky boli následne otestované na dátach z
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prvého kvartálu 2015. Postup optimalizácie bol rovnaký ako pri predcháda-
zajúcom kratšom časovom intervale. Po finálnej optimalizácii na intervale od
1.1.2014 do 1.1.2015 vyšli podľa očakávaní podobné parametre ako na krat-
šom intervale. Avšak s určitými odchýlkami, konkrétne: rýchla krivka EMA
- 10, stredná krivka EMA - 26, pomalá krivka EMA - 59, maximálny sklz -
3, obchodný interval 0 - 20 minúta hodiny, minimálny rozdiel jenotlivých kri-
viek 6 a minimálny zisk na vstup do paralélneho obchodu 60 pipov.Sumárne
výsledky vývoja optimalizácie a testovania stratégie sú zhrnuté v tabuľke 4.4.
Napriek tomu, že rozdiely sú na prvý pohľad minimálne, mali na správanie sa
stratégie výrazný vplyv. Testované výsledky už nepodliehali do takej miery
sezónnym vplyvom a dosahované výsledky boli porovnateľné až mierne lepšie
ako na optimalizačnom období. Kompletné jednotlivé optimalizácie s kontrét-
nymi parametrami sú k dispozícii na priloženom pamäťovom médiu.

Výsledky optimalizačného
obdobia 1.1. - 31.12.2014

Výsledky testovacieho
obdobia 1.1. - 31.3.2015

Optimalizácia Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody v %

Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody v %

Žiadna 43128 151 43.05% 48980 49 53.06%
Hrubá 66365 133 48.12% 48980 49 53.06%
Jemná 69494 104 50.00% 24517 35 54.29%
Finálna 73828 94 53.19% 24229 25 60.00%

Tabuľka 4.4: Zhrnutie výsledkov walk-forward analýzy, DAX, 30 min

4.1.3 Zhodnotenie

Stratégia DAX_final sa ukázala ako veľmi výkonná obchodná stratégia na
nemecký DAX, avšak na ostatných indexoch už nedosahovala tak pozitívne
výsledky 4.5. Vysvetlením môže byť aj to, že hodnoty jednotlyvých indexov sa
líšia v tisíckach dolárov za lot a DAX stratégia bola primárne optimalizovaná
pre nemecký index. Rovnako jej výsledky na forexovom alebo komoditnom
trhu nedosahovali požadované správanie. V prípade týchto trhov hlavným dô-
vodom zlyhania stratégie je, že ide o úplne iné trhy s odlišným správaním sa
a najmä vyššou volatilitou. Navyše pri aplikácií na forexový alebo komoditný
trh musel byť znížený parameter minimálneho rozdielu, kedže na týchto trhoch
dochádza k rozdielom v jendotlivých krivkách exponenciálnych priemerov v
úplne iných medziach. Ak by tento parameter nebol zmenšený, stratégia by
nevykonala žiaden obchod. Výsledky pre vybrané finančné inštrumenty sú zdo-
kumentované v tabuľke 4.5 a na priloženom pamäťovom médiu sa nachádzajú
aj kompletné výpisy testovania.
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Finančný Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody

DAX 23667 25 60%
Dow Jones Index -885 46 32.61%

Nikkei -9350 13 15.38%
Káva 5956 2 50.00%

GBP/USD -693 23 26.09%

Tabuľka 4.5: Výsledky stratégie DAX_final pre rôzne inštrumenty, interval
1.1. - 31.3.2015, 30 min

4.2 Stratégia FRX
Primárnym cielom tejto stratégie bol forexový trh. Ako hlavný menový pár,
na ktorý sa táto stratégia zamerala je GBPUDS (brtiská libra ku americkému
doláru). Bol zvolený nižší časový rámec 15 minút. Tento časový rámec bol
zvolený kvôli snahe o otestovanie trendovej stratégie na kratších časových
periódach. Keďže táto stratégia bola zameraná na forex, dostala označenie
FRX.

4.2.1 Vývoj

Pri vývoji tejto stratégie som naviazal na skúsenosti z vývoja predchádzajúcej
stratégie, čo urýchlilo jej vývoj. Ako základný prvok tejto stratégie boli zvo-
lené dva kĺzavé priemery. Hlavným indikátorom bol sklon pomalého kĺzavého
priemeru s dlhšou periódou.

• FRX_ver01
Indikátory: EMA(10), EMA(30)
Vstupy:
Long: EMA(10) prekríži zo spodu EMA(30). EMA(30) má klesa-

júcu tendeneciu a EMA(10) je pod lokálnym minimom
Short: analogicky naopak

Ukončenie: EMA(30) má opačnú tendenciu ako pri vstupe
Nedostatky: strata, nestabilita, nízke percento ziskových obchodov

• FRX_ver02
Indikátory: pridaný MACD.
Vstupy:
Long: Hodnoty hlavnej zložky MACD inidkátoru pretnú nulovú

hranicu zospodu a vstup je potvrdený podmienkami z predchadzajúcej
verzie
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Short: Analogicky hlavná zložka MACD pretne zhora nulovú hra-
nicu

Ukončenie: rovnaké ako vo FRX_ver01
Nedostatky: nedostatočný zisk

• FRX_ver03
Indikátory: rovnaké ako vo FRX_ver02. Stratégia obohatená o

stop loss a take profit na základe posledných korekcií
Nedostatky: nedostatočný zisk

• FRX_final trailling stop loss upravený na pohyblivú verziu

Obr. 4.6: Ukážka vstupu stratégie FRX_final

Vo finálnej verzii stratégie FRX_final bol obchod indikovaný MACD uka-
zateľom a povrdzovaný smerom pohybu exponenciálneho kĺzavého priemeru.
Ako jedno v tabuľke 4.6 prvá verzia založená iba na kĺzavých priemeroch vyko-
návala veľké množstvo obchodov a veľkú stratu. Pridaním MACD indikátora
sa dramaticky znížil počet obchodov, ale mierne rástlo percento úspešných ob-
chodov 4.8. Aplikovaním techniky stop lossu a take profitu dramaticky zlepšilo
chovanie stratégie. Prvotný stop loss sa pohyboval s cenovými korekciami a
vylepšený trailling stop loss sa hýbal so samotnou cenou. Ak sa aktuálna cena
posunula dostatočne v očakávanom smere trailling stop loss ju nasledoval a
tým ochránil už vzniknutý zisk. V prípade poklesu sa trailling stop loss nehý-
bal. V prípade vývoja tejto stratégie bolo vyskúšané veľké množstvo dostup-
ných indikátorov ako RSI, ADX, Stochastic Oscilator, ale ani jedno nasadenie
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nedosiahlo požadovaných výsledkov. Preto bol vývoj zastavený a pomocou
optimalizácie sa pokúsime dosiahnuť žiadaného správania.
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Obr. 4.7: Zisk pre prvý polrok 2014, GBP/USD, 15 min
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Obr. 4.8: Zisk pre prvý polrok 2014, GBP/USD, 15 min

4.2.2 Optimalizácia a testovanie

Optimalizácia prebiehala rovnako ako v prípade stratégie DAX, len bola na-
sadená iná stratégia, pre podrobný postup viď 4.1.2. Primárnymi indikátormi
boli zvolené jednotlivé periódy kĺzavých priemerov a veľkosť stop lossu a take
profitu. Vďaka menšiemu počtu parametrov mohla byť optimalizácia rozdelená
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Verzia Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody

ver01 -2181 475 95 (20.00%)
ver02 7 7 2 (28.57%)
ver03 51 10 9 (90.00%)
final 203 14 11 (78.57%)

Tabuľka 4.6: Výsledky FRX verzií, prvý polrok 2014,GBP/USD, 15 min

len na hrubú a finálnu. V obidvoch optimalizáciách bolo pomerne náročné vy-
brať dostatočné robustnú kombináciu parametrov pre kĺzavé priemery pomo-
cou porovnania správania sa pre jednotlivé výpočty. Po dlhšom rozhodovaní,
bola v obidvoch optimalizáciách zvolená oblasť pre kobináciu 40 - 50, ktorá sa
preukázala ako dostatočne spoľahlivá. Navyše neďaleko tejto oblasti vyšli aj
optimálne výsledky pre stratégiu DAX. Žiaľ, ani po dvoch kolách optimalizá-
cie, v ktorých vyšli podobné výsledky, nedosiahla stratégia želané správanie. V
závare FRX_final stratégia dosahovala najlepších optimalizačných výsledkov
pre nasledujúce parametre: rýchla krivky EMA 45, pomalá EMA krivka 47,
MACD(9,26,12), veľkosť stop lossu a take profitu 130, 136.

Ako je vidno v tabuľke4.7 táto stratégia trpela po optimalizácií preučenos-
ťou. Aj napriek nie veľkému poklesu percenta úspešných obchodov stratégia
sa dostala do straty oproti obdobiu, na ktorom bola optimalizovaná. Tento
symptom preučenia bol spozorovaný už aj na prvej optimalizácii na kratšom
období, prvého polroku 2014. Kompletné výsledky testovania a optimalizáviú
sú k dispozícii na priloženom pamäťovom médiu.

Výsledky optimalizačného
obdobia 1.1. - 31.12.2014

Výsledky testovacieho
obdobia 1.1. - 31.3.2015

Optimalizácia Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody v %

Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody v %

Žiadna 144 28 67.86% -33 11 72.73%
Hrubá 707 37 56.76% -119 16 43.75%
Finálna 1170 48 60.42% -198 18 50.00%

Tabuľka 4.7: Zhrnutie výsledkov walk-forward analýzy FRX_final,GBP/USD,
15 min

4.2.3 Zhodnotenie

Vývoj ziskovej stratégie nie je jednoduchá činnosť. Táto stratégia to len po-
tvrdzuje. Ako je vidno, trendová stratégia dosiahla na forexovom trhu horšie
výsledky ako na indexovom. Prvou pričinou môže byť nižší časový rámec a
tympádom boli sledované krátkodobé trendy. Navyše krátkodobé trendy na
forexe sa veľmi často menia a to mohlo mať za dôsledok neželané správanie
stratégie. Pri otestovaní stratégie na iných finančných inštrumentoch straté-
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gia preukázala slabé výsledky 4.8. Zaujímavé výsledky dosiahla na nemeckom
indexe DAX, kde sice sa dostala do straty, ale mala nadpolovičnú časť obcho-
dov ziskových. Pri vhodných úpravách by mohla byť táto stratégia nasadená
aj na indexovom trhu. Veľkým prínosom tejto stratégie bolo, že aj napriek
zlým výsledkom boli otestované krátkodobé trendy na forexovom trhu.

Finančný
inštrument

Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody

GBP/USD -172 15 40.00%
EUR/USD -219 6 33.33%
USD/JPY 59 2 50.00%

Texaská ropa 325 2 100.00%
DAX -772 39 53.85%

Tabuľka 4.8: Výsledky stratégie FRX_final pre rôzne inštrumenty, interval
1.1. - 31.3.2015, 15 min

4.3 Stratégia COM

Tretia trendová stratégia bola zameraná na komoditný trh. Ako primárny
finančný inštrument bola zvolená texaská ropa. Bolo predpokladané, že na
tomto inštrumente môže byť trendová stratégia zisková z dôvodu pomerne
silných trendov. Tieto trendy bývajú často posilnené externými vplyvmi ako
zásahy politikov, plán krajín OPEC alebo technologickým pokrokom. Pre ľah-
šie odhadnutie silných dlhodobejšich trendov bol zvolený dlhši časový rámec
1 hodiny. Pre konkrétne spracovanie bol vybraný symbol OIL.WTI. od XTB.

4.3.1 Vývoj

Stratégia COM bola založená na princípe Bollingerových pásiem. Hlavná myš-
lienka pri tejto stratégií bolo rozdelenie pohybu cien do dvoch pásiem, aktív-
neho a pasívneho. Pasívne pásmo bolo zachytené pomocou Bollingerového
pásma s menšou odchýlkou. V tomto pásme boli pohyby cien považované za
netrendové. V momente, ak sa ceny dostali mimo tohto pásma do aktívnej
oblasti, bol pohyb ceny vyhodnotený ako trendový. Toto širšie externé pásmo
bolo zachytené Bollingerovým pásmom s väčšou odchýlkou. Keďže pasívne
pásmo bolo vždy vnútri aktívneho, rozdeľovalo aktívne pásmo na dve oblasti,
hornú a dolnú. V pripade, ak cena prerazila do horného aktívneho pásma bol
indikovaný vstup do longu. Naopak, cena v dolnom aktívnom pásme indiko-
vala vstup do shortu. Postupne počas vývoja boli pridané ďalšie indikátory na
potvrdenie vstup.

• COM_ver01
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Indikátory: Bollingerove pasma s odchylkou 1 a 2

Vstupy:

Long: celá sviečka v hornom aktívnom pásme

Short: celá sviečka v dolnom aktívnom pásme

Ukončenie: aspoň 75% sviečky v pasívnom pásme

Nedostatky: strata, nestabilita, nízke percento ziskových obchodov

• COM_ver02

Indikátory: pridaný RSI

Vstupy:

Long: vstup z COM_ver01 potvrdený RSI hodnotou v hornej po-
lovici

Short: vstup z COM_ver01 potvrdený RSI hodnotou v dolnej po-
lovici

Ukončenie: rovnaké ako v COM_ver01

Nedostatky: strata, nízke percento ziskových obchodov

• COM_ver03

Indikátory: pridaný SAR

Vstupy:

Long: vstup z COM_ver02 potvrdený stúpajúcim SAR

Short: vstup z COM_ver02 potvrdený klesajúcim SAR

Ukončenie: rovnaké ako v COM_ver01

Nedostatky: nedostatočný počet obchodov

• COM_final pridaný trailling stop loss a take profit
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Obr. 4.9: Ukážka vstupu stratégie COM_final

Vo finálnej verzii tejto strategie bol vstup do longu, pripadne shortu, indi-
kovaný presunom celej sviečky do aktívneho pásma mimo užšieho pasívneho
Bollingerovho pásma. Pre potvrdenie sily trendu sa použival oscilátor RSI. Sa-
motný RSI nemal markantný vplyv na výsledky stratégie, ale pri kombinácii
s indikátorom SAR vo verzii 04 sa drasticky zlepšilo chovanie stratégie. Práve
pridaním RSI a SAR do pôvodej verzie zmenilo stratovú stratégie na ziskovú
ako je vidno na grafe 4.10. Zavedením trailling stop lossu a take profitu bolo
správanie stratégie stabilizované a dosiahnuté želané chovanie.
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Obr. 4.10: Zisk za rok 2014,Texaská ropa, 1 hodina
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Obr. 4.11: Percentuálne rozloženie obchodov, 2014, Texaská ropa, 1 hodina

Verzia Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody

ver01 -9960 1931 0.10%
ver02 -9958 1967 0.41%
ver03 771 16 43.75%
final 3331 17 58.82%

Tabuľka 4.9: Výsledky COM verzií,rok 2014,Texaská ropa, 1 hodina

4.3.2 Optimalizácia a testovanie

Pri stratégii COM_final bola vykonaná len jedna optimalizácia na dátach z
celého roku. Je to z toho dôvodu, že XTB poskytuje dáta pri časovom rámci
1 hodina u komodít iba jeden rok dozadu. Navyše komodity sú citlivé na
sezónne vplyvy. Jednou z najcitlivejších komodit na trhu je práve ropa, kde
napríklad začiatok motoristickej sezóny v USA silne ovplyvňuje jej cenu. Preto
ak by stratégia bola optimalizovaná iba na prvom polroku, jej výsledok by
bol s najväčšou pravdepodobnosťou zmanipulovaný jednotlivými sezónnymi
vplyvmi.

Rovnako ako pri predchádzajúcej verzii vďaka nižšiemu počtu paramet-
rov bola optimalizácia rozdelená len na hrubú a jemnú. Pri tejto optimalizácií
bola zvolená najlepšia kombinácia parametrov na záklde veľkosti zisku s prime-
raným množstvom obchodov. Pri optimalizácii väčšina ziskových kombinácií
realizovala okolo 20 - 30 obchodov. Uprednostnené boli kombinácie s trochu
vyššou vstupnou hranicou pre RSI, ktorá sa ukázala ako veľmi kľúčová. Vo
finálnej jemnej optimalizácií vyšli najlepšie výsledky pre Bollingerové pásmo
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s periódou 50, pasívne pásmo s odchylkou 1, aktívne pásmo s odchylkou 2.3,
98% sviečky muselo prejsť do pasívneho pásma. Pre vstup do longu musela
byť hodnota RSI nad 68 a pre short pod 37. Ako najlepšia hodnota stop lossu
sa ukázala 100 a take profitu 80.

Výsledky optimalizačného
obdobia 1.1. - 31.12.2014

Výsledky testovacieho
obdobia 1.1. - 31.3.2015

Optimalizácia Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody v %

Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody v %

Žiadna 3331 17 58.82% -394 6 50.00%
Hrubá 14196 25 88.00% 2965 13 69.23%
Finálna 14884 37 81.08% 2988 13 69.23%

Tabuľka 4.10: Zhrnutie výsledkov walk-forward analýzy COM_final, Texaská
ropa, 1 hodina

Pri optimalizácii bol dosiahnutý markatný nárast ziskov a vyše dvadsať
precentné zlepšenie v počte ziskových obchodov. Pri porovnaní výsledkov opti-
malizácie a testovania možno pozorovať určitý pokles vo výkonnosti na tes-
tovacej vzorke, no treba poznamenať, že optimalizačné obdobie bolo 4-krát
dlhšie ako testovacie. V prípade, ak by stratégia bola testovaná na rovnako
dlhom období, jej výsledky by sa mohli dostať na požadovanú úroveň z opti-
malizačného obdobia. Celkovo, výsledky poukazujú na silný potenciál tejto
strtégie aj pri nasadení na iné trhy.

4.3.3 Zhodnotenie

Predpoklad z testovania statégie o jej komplexnosti sa pri otestovaní na iných
trhoch preukázal do určitej miery správny. Ako je vidno v tabuľke 4.11 táto
stratégia vykazovala ziskové chovanie nielen na primárnom inštrumente, kto-
rým bola ropa, ale aj na agrárnej komodite kakau. Veľký potenciál preukázala
napríklad aj na indexovom trhu, kde dosiahla vyše 80% ziskových obchodov
na DAXe a taktiež určité možnosti využitia by sa našli aj na forexovom trhu.
V podstate sa podarilo vytvoriť pomerne trhovo neutrálnu trendovú strategiu,
ktorá by pri vhodných úpravách mohla byť použitá na rôzne finančné trhy.
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Inštrument Zisk
[USD]

Počet
obchodov

Ziskové
obchody v %

Texaská ropa 2988 13 69.23%
Kukurica -3455 16 43.75%
Kakao 1589 5 80.00%
DAX 4462 36 86.11%

GBP/USD -903 25 44.00%
USD/CAD 546 11 90.91%

Tabuľka 4.11: Výsledky stratégie COM_final pre rôzne inštrumenty, interval
1.1. - 31.3.2015, 1 hodina

4.4 Zhodnotenie výkonnosti stratégií

Zhodnotenie a porovnanie jednotlivých stratégií môže byť vykonané z rôznych
pohľadov. Ten najzákladnejší parameter, na ktorý sa obchodníci zameriavajú
najčastejšie, je veľkosť zisku. Avšak hľadieť iba na tento aspekt nie je úplne
optimálne, keďže jednotlivé finančné trhy poskytujú rôzne možnosti zárobku
a veľký zisk môže v sebe zahŕňať aj veľký risk. Navyše finančný trh je veľmi
nestabilný a podmienky na ňom sa neustále menia. Preto je potrebné defi-
novať určité ukazatele, na základe ktorých budeme môcť porovnať správanie
jednotlivých stratégií. V tejto práci využijem tri ukazatele a nimi budú, RAR
(zohľadnenie rizika návratnosti), RRR (pomer rizika k risku), pesimistickej
návratnosti na vstupný kapitál (PROM) a konzistentonosť strtatégie. Jednot-
livé ukazatele budem porovnávať na základe výsledkov stratégie na celom roku
2014.

4.4.1 RAR

RAR (Risk Adjusted Return) v preklade zohľadnenie rizika návratnosti je
univerzálna percentuálna miera obchodnej výkonnosti. Cieľom tejto miery je
zohladniť veľkosť možného rizika voči potencionálnemu zisku[36].

Hlavným faktorom, ktorým sa meria rizikovosť, je maximál drawdown (ma-
ximálny odpočet) označovaný ako MDD. Je definovaný ako najväčší lokálny
prepad v equity[35]. Tento údaj určuje najväčši môžný finančný prepad na ob-
chodnom účte. Okrem iného hodnota MDD často definuje aj minimálny vklad
pre nasadenie AOS, aby odolal možnému prepadu pri nasadení na skutočné
trhy.

Výpočet RAR zohľadnuje pomer zisku ku najväčej možnej strate a veľkosť
absolútneho prepadu voči vstupnému kapitálu (ADD). Keďže pri finančných
trhoch treba rátať s horšimi výsledkami, MDD je vynásobená dvomi. Zisk sa
berie ako výsledná bilancia očistená o vstupný kapitál.
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RAR = Zisk
MDD∗2+ADD

Jednotlivé hodnoty RAR aproximujú aké veľké zisky boli dosiahnuté pri
pesimistickom zohľadnení rizika. Preto platí, čím vačšia hodnota RAR, tým
lepšia stratégia, keďže to indikuje silné zisky alebo malé riziko. Pre jednotlivé
stratégie vyšli nasledujúce hodnoty:

RAR(DAX) = 69494.55
25857.81∗2+8626.47 = 1.15

RAR(FRX) = 1170.67
312.43∗2+278.63 = 1.29

RAR(COM) = 14884.30
6742.86∗2+60.00 = 1.09

Všetky tri strategie dosiahli porovnatelných hondôt. Na základe výsledkov
môžme FRX stratégiu zhodnotiť ako potencionálne najziskovejšiu v rámci zo-
hladneného rizika. Ašak, dôležité je si uvedomiť, že RAR miera zhodnocuje
iba historické výsledky a preto by sme sa nemali spoliehať čisto ne jej výsledky
pri výbere nasadenia stratégie.

4.4.2 RRR

RRR (Reward to Risk Ratio) v preklade pomer zisku ku strate, je štatis-
tický nástroj, ktorý poskytuje univerzálny náhľad pre porovnanie stability
stratégie[36]. RRR je určitá obdoba RAR, ktorý zohľadnuje možné riziko voči
zisku. Rovnako ako v prípade RAR aj tu je riziko reprezentované hodnotou
MDD a zisk je finálna bilancia účtu očistená o vstupný kapitál.

RRR = Zisk
MDD

Jednotlivé hodnoty RRR vystihujú koľko ziskových dolárov (alebo iná
mena, v ktorej su poskytnuté výsledky) pripadá na jeden stratový dolár. Cel-
kovo za stratégie vhodné na nasadenie sa považujú AOS, ktoré dosahujú as-
poň RRR 2.0 a vyššie. AOS ktorého honota RRR presahuje 5.0, môže byť
považovaný za skutočne kvalitný a vhodný na nasadenie. Žiaľ, túto hranicu
neprekonala ani jedna stratégia.

RRR(DAX) = 69494.55
25857.81 = 2.68

RRR(FRX) = 1170.67
312.43 = 3.75

RRR(COM) = 14884.30
6742.86 = 2.21

Z hľadiska RRR miery všetky tri stratégie dosahovali pomerne uspokojivé
výsledky. Najlepšie výsledky dosahovala FRX stratégia, ktorá pre každý jeden
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dolár v risku generovala takme štyri doláre zisku. Okrem zhodnotenia výsled-
kov sa RRR miera využíva aj v príapde, keď si obchodník chce určiť pomer
stop-lossu a take profitu.

4.4.3 PROM

Doposiaľ opísané miery aproximovali historické výsledky stratégie a poskyto-
vali náhľad na ich výkonnosť počas testovania. Pesimistická miera návratnosti
na vstupný kapitál (Pessimistic return on margin - PROM )[36] sa snaži odhad-
núť budúcu výkonnosť stratégie na základe historických dát. Pesimistická je
kvôli tomu, že jednotlivý počet ziskovýcho obchodov je skrátený o odmocninu
počtu obchodov, čo má za následok, potencionálne nižší zisk aký bol získaný
pri testovaní. Navyše odmocnením je dosiahnutý efekt, že tento pesimistický
odhad viac postihne stratégie s nižším počtom obchodov.

PROM = AW T∗(NW T−
√

NW T )−ALT∗(NLT−
√

NLT )
EC

AWT− > Priemerný ziskový obchod)
NWT− > Počet ziskových obcodov
ALT− > Priemerný stratový obchod
NLT− > Počet ziskových obchodov
EC− > V stupný kapitál

PROM(DAX) = 2003.60∗(52−
√

52)−667.16(52−
√

52)
10000 = 5.99

PROM(FRX) = 65.37∗(29−
√

29)−38.16(19−
√

19)
10000 = 0.09

PROM(COM) = 758.50∗(30−
√

30)−1124.38(7−
√

7)
10000 = 1.37

Z jednotlivých výsledkov PROM vyšlo, že najhoršie na tom bude FRX
stratégia, čo sa aj potvrdilo na otestovaní tejto stratégie na prvom kvartáli
2015 a najvyššie zisky dosiahne DAX stratégia, čo sa taktiež potvrdilo. Vý-
hodou tejto miery je, že obchodníkovi poskytne určitý prehľad o budúcom
zhodnocovaní vstupného kapitálu.

4.4.4 Konzistentnosť

Pri hodnotení konzistentnosti stratégie sa môže hľadieť na viacero aspenktov.
Cieľom je ohodnotiť, do akej miery AOS obchodoval a dosahoval vyrovnané
a stabilné výsledky. V tejto praci je konzistentnosť stratégie hodnotená na
základe vývoja equity krivky. Eqity krivka znázorňuje vývoj finančných pros-
triedkov na účte obchodníka. Ide o základný ukazovateľ obchodných výsledkov
stratégie. Pri jej analyzovaní nie je dôležité hľadieť na hodnoty, ale skôr na
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formu, akou sa krivka vyvíja. Cielom každého obchodníka by mala byť equ-
ity krivka s minimálnymi prepadmi a čo najstabilnejším rastúcim trendom.
Tákáto krivka indikuje stabilnú stratégiu, ktorá nemá veľké prepady a preto
nepredstavuje veľké riziko.

Ako vidno na grafoch 4.12 všetky krivky majú pomerne stabilný rastúci
trend. Za najstabilnejšiu stratégiu možno považovať COM stratégiu, ktorá
dosiahla najhladši rastúci vývoj equity krivky, bez vačších prepadov, ktoré
možno pozorovať napríklad na konci DAX equity krivky.

Obr. 4.12: Equity krivky, rok 2014

4.4.5 Kapitalizácia AOS

Určenie kapitálových nárokov stratégie je jedným zo záverečných krokov pred
nasadením stratégie. Cieľom v tomto kroku je určenie vhodnej velikosti kapi-
tálu, ktorý bude potrebný pre jej nasadenie. Určiť správne množstvo kapitálu
pre nasadený AOS, je kľúčove z dvoch aspektov, ekonomického a rizikového.

AOS môže byť z hľadiska veľkosti kapitalu v dvoch extrémnych sitáciách.
Prekapitalizovaný AOS je taký, ktorý využíva zbytočne veľké množstvo vstup-
ného kapitálu na svoje fungovanie. V tomto prípade AOS plýtva dostupným
kapitálom, ktorý by mohol byť zhodnotený napríklad v inom systéme alebo
obchodník by ho mohol využiť na iné investície. Avšak prekapitalizovaný AOS
určite podstupuje menšie riziko ako opačný extrém.

Podkapitalizovaný AOS nesie v sebe veľké riziko. V tejto situácii sa AOS
môže dostať do straty, kedy už nebude disponovať dostatočným kapitálom pre
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vstup do ďalších potencionálne ziskových obchodov. Preto je dôležité vhodne
odhadnúť veľkosť vstupného kapitálu.

Potrebnné množstvo vstupného kapitálu by malo byť dostatočne veľké aby
odolalo možným prepadom. Zároveň aj po týchto prepadoch by AOS mal dis-
ponovať dostatočnými prostriedkami na ďalšie fungovanie. Ako hlavné krité-
rium na určenie veľkosti vstupného kapitálu môže byť hodnota MDD získaná
z historických dát. V prípade ak obchodník zvolí vstupný kapitál velikosti
aspoň MDD tak by AOS mal odolať aj najväčšim zaznamenaným prepadom.

Avšak historická hodnota MDD môže byť lahko prekonaná v budúcnosti.
Preto je vhodné ju navyše násobiť určitým koeficientom, ktorý zohladňuje
druh trhu a riziko, ktoré je obchodník ochotný podstúpiť. Minimálne by malo
ísť o koeficient velikosti 1.5, ktorý by mal odolať maximálnym prepadom a tak-
tiež vytvoriť akýsi priestor pre ďalšie obchodovanie. Ideálne v prípade finančne
náročnejších trhov, ako sú napríklad indexové by sa tento koeficient mal pohy-
bovať aspoň nad hodnotami 2.0 . Tento koeficient záleži od obchodníka a jeho
povahy. Zvoliť si môže hodnoty aj pod 0.5 v prípade ak obchodník svojmu AOS
dostatočne verí a má dôveru v jeho stabilné zisky. Avšak, hodnota vstupného
kapitálu by nikdy nemala klesnúť pod hodnotu asolútneho prepadu (Absolute
DwarDown - ADD), ktorý definuje maximálny prepad equity na obchodnom
účte pod hodnotu vstuného kapitálu počas testovania.

Na základe toho, by vzorec na veľkosť vstupného kapitáli mohol byť defi-
novaný taktko:

V stupný kapitál = ADD + MDD ∗ 2
V stupný kapitál DAX = 8626.47 + 25857.81 ∗ 2 = 60342.09
V stupný kapitál FRX = 278.63 + 312.43 ∗ 2 = 903.49
V stupný kapitál COM = 60.00 + 6742.86 ∗ 2 = 6802.86

Za koeficient bola zvolená hodnota dva, lebo v každom prípade je lep-
šie mať viac priestoru na prepad a predísť definitívnemu koncu obchodovania
AOS. Jednotlivé odhady na kapitalizáciu stratégií ukážkovo reprezentovali jed-
notlivé trhy, na ktorých boli stratégie nasadené. Jednoznačne najvyšší vstupný
kapital vyšiel pre indexový trh, na ktorom obchod v objeme jedného lotu sa
pohybuje v tisícoch dolárov. Na druhej strane, kapitálovo najprístupnejší trh,
forex sa ukázal ako najmenej náročný na vstupný kapitál pri rovnakej veľkosti
lotu.

4.5 Možnosti rozšírenia
V prvom rade by bolo vhodné rozšíriť testovanie a nasadenie vyvinutých stra-
tegií. V tejto práci boli stratégie otestované iba na roku 2014, kvôli obmedzeniu
zo strany brokera. Ten poskytoval iba rok straté dáta pre mňou zvolený štan-
dardný účet od XTB. Tento nedostatok som sa snažil napraviť importom dát
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od iného brokera a pomocou ThickStory aplikácie. Avšak oba pokusy zlyhali.
Žiaľ, riešenie na toto zlyhanie sa mi z časových dôvodov nepodarilo realizo-
vať. Taktiež z časových dôvodov nebolo môžné otestovať správanie sa stratégií
na live tradingu prostredníctvom demo účtov. Implementované stratégie re-
alizovali priemerne štyri obchody mesačne a preto by bolo potrebné nasadiť
stratégie na žive trhy aspoň na pol roka pre dostatočné overenie výsledkov.

Ďalšie možnosti rozšírenia nielen implementácií ale aj celkového konceptu
sú v tomto pripade veľmi široké. V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že
momentálne je dostupné veľmi široké spektrum analytických indikátorov a v
rámci tejto práce bol preskúmaný a rozobraný len zlomok dostupných indi-
kátorov. Porovnanie a zhodnotenie aspoň väčšiny dostupných indikátorov je
mimo rozsah tejto práce a zrejme by bol aj mimo rozsah celej jednej knihy.

Okrem dostupných indikátorov sa pri tvorbe AOS naskytuje možnosť roz-
šírenia aj vo forme návrhu vlastného indikátoru. V rámci tejto práce som sa
radšej zameral na dostupné zdroje a zhodnotil ich využitelnosť.

Navyše, finančný trh je živé prostredie, ktoré sa neustále vyvíja a pod-
mienky pre obchodovanie na ňom sa neustále menia. Preto napríklad testova-
nie stratégie aj niekoľko rovkov do zadu nemusí garantovať úspech v budúc-
nosti. Možným a veľmi persperktívnym riešením by bolo implementovať do
obchodnej stratégie prvky umelej inteligencie. Cieľom tejto umelej inteligen-
cie by mohla byť snaha sa prispôsobiť aktuálnym sitáciam na trhu a podľa
toho optimalizovať napríklad výber indikátorov a ich jednotlivé parametre.

Celkovo rozšíriteľnosť AOS je veľmi pestrá a rád by som sa venoval tejto
téme aj vo svojich nasledujúcih prácach, keďže ide o fascinujúcu a perspektívnu
aplikáciu informačných technológií.
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Záver

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo implementovať a rozobrať po-
trebné kroky ku tvorbe AOS. Tento cieľ bol postupne splnený v jednotlivých
kapitolách nasledovne.

V uvodnej časti práce bola popisána funkcionalita a princípi, na ktorých
je AOS založený. V rámci toho bolo potrebné sa oboznámiť s jednotlivými
zložkami nielen AOS, ale aj fungovania rozličných finančných trhov. Preto
v úvode boli rozobrané jednotlivé finančné trhy a základne pojmy spojené s
týmito trhmi.

V analytickej části hlavným cieľom bolo preskúmať možnosti automatizá-
cie jednotlivých obchodných stratégií a ich aplikovatelnosť. Boli predstavené
tri najrozširenejšie technické analýzy a potrebné finančné indikátori pre ich
realizáciu. V závere analytickej časti boli zhodnotené možnosti využitia troch
elektronických obchodných platforiem MetaTrader 4, NinjaTrader a Multi-
charts.NET.

V návrhovej časti bol navrhnutý štrukturalizovaný postup pre vývoj AOS.
Boli zhodnotené jednotlive požiadavky na funcionalitu AOS a následne aj
nevrhnutý funkčný koncept AOS.

V záverečnej implementačnej časti boli navrhnuté, implementované, opti-
malizované, otestované a zhodnotené tri obchodné stratégie založené na tren-
dovej analýze. Pri ich nasadení boli preskúmane rôzne aspentky AOS, najmä
možnosti finančných trhov a aplikovatelnosť trendovej stratégie. Z výsledkov
vyšlo, že ziskovo najperspektívnejší pre trendové stratégie je indexový trh.
Tento trh generoval naväčšie zisky, najmä kvôli vysokým cenám jednotlivých
indexov a aj menši trendový pohyb mohol vygenerovať veľký zisk. Taktiež
pohyby na tomto trhu boli pomerne stabilné a nevykazovali časté výkyvy ako
napríklad volatilný forexový trh.

Avšak trendové stratégie sa preukázali výrazne citlivé na časové periódy a
použité časové rámce. Ceľkovo trendová stratégia na dlhšom časovom rámci
vykazovala stabilnejšie a lepšie výsledky na širšom spektre finančných trhov.
Naopak trendová stratégia, s kratším časovým rámcom trpela pri optimalizácií
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silným preučením a dosahovala nepredvídateľné výsledky. Na základe získa-
ných výsledkov bolo usúdené, že stabilnejšie správanie trendových stratégii je
dosiahnuté pri analýze dlhodobejších trendov na indexových alebo komodit-
ných trhoch.

Na záver boli podrobne zhodnotené výsledky jednotlivých implementácií
a poskytnuté určité možnosti pre rozšírenie funkcionality AOS.
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Dodatok A
Zoznam použitých skratiek

AOS Automatický obchodný systém

EA Expert Advisor

SMA Simple moving average

EMA Exponencial moving average

LWMA Linear weighted moving average

SMMA Smoothed moving average

RSI Relative strength indicator

SAR Stop-And-Reverse

MACD Moving Average Convergence/ Divergence

CFD Contrack for difference

DAX Deutsche Boerse Ag German Stock Index

FOREX Foreign Exchange market

USD US Dollar

CAD Canadian Dollar

EUR Euro

GBP Great British Pound

JPY Japannese Yen

MQL MetaQuotes Language

MDD Maximal DrowDawn
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A. Zoznam použitých skratiek

ADD Absolute DrowDawn

PROM Pessimistic return on margin

RAR Risk Adjusted Return

RRR Reward to Risk Ratio
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Dodatok B
Zoznam použitých finančných

inštrumentov

Pre účel tejto práce boli použité nasledujúce finančné inštrumenty s konkrét-
nym označením u XTB.

GBP/USD - GBPUSD.

USD/JPY - USDJPY.

EUR/USD - EURUSD.

USD/CAD -USDCAD.

DAX - DE.30.

Dow Jones Index - US.30.

Nikkei - JAP225.

Texaská ropa - OIL.WTI.

Káva - COFFEE.

Kukurica - CORN.

Kakao - COCOA.

Zlato - GOLD.
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Dodatok C
Obsah priloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
text

thesis.pdf ............................. text práce vo formáte PDF
thesis.......................zdrojová forma práce vo formáte LATEX

implementácia
strategies ...................... zdrojové kódy + skompilovaný EA
results........................výsledky testovania vo formáte .htm
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