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Jak řídit investici? 

Praha 24.4.2012 

Přednášející: Petr Žabža  



Nejdříve si ujasněte, zda jste…  

Investor  
 

 

nebo  

 

 

Spekulant 
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Psychologie je 99% úspěchu…  
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Modří – kupují na základě prolomení ceny akcie 

směrem vzhůru. Fungují na základě teorie 

„většího šaška“ a doufají, že ostatní spekulanti 

jejich akcie koupí za vyšší cenu.  

Zelení – nováčci, nemají ani tušení, co dělají. 

Kupují akcie od modré skupiny.  

Oranžoví – kupují po mírné korekci, obvykle na 

úrovni 10MA. Nejspíše si pojistí pozici stop-

pokynem mírně pod spodní hranicí technického 

signálu „kladivo“ 

Červení – místo pro správné spekulanty. 

Červení prodali na stop-loss, zelení už vše prodali. 

Vidíte, jak se snížil objem? Předchozí hranice 

odporu se stává podporou.  

Zelení – opět špatně. Spekulant nicméně 

někoho takového potřebuje…komu by své akcie 

pak prodával?  



Trendové linie/změny trendu … pravidlo č. 1 
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Trendová linie je 

prolomena 

 

• Trend se prozatím 

nemění… 

 

• Akcie často prolomí 

trendovou linii a pak 

ještě pokračují v 

trendu…  

 

• Je na místě klást si 

otázku, zda není vhodná 

doba nastavit stop-loss 

pokyny…  



Trendové linie/změny trendu … pravidlo č. 2 
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Neúspěšný re-test 

maxima 

  

• Akcie v růstovém trendu 

zaznamenává vyšší 

maxima a minima… 

 

• Pokud se toto pravidlo 

poruší, začněte si klást 

otázku, zda se trend 

nemění… 

 

• Viz. graf - Změna trendu 

prozatím není potvrzena ! 



Trendové linie/změny trendu … pravidlo č. 3 
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Cena klesá pod 

předchozí minimum 

  

• Cena akcie poklesla pod 

předchozí minima… 

 

• Viz. graf – změna trendu 

je potvrzena… 

 

• Akcie je v potvrzeném 

klesajícím trendu, její 

cena tvoří nižší maxima a 

minima…  



Trendové linie/změny trendu … pro růst platí vše 
analogicky 
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10 vs 30 … být „dlouhý“ nebo „krátký“?  
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10-denní SMA (simple 

moving average) NAD 30-

denní EMA (exponential 

moving average) = buďte v 

dlouhé pozici !!  

 

 

10-denní SMA (simple 

moving average) POD 30-

denní EMA (exponential 

moving average) = buďte v 

krátké pozici !!  

 



Williams %R … kdy být „dlouhý“ nebo krátký“ 
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Je-li 10SMA NAD 30EMA, 

zvažte vstup do dlouhé 

pozice v okamžiku, kdy je 

hodnota indikátoru Williams 

%R méně než -80 

(přeprodaný stav trhu) 

 

 

Je-li 10SMA POD 30EMA, 

zvažte vstup do krátké 

pozice v okamžiku, kdy je 

hodnota indikátoru Williams 

%R více než -20 

(překoupený stav trhu) 



10 

Kontakty 

Děkuji za pozornost 

 
 Tel.   +420 221 424 424 

 Email  info@patria-direct.cz 

 Web  www.patria-direct.cz 

 

 

 Makléř obchodování s cennými papíry: Petr Žabža 

 

 V prezentaci byly použity materiály z www.swing-trade-stocks.com  
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