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Forexový trh - charakteristika 
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Forex – International Interbank Foreign Exchange 

 

 Forex (FX) – trh cizích měn 

 klíčovými měnami jsou USD, EUR, JPY, GBP a CHF 

 celosvětová elektronická síť nabídek a poptávek na nákup a prodej měnových párů 

 účastníky trhu Forex představují komerční i investiční banky, centrální banky, měnoví 

dealeři, hedge fondy a další 

 nejlikvidnější světový trh 

 neregulovaný trh bez pevné struktury 

 přístup na trh prostřednictvím CFD (contract for difference) 

 



Forexový trh - výhody 
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Výhody Forexového trhu 

 

 obchodování 24 hodin denně 

 efekt páky 

 likvidita 

 spread 

 obchodování bez poplatků 

 spekulace na růst a pokles 

 nízké obchodní náklady  

 rychlost exekuce pokynů 

 možnost kontroly rizika 
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Stav účtu: 1000 USD 

Obchodní strategie: LONG spekulace na posílení EUR vůči USD 

Velikost pozice: 1 lot 

Požadované zajištění: 200 USD 

Hodnota Pipu: 1 USD 

 

 

Obchodování – páka  

Efekt páky: 

Otevřením pozice  (nákup 1 lotu za tržní cenu 1,3068 EURUSD) systém automaticky zablokuje 

zajištění 200 USD. Disponibilní zůstatek pro otevření dalších pozic je tedy 800 USD.  

V případě pohybu kurzu na hodnotu 1,3168 (100 Pipů) bude zisk na pozici 100 USD. 

 

Výpočet:  

1,3168 EURUSD – 1,3068 EURUSD = 100 Pipů * 1 USD (hodnota Pipu) = zisk 100 USD 

Zisk 100 USD při zajištění 200 USD = efekt páky 1:50 



Obchodování v praxi – technická analýza 

Technická analýza 

 analýza historických a současných pohybů cen 

 tvořena pouze trhem např. cena, objem, volatilita, poměr short/long pozic, atd. 

 cílem TA je určení budoucí ceny 

Grafika 

 zobrazení (linka, svíce, čárkový graf) 

 trendové linie (býčí, medvědí) 

 grafické formace (kladivo, visící muž, večerní hvězda, atd.) 

 hladiny supportů a rezistencí (Pivot Points) 

Technické ukazatele 

 Trendové: zachycení, určení trendu (klouzavé průměry, MACD) 

 Oscilátory: určení síly a rychlosti cenových změn (RSI, Stochastic) 

 Předstihové: typicky se opakující vzorce chování (Pivot Points, Fibonacciho úrovně) 

 

5 



6 

Obchodování – strategie stříbro  



Obchodování v praxi – psychologie 

Podle úspěšných obchodníků za kvalitními obchodními výsledky stojí ze 60-80 % 

psychologické faktory. 

Psychika 

 prožívání a chování DEMO účet 

 prožívání a chování REAL účet 

Základní pravidla 

 vytvoření obchodního plánu 

 trpělivost 

 vytrvalost 

 odvaha 

 dodržení strategie 

 emoce pod kontrolou 

 sebeanalýza 

 objektivita 
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Money management 

Úkoly money managementu 

 ochrana kapitálu 

 přežít na trhu tzv. “zůstat ve hře“ 

 orientace na zisk 

Strategie 

 risk/reward ratio (poměr rizika a zisku) 

 fixní investice, objem, procenta, atd.. 

Doporučení 

 Stop-loss na každou pozici 

 dodržení obchodní strategie 

Pomocník 

 deník obchodníka 

 sebeanalýza 
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Kontakty 

Děkuji za pozornost 

 

 Tel.:   +420 221 424 221 

 E-mail:  info@patria-forex.cz 

 Web:  www.patria-forex.cz 

 

 FX Trading: Jan Kovalovský 
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