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K pěstování rostlin si farmář 
musí připravit svůj základ, v 
tomto případě bohatou půdu. 
Pro růst investic si obchodník 
musí připravit svůj vlastní, 
solidní, základ, tj. získat znalosti 
a zkušenosti. Náš obchodní kurz 
vám pomůže pochopit principy 
obchodování od a do zet, takže 
se svých prvních kroků na 
mezinárodním měnovém trhu 
nebudete muset obávat.

PŘI ČTENÍ TOHOTO KURZU 
PROBEREME TATO TÉMATA: 

Historie a výhody forexového trhu
Obchodní hodiny  
Obchodní nástroje (měnové páry a 
CFD)
Finanční páka a marže
Obchodní platformy
Forexové grafy a časové rámce
Typy příkazů/objednávek
Typy analýz



Devizový trh (foreign exchange market) — ve 
zkratce Forex — byl založen v roce 1971, kdy 
americký prezident Nixon oznámil, že americký 
dolar již není krytý zlatem. V tomto období byl 
systém pevných směnných kurzů nahrazen 
systémem volně pohyblivých směnných kurzů. 
Hodnota měn byla stanovena podle tržních 
podmínek vytvořených poměrem nabídky a 
poptávky. 

Forexový trh aktivně využívá současné technologie. 
S postupem času se Forex stal dostupným naprosto 
všem disponujícím počítačem a přístupem k 
internetu.

KDY SE OBJEVIL FOREX?

PROČ JE FOREX TAK 
POPULÁRNÍ?

1. Dostupnost
Jak již bylo zmíněno, na devizový trh má přístup 
kdokoliv s připojením k internetu a touhou vydělávat 
z výkyvů cen. 

2. Vysoká likvidita 
Denní obrat na Forexu je asi 6 bilionů dolarů. 
Na devizovém trhu navíc jen málokdy dochází k 
propadům, protože poptávka po penězích je vždy 
vysoká. V případě, že dojde ke znehodnocení jedné 
měny v páru, hodnota druhé měny vzroste. 

3. 24 hodin denně
Forex funguje non-stop od pondělního rána do 
pátečního večera. Obchodování můžete snadno 
kombinovat s prací nebo studiem a obchodovat, 
kdykoliv budete chtít.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        
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Devizový trh je uzavřen pouze o víkendech a během 
mezinárodních státních svátků, jako jsou Vánoce (25. prosince) 
a Nový rok (1. ledna). Více informací o obchodních hodinách 
světových burz naleznete zde

NĚKTERÉ MĚNY JSOU VŠAK BĚHEM URČITÝCH 
OBDOBÍ OBZVLÁŠTĚ VOLATILNÍ:

JAKÉ JSOU OBCHODNÍ 
HODINY NA FOREXU?

Během asijské seance, kdy se otevírají burzy v 
Tokiu a Sydney, jsou nejvíce obchodovanými 
měnami japonský jen, australský dolar a 
novozélandský dolar.

Během evropské seance, kdy se otevírají 
burzy ve Frankfurtu a Londýně, se ujímají 
vedení měnové páry EUR/USD, GBP/USD a 
USD/CHF. Během prvních 2-3 hodin obchodní 
seance lze pozorovat silné fluktuace.

Trh znovu ožije s otevřením newyorské 
seance. Všechny hlavní měnové páry se 
obchodují vůči americkému dolaru, takže 
volatilita je během tohoto období obvykle 
vysoká. 

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        
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KTERÉ OBCHODNÍ 
NÁSTROJE JSOU NA 
FOREXU OBCHODOVÁNY?

1. Měnové páry
 
Měnový pár je kotace jedné měny proti měně druhé.  
Například pár EUR/USD sestává ze dvou měn, 
přičemž euro je podkladovou měnou a americký 
dolar je kótovací měnou. Tato kotace tedy značím, 
kolik dolarů je potřeba k nákupu 1 eura. 

Nejpopulárnější a ty nejčastěji obchodované 
měnové páry se nazývají hlavními měnovými páry, 
tzv. majors, přičemž všechny zahrnují americký 
dolar:

NZD/
USD

AUD/
USD

USD/
CAD

USD/
CHF

USD/
JPY

GBP/
USD

EUR/
USD
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3. Třetí skupinu měnových 
párů tvoří exotické měnové 
páry.
Exotický měnový pár obvykle sestává z měny 
rozvojové země a hlavní měny.  Tyto páry jsou 
vysoce volatilní, ale postrádají likviditu, takže mají 
potenciál vysoké návratnosti a stejně vysokého 
rizika. 

2. Existují také křížové či 
vedlejší měnové páry, tzv. 
crosses nebo minors.
Tyto páry zahrnují měny rozvinutých zemí bez 
amerického dolaru:
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Kontrakt na vyrovnání rozdílu je derivátový obchodní 
nástroj, který umožňuje investorům spekulovat o 
rozdílu cen akcií, indexů, komodit, kryptoměn a 
dalších aktiv, aniž by je vlastnili. Základní myšlenka 
CFD je poměrně jednoduchá: pro dosažení 
zisku musí obchodník předvídat, zda bude rozdíl 
mezi současnou cenou a budoucí cenou kladný 
nebo záporný. CFD jsou vhodnými nástroji pro 
krátkodobé a střednědobé obchodování. 

CFD mají spoustu výhod, jako jsou nízké požadavky 
na počáteční vklad, široký výběr podkladových aktiv, 
zajištění rizik a další. Chcete-li si je prohlédnout 
všechny, přejděte sem. 

KONTRAKT NA 
VYROVNÁNÍ 
ROZDÍLU 
(CONTRACT FOR 
DIFFERENCE, CFD)

Jednou z klíčových výhod CFD je, že vám dávají 
příležitost diverzifikovat vaše portfolio. Nabídka 
podkladových aktiv pro CFD je rozsáhlá a zahrnuje 
komodity, akcie, kovy, indexy a kryptoměny.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        
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SUROVÁ ROPA

Surová ropa je snad nejvíce obchodovanou 
komoditou. Ceny ropy jsou velmi citlivé na různé 
faktory, a proto se neustále mění, což činí CFD 
na ropu ideálním nástrojem pro krátkodobé a 
střednědobé investice. 

Jaké faktory ovlivňují ceny ropy?

Klíčovým faktorem je poměr nabídky a poptávky. 
Nedostatek nabídky má za následek vyšší poptávku 
a vyšší ceny, zatímco nadměrná nabídka může 
vést k poklesu poptávky a poklesu cen. Zásoby 
ropy jsou zase ovlivněny makroekonomickými 
a geopolitickými faktory, jako jsou vztahy mezi 
zeměmi vyvážejícími ropu.

Určitě jste již slyšeli o takových gigantech jako 
jsou Google, Microsoft, Apple, Tesla a Facebook. 
Tyto a mnoho dalších společností vydávají akcie, 
které jsou cennými papíry potvrzujícími vlastnictví 
části společnosti. K nákupu takových akcií však 
člověk potřebuje hodně peněz. Aby se obešly 
vysoké požadavky na vklad, mnoho investorů dává 
přednost obchodování CFD na akcie. Můžete tedy 
těžit z cenových fluktuací akcií bez samotného 
vlastnictví daných akcií.

AKCIE
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Zlato je nejvíce obchodovaným drahým kovem. 
Zlato má status aktiva bezpečného útočiště, protože 
je považováno za dobré zajišťovací aktivum proti 
ekonomickým nepokojům, jako jsou deflace nebo 
recese. Obchodování s CFD na zlato má řadu 
výhod. Například nemusíte platit celou hodnotu 
tohoto aktiva, abyste vydělali na rozdílu v jeho 
ceně. Kromě toho CFD na zlato nemají dané datum 
expirace, takže můžete svou pozici kdykoliv zavřít. 
Mnoho obchodníků vnímá zlato jako solidní investici, 
takže může být dobrým nástrojem pro diverzifikaci 
portfolia. 

KOVY INDEXY

Akciové indexy jsou ukazatele odrážející dynamiku 
akciových trhů. Hlavní akciové trhy a jejich indexy 
jsou:

Obchodování CFD na indexy namísto akcií jedné 
společnosti umožňuje diverzifikovanou expozici, 
protože do tvorby cen akciového indexu je zahrnuto 
více faktorů.

americký trh s indexy S&P 500, NASDAQ a 
Dow Jones Industrial Average
britský trh s indexem FTSE 100
německý trh s indexem DAY
japonský trh s indexem Nikkei 225
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Jednoduše řečeno, kryptoměny jsou virtuální 
peníze, které nemají fyzickou podobu. Mohou být 
použity k placení za nákupy, k převádění mezi účty 
a ke směně za fiat peníze. Hlavními rysy kryptoměn 
jsou anonymita, decentralizace, transparentnost a 
bezpečnost. Z toho důvodu získaly digitální peníze 
mezi investory obrovskou popularitu. Všichni již 
určitě zaslechli něco o bitcoinech, ale existují také   
jiné kryptoměny, jako jsou ethereum, litecoin, 
ripple a bitcoin cash, které můžete obchodovat s 
InstaForexem ve formě CFD.

KRYPTOMĚNY
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Jednoduše řečeno, finanční páka, neboli pákový 
efekt, je půjčka, kterou vám poskytne broker, abyste 
mohli obchodovat ve větších objemech. Marže je 
část vašich vlastních prostředků, kterou broker 
zablokuje za účelem poskytnutí finanční páky. 

Pákový efekt poskytuje větší obchodní příležitosti, 
ale také představuje velké riziko. Předpokládejme, 
že se obchodník rozhodl obchodovat s vkladem ve 
výši 100 USD a zvolil si pákový efekt ve výši 1:10. To 
znamená, že každý cenový pohyb o jeden pip změní 
výši jeho vkladu o 0,10 USD (s velikostí obchodu 0,1 
lot). Jinými slovy, cenový pohyb ve výši 100 pipsů 
proti jeho pozici způsobí obchodníkovi ztrátu ve výši 
10 USD.

CO JE TO FINANČNÍ PÁKA 
A MARŽE?
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Obchodování na Forexu probíhá prostřednictvím 
speciálního software — obchodní platformy. Ve 
skutečnosti existuje široká nabídka obchodních 
platforem, nicméně tou nejpopulárnější je 
MetaTrader 4 (MT4), případně jeho sourozenec, 
MetaTrader 5. 

InstaForex poskytuje platformu InstaTrader , která je 
založena na principu MT4. Tato platforma podporuje 
mnoho jazyků, má rozsáhlou sadu nástrojů pro 
tvoření grafů a vestavěné ukazatele, umožňuje 
provádět několik úkolů, poskytuje ekonomický 
informační kanál a má mnoho dalších funkcí. 

Kromě desktopových verzí můžete využívat také 
obchodní platformy pro chytré telefony (pro iOS a 
Android) nebo obchodovat ve webovém prohlížeči s 
naším WebTraderem.

CO JE TO OBCHODNÍ 
PLATFORMA?

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Jakmile si zaregistrujete obchodní účet, automaticky 
do svého e-mailu obdržíte přihlašovací údaje. 
Chcete-li začít obchodovat, musíte si stáhnout 
obchodní platformu a nainstalovat ji do svého 
počítače Jakmile to uděláte, spusťte platformu a do 
vyskakovacího okna zadejte své přihlašovací jméno 
a heslo. Ujistěte se, prosím, že vyberete správný 
server pro Demo nebo Live účet a klikněte na 
Přihlásit se. 

InstaForex Demo účet je k dispozici zdarma zde. 
Demo účet pomůže úplným začátečníkům získat 
povědomí o obchodování nebo otestovat některé 
strategie, a to pomocí virtuálních prostředků namísto 
využití vlastních peněz. Mějte prosím na paměti, že 
Demo účet je nejvhodnější zejména pro naprosté 
začátečníky a je založen na stejných vlastnostech 
jako je Standard Live účet, takže pro vaši obchodní 
strategii mohou být vhodnější jiné typy našich Live 
účtů.

JAK SE PŘIHLÁSIT K 
OBCHODNÍ PLATFORMĚ A 
ZAČÍT OBCHODOVAT?

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Po otevření obchodní platformy se zobrazí cenové 
grafy. Platformy InstaTrader a MT4 nabízí tři typy 
grafů.

CO JSOU TO FOREXOVÉ 
GRAFY?

Liniový graf zobrazuje linii, která spojuje několik 
zavíracích cen zaznamenaných během určité doby. 
Například v níže uvedeném časovém rámci M5 
můžete vidět, že linie jsou každých 5 minut spojeny, 
aby zobrazovaly celkový cenový trend měnového 
páru. 

LINIOVÉ GRAFY 

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Sloupcový graf zobrazuje otevírací a zavírací ceny, 
jakož také maxima a minima, určitého časového 
období. Časový rámec lze změnit v sekci nastavení 
platformy. 

Horní bod sloupce je nejvyšší cena za zvolené 
období, zatímco nejnižší bod zobrazuje minimální 
cenu. Linie vpravo představuje otevírací cenu, 
zatímco linie vlevo zobrazuje zavírací cenu.

SLOUPCOVÉ GRAFY

Japonský svíčkový graf poskytuje stejné informace 
jako graf sloupcový. Japonský svíčkový graf je však 
jednodušší a snáze se s nimi pracuje. 

Pokud se cena během daného období zvýší, tělo 
svíčky je prázdné. Pokud se cena sníží, tělo svíčky 
je zbarveno černě. Tělo svíčky reprezentuje rozpětí 
mezi otevírací a zavírací cenou. InstaTrader vám 
umožňuje upravit nastavení barev pro pohodlné 
obchodování. Na obrázku níže značí zelený svícen 
cenový růst, zatímco červený svícen značí cenový 
pokles. 

JAPONSKÉ SVÍČKOVÉ 
GRAFY
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Konzistentní analýza grafu je taková, která je 
prováděna v různých časových rámcích. Časové 
rámce monitorování zahrnují následující období. 

Delší časové rámce jsou vhodné pro analýzu 
dlouhodobých trendů. Týdenní graf může 
například zobrazovat cenové pohyby po dobu 
pěti let a měsíční po dobu 20 let. Tímto způsobem 
analyzujete tržní pohyby z dlouhodobého hlediska 
a provádíte správné prognózy díky postupnému 
získávání objektivnějších údajů.
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CO JSOU TO GRAFICKÉ 
NÁSTROJE A JAK SE 
POUŽÍVAJÍ?

Grafické nástroje vám mohou pomoci analyzovat 
pohyby trhu v grafu. InstaTrader má panel nástrojů, 
který obsahuje prvky a grafické objekty, jako jsou 
text, tvary, znaky atd. Tyto prvky lze přidat do 
okna grafu. Při technické analýze je pro efektivní 
obchodování důležitých několik liniových nástrojů, 
ale to probereme později.

Příkaz, neboli objednávka, je váš pokyn broker, aby 
koupil nebo prodal určité aktivum. Okamžité (instant) 
příkazy jsou prováděny ihned po jejich zadání 
a čekající (pending) příkazy, jsou zpracovány v 
budoucnosti, jakmile jsou splněny určité podmínky. 

Chcete-li se dozvědět, jak zadat příkaz/objednávku 
na platformě InstaTrader, podívejte se na náš video 
tutoriál.

JAKÉ TYPY PŘÍKAZŮ/
OBJEDNÁVEK EXISTUJÍ?

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        

https://www.instaforex.eu/video_trading_with_instaforex
https://www.instaforex.eu/video_trading_with_instaforex
https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


EXISTUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ 
TYPY ČEKAJÍCÍCH 
OBJEDNÁVEK:

Objednávka Buy Limit se umisťuje pod určitou cenovou 
hladinu. To znamená, že při analýze trhu obchodník 
očekává, že v blízké budoucnosti cena vzroste, proto 
obchodník umístí buy limit objednávku pod aktuální 
cenovou hladinu.

Sell Limit funguje stejně, jako příkaz buy limit, ale příkaz 
sell limit se umisťuje nad aktuální cenovou hladinu. 

Objednávky Buy Stop a Sell Stop se od limitních 
objednávek liší pouze v tom, že jsou umístěny ve chvíli, 
když má trend pokračovat a ne se obrátit. 

Příkazy Stop Loss a Take Profit jsou také nezbytným 
nástrojem obchodníka spravujícího otevřené pozice.

Jak název napovídá, příkaz stop loss je určen k omezení 
ztrát. Jedná se o pokyn brokerovi uzavřít obchod, 
jakmile cena dosáhne určité úrovně známé jako stop 
price. Jakmile je tato úroveň dosažena, příkaz stop 
loss se změní na tržní příkaz a je proveden za nejlepší 
dostupnou cenu. 

Příkaz take profit se obvykle používá v krátkodobém 
obchodování s cílem fixování zisků. Podobně jako u 
příkazu stop loss se příkaz take profit spustí, jakmile 
cena dosáhne stanovené úrovně, a je proveden za 
nejlepší dostupnou cenu.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


JAKÉ TYPY TRŽNÍ ANALÝZY 
EXISTUJÍ?

Pro každého forexového obchodníka je zásadní 
předvídat další pohyb cen, aby bylo možné činit 
správná obchodní rozhodnutí. Za tímto účelem se 
používá tržní analýzy. Existují 2 hlavní typy analýz: 
Fundamentální a technická.

Fundamentální analýza je založena na 
studiu ekonomických ukazatelů určité země. 
Fundamentální analytici věnují velkou pozornost 
zprávám o hrubém domácím produktu, úrokových 
sazbách, inflaci a dalších statistikách a snaží se 
předvídat, jakým způsobem ovlivní měny a další 
aktiva.

Technická analýza spočívá v předpovídání 
budoucích cenových pohybů na základě zkoumání 
minulých cenových pohybů. Podstatou této 
analýzy je identifikace formací obchodních grafů 
v kombinaci s použitím technických ukazatelů. 
Technická analýza je použitelná pro všechny 
obchodní nástroje, jako jsou měny, akcie, 
kryptoměny atd.

 

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Disclaimer:
Tyto informace jsou v rámci marketingové komunikace poskytovány retailovým i profesionálním klientům. Neobsahují 
investiční rady a doporučení, nabídky k nebo žádosti o účast na jakékoli transakci nebo strategii spojené s finančními 
nástroji a neměly by tak být chápány. Předchozí výkon není zárukou ani predikcí budoucího výkonu. Instant Trading EU Ltd. 
neručí a nezodpovídá za přesnost nebo úplnost poskytnutých informací, ani za ztrátu vyplývající z jakékoliv investice na 
základě analýzy, předpovědi nebo jiných informací poskytnutých zaměstnancem společnosti nebo jiným způsobem. 

Vydejte se s námi na svou cestu do světa obchodování. 
Instaforex - váš spolehlivý průvodce Forexem.. 

Varování před riziky: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky 
jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73,78% účtů retailových investorů 
došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste 
zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty 
svých finančních prostředků.




