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Úvod do grafické analýzy
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CO JE TECHNICKÁ 
ANALÝZA?
Jak je všeobecně známo, historie se opakuje. Použitím 
tohoto rčení na finanční trhy můžeme dojít k závěru, 
že se může opakovat i historie cenových pohybů. 
Kotace se skutečně pohybují v cyklech a jejich minulá 
výkonnost může analytikům pomoci předpovědět 
budoucí dynamiku. A o tom je technická analýza. 
Obchodníci studují cenové grafy, aby předpověděli, 
jakým směrem se bude cena dále pohybovat. 
Technická analýza je založena na teorii Charlese Dowa, 
amerického novináře a spoluzakladatele společnosti 
Dow Jones & Company. Zde jsou tři hlavní principy této 
teorie:

Trh vše zohledňuje

To je nejdůležitější zásada. V aktuální tržní ceně 
je zohledněno úplně vše.  Jinými slovy, všechny 
četné fundamentální a spontánní faktory jsou již 
zahrnuty v ceně a každá hodnota ceny v grafu je tou 
nejracionálnější (fair cena) a zohledňuje všechny výše 
uvedené faktory.

Ceny se pohybují v trendech

Tento předpoklad je základem všech metod technické 
analýzy, protože na rozdíl od chaotického trhu

lze na trhu se specifickými trendy předvídat. Obvykle 
existují dva možné scénáře: aktuální trend buď 
pokračuje a trh se pohybuje stejným směrem, nebo 
se trend v určitém okamžiku obrátí a trh se začne 
pohybovat opačným směrem.

Technická analýza a studie tržní dynamiky velmi úzce 
souvisí se studiem lidské psychologie. Grafické cenové 
modely klasifikované v minulém století tak odráží 
nejdůležitější rysy psychologického stavu trhu. Pokud se 
cena v minulosti určitým způsobem v určitých situacích 
měnila, existují dobré důvody se domnívat, že cena 
bude reagovat stejným způsobem ve stejných situacích 
také v budoucnu.

Historie se opakuje
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TYPY TRENDŮ
Trend je váš přítel. Tuto frázi již slyšelo mnoho 
obchodníku, ale jen málo začátečníků dokáže trend 
správně definovat, natož jej identifikovat v grafu.

Trend je celkový směr trhu nebo ceny aktiva.

Existují tři typy trendů.
Rostoucí (uptrend, býčí), klesající (downtrend, 
medvědí) a boční (flat).

Pokud je trend býčí, neboli rostoucí či vzestupný, 
každý další vzestup či růst a divergence jsou vyšší než 
ty předchozí. Linie, která trend vymezuje ve směru 
nahoru, se nazývá trendová linie. Tato trendová linie je 
vykreslena na základě cenových minim.

Pokud je trend medvědí, neboli klesající, pak jsou nové 
vrcholy a divergence nižší než ty předchozí. Trendová 
linie prochází cenovým grafem nahoře a je vykreslena 
na vrcholech.

Tyto linie se nazývají liniemi podpory a odporu. Linie 
podpory se nachází pod cenovou linií, zatímco linie 
odporu je nad ní. Linie mohou v průběhu obchodování 
měnit své role. 
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Kanály jsou obzvláště důležité ve chvíli, kdy pro jasně 
definovaný trend existují dobré linie podpory a odporu 
současně.

Když je trend boční (flat), neexistuje žádný jednoznačný 
směr ceny a kotace se pohybují v horizontálním rozpětí.

Tento typ trendu má také linie podpory a odporu, ale 
nedochází k výslovnému pohybu cen nahoru nebo dolů.

Když už mluvíme o směrech trendů, na čem opravdu 
záleží, je síla nebo stabilita trendu. Jedním z kritérií pro 
měření síly trendu je jeho chování na úrovních nebo 
blízko úrovní odporu a podpory.

Například pokud je trend klesající a ceny klesnou 
pod úroveň podpory, bude trend pravděpodobně 
pokračovat. Pokud se však trend několikrát dotkne 
úrovní odporu nebo podpory a poté se obrátí, znamená 
to slabší trend. Tímto způsobem získáváme další 
potvrzení, že se trend obrátí.

Když už mluvíme o směrech trendů, na čem opravdu 
záleží, je síla nebo stabilita trendu. Jedním z kritérií pro 
měření síly trendu je jeho chování na úrovních nebo 
blízko úrovní odporu a podpory.

Například pokud je trend klesající a ceny klesnou 
pod úroveň podpory, bude trend pravděpodobně 
pokračovat. Pokud se však trend několikrát dotkne 
úrovní odporu nebo podpory a poté se obrátí, znamená 
to slabší trend. Tímto způsobem získáváme další 
potvrzení, že se trend obrátí.

Úrovně podpory a odporu
Úrovně podpory a odporu jsou klíčové cenové 
úrovně, při nichž prodejci nebo kupující vstupují na 
trh s dostatečným množstvím peněz, aby pokračovali 
nebo zvrátili cenový pohyb. Obchodníci pomocí těchto 
cenových úrovní určují, kdo s největší pravděpodobností 
převezme kontrolu nad trhem: býci nebo medvědi.

Odpor
Linie odporu je úroveň, která omezuje další zvyšování 
ceny. 

Pokud se cena vrátí na již vytvořenou úroveň odporu, 
pak se prodejci s největší pravděpodobností vrátí ve 
snaze cenu snížit.

Úroveň odporu lze tedy použít ke vstupu na trh s 
krátkou pozicí nebo k nastavení úrovně take profit pro 
uzavření otevřené dlouhé pozice.
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Podpora
Linie podpory je úroveň, která omezuje další pokles 
ceny.

Cena pohybující se dolů dosahuje úrovně podpory. 
V tomto okamžiku vstupují na trh kupující v takovém 
množství, které jim umožňuje získat výhodu nad prodejci 
a zabránit poklesu ceny.

Úrovně podpory lze použít ke vstupu na trh s dlouhou 
pozicí nebo k uzavření krátkých pozic.

Jak určit úrovně podpory a 
odporu
Chcete-li určit úrovně podpory a odporu, musíte najít 
body, ve kterých dochází k neustálému zastavování 
cenového pohybu. V těchto situacích vstupují na trh buď 
kupující nebo prodejci.

Jak můžete vidět v níže uvedeném grafu, pokud 
nakreslíme vodorovnou čáru přes bod, ve kterém se 
cena zastaví, určíme úroveň odporu, na které vstupují na 
trh prodejci.

V níže uvedeném grafu je na této úrovni nakreslena 
vodorovná linie, která pomáhá určit úroveň podpory, při 
které vstupují na trh kupující.
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OBCHODOVÁNÍ S 
ÚROVNĚMI PODPORY 
A ODPORU

Odraz
Obchodníci vstupují na trh poté, co se cena odrazí buď 
od úrovně podpory, nebo od úrovně odporu.

V takových případech mohou pomoci příkazy stop loss. 
Příkaz SL můžete nastavit pod linii podpory nebo nad 
linii odporu, abyste mohli filtrovat falešné fluktuace nebo 
snížit ztráty v případě, že se něco pokazí.

Mnoho obchodníků udělá chybu, když zadá příkaz, 
jakmile cena dosáhne úrovně podpory nebo odporu. 
Tento přístup někdy funguje, ale nikdy si nemohou 
být obchodníci absolutně jisti, že cena po otestování 
úrovně podpory nebo úrovně odporu změní svůj směr. 
Co když trend pokračuje, zatímco jste čekali na obrat? 
Potřebujete tedy potvrzení, že se cena bude pohybovat 
ve směru, který potřebujete. Proto je rozumné počkat, 
až se cena odrazí, a teprve poté otevřít obchod.

Průlom
Úrovně podpory a odporu nejsou věčné. V dokonalém 
světě obchodování na forexu jsme mohli otevřít pozice 
jen ve chvíli, kdykoli cena otestovala danou úroveň, a 
vydělat tak spoustu peněz. Náš svět však není dokonalý 
a cena často prolomí úroveň podpory a

odporu. Proto nemůžete vždy obchodovat pouze po 
odrazech. Měli byste vědět, co dělat, když cena prolomí 
úrovně podpory a odporu. Existují dva způsoby, jak s 
průlomy naložit: agresivní a konzervativní.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Konzervativní způsob
Při používání konzervativního způsobu musíte být 
trpěliví. Místo otevření pozice bezprostředně po 
průlomu byste měli počkat na návrat na prolomenou 
úroveň podpory nebo odporu a otevřít pozici ihned po 
odrazu od této úrovně. Níže je uvedený příklad.

Agresivní způsob
Nejjednodušší způsob, jak obchodovat s průlomy, je 
buď koupit, nebo prodat, kdykoli cena s jistotou projde 
buď zónou podpory nebo odporu. Klíčové slovo zde 
je s jistotou, to znamená, že cena zlomí určitou úroveň 
jednoduše. Níže vidíme, jak cena prolomí hladinu 
bez zastavení a nadále klesá. V takovém případě by 
agresivní obchodník okamžitě otevřel pozici.

Na co si dát pozor? K opětovným testováním 
porušených úrovní podpory a odporu nedochází stále. 
Někdy se cena pohybuje jen jedním směrem. Proto své 
příkazy stop loss vždy umisťujte nad nebo pod úroveň 
a zbavte se nerentabilní pozice. Ve výše uvedeném 
příkladu je příkaz stop loss nastaven nad úroveň.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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KANÁLY A JAK JE 
VYKRESLOVAT 
Cenové kanály, nazývané také obchodní kanály, jsou 
způsob, jak graficky znázornit trendy a rozpětí v grafu. 
Mohou zobrazovat úrovně pravděpodobnosti obratu 
ceny. Co je cenový kanál?

Cenový kanál je omezené obchodní rozpětí, ve kterém 
se cena pohybuje po určitou dobu. Jinými slovy se 
jedná o koridor v cenovém grafu. Hranice cenového 
kanálu jsou vymezeny dvěma liniemi: odporem a 
podporou.

Kanál můžete vytvořit nakreslením dvou trendových 
linií nebo použitím nástroje na vytvoření kanálu pomocí 
grafického programu pro vytváření grafů.

Určení cenového kanálu
Když se cena pohybuje v uptrendu, jak je znázorněno 
níže, můžeme říci, že se pohybuje ve vzestupném 
kanálu.

Když se cena pohybuje v downtrendu, jak je znázorněno 
níže, můžeme říci, že se pohybuje v sestupném kanálu. 
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Pokud se cena pohybuje v zóně horizontální podpory 
a odporu, jak vidíte níže, pak se pohybuje v takzvaném 
horizontálním kanálu.

Pokud existuje uptrend nebo downtrend, znamená to, 
že se v budoucnu může vytvořit horizontální kanál.

Chcete-li vykreslit kanál, musíte nakreslit dvě trendové 
linie, přičemž jedna z nich bude propojovat dvě minima 
a druhá dvě maxima. Je normální, když dvě nebo více 
svíček překročí hranice trendových linií, ale většina 
svíček by měla být uvnitř hranic kanálu.

Principy obchodování s kanály

Abyste mohli začít obchodovat, musíte nakreslit několik 
dalších linií. Chcete-li nakreslit první linii, umístěte ji 
do úrovně 50 % celkové šířky rozpětí. Ta musí být 
vykreslena striktně uprostřed mezi liniemi podpory a 
odporu. Nakreslete druhou a třetí linii uvnitř kanálu 
rovnoběžně s horní a dolní hranicí ve vzdálenosti 10 % 
šířky. Viz graf níže.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Obchodování s kanály se provádí od jeho hranic 
(linie podpory a odporu). Pokud je kanál rostoucí, 
nakupujeme na spodní hranici a prodáváme na horní 
hranici. Zisk by měl být stanoven poblíž opačné hranice 
kanálu, když cena překročí hranici 50 % a dostane se do 
10% zóny.

Proč je to tak?

Pamatujeme si, že trh je svou povahou nestabilní 
cenové chování na trhu je nepředvídatelné, takže 
můžeme jen hádat. Abychom minimalizovali rizika, 
dáváme část potenciálního zisku trhu a uzavíráme 
obchod, než se cena dotkne jedné z hranic.

Další silnou úrovní podpory/odporu je 50% linie. Pokud 
ale otevřete obchod na této úrovni, buďte velmi opatrní 
a obchod otevřete pouze ve směru kanálu. Rozhodnutí, 
kde nastavit příkaz stop loss, je zcela na vás. Jednou z 
možností je umístit příkaz SL nad swing high nebo pod 
swing low.

Swing high je vrchol dosažený před tím, než se cena 
posunula níže, zatímco swing low je dno dosažené 
dříve, než se cena odrazila. V níže uvedeném grafu 
značí bod stop loss červený křížek. To je nejbližší swing 
low.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Leonardo Pisánský byl slavný italský matematik, který 
žil ve 13. století. Jeho přátelé ho znali pod přezdívkou 
„Fibonacci“ – syn Bonacciho. Byl oslavován za svou 
knihu „Liber Abaci“ neboli „Kniha počtů“, kterou napsal 
v roce 1202 (abaca je počítací deska).  Fibonacciho 
dílo představilo Evropanům hindsko-arabskou číselnou 
soustavu, která se stala nástrojem v takových vědních 
oborech, jako je fyzika, matematika, astronomie, 
biologie a další. Fibonacciho posloupnost umožňuje 
interpretovat různé přírodní jevy a formy, zatímco „zlatý 
řez“ je podle Keplera jedním z pokladů geometrie.

Výsledná nekonečná posloupnost (nyní nazývaná 
Fibonacciho čísla) vypadá takto: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55, 89, 144…

Každé následující číslo se rovná součtu předchozích 
dvou čísel.

Kromě toho, počínaje číslem 5, je kterékoli z čísel 
přibližně 1,618krát větší než číslo předchozí. Zatřetí, 
kterékoli z čísel je přibližně 0,618 čísla následujícího.

Obchodníci začali používat Fibonacciho úrovně na 
forexu jakmile si všimli, že cenové fluktuace aktiv často 
tuto číselnou posloupnost reprodukují

Když vybereme proporce tímto způsobem, získáme 
následující Fibonacciho čísla: 4,235, 2,618, 1,618, 0,618, 
0,382, 0,236.

Posloupnost Fibonacciho čísel má sklon k určitému 
konstantnímu poměru. Tento poměr není možné přesně 
vyjádřit, protože je iracionální. Proto bylo rozhodnuto 
snížit zlomkovou část a zjednodušit ji na poměr 0,618 
(1,618). Tomuto poměru se říká zlatý řez.

Fibonacciho úrovně
V obchodování znamená pojem „Fibonacci“ nástroj, 
který měří pohyb ceny a na základě této analýzy 
nastavuje horizontální úrovně podpory a odporu v 
cenovém grafu. Tyto úrovně podpory a odporu se 
nazývají Fibonacciho úrovně a stejně jako běžné 
úrovně horizontální podpory a odporu se používají k 
obchodování.

Nástroj Fibonacci se používá k určení pohybu cen.

Když se cena pohybuje určitým směrem, lze přesně 
určit začátek a konec tohoto pohybu. Pomocí nástroje 
Fibonacci lze měřit vzdálenost mezi těmito body. Tento 
nástroj automaticky nastavuje tzv. úrovně retracementu, 
které by hypoteticky mohly pomoci předpovědět konec 
korekčního pohybu.

Fibonacciho úrovně se v obchodování počítají na 
základě Fibonacciho čísel, respektive procentního 
rozdílu mezi nimi.

FIBONACCIHO 
POSLOUPNOST
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Příklad vykreslení Fibonacciho úrovní v grafu.

Jak se používají Fibonacciho 
úrovně

Fibonacciho úrovně mohou být využity pro určení 
budoucích cenových pohybů. Výchozím bodem, kde 
je použita první Fibonacciho úroveň, je bod obratu 
(reversal), tj. bod, kdy cena přestala růst a začala 
klesat. Druhým bodem je minimum aktuální svíčky. Níže 
uvedený graf ukazuje způsob provádění výpočtů:

V případě vzestupného pohybu cen se tento nástroj 
použije od nejnižšího bodu k nejvyššímu – pohybuje se 
opět zleva doprava. Ukažme si to v grafu:
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Fibonacciho úrovně lze automaticky umístit do MT4.

Jak je patrné z výše uvedeného grafu, nástroj Fibonacci 
rozděluje cenový pohyb na určitá období, která jsou 
od sebe oddělena úrovněmi. Tyto úrovně se nazývají 
úrovně retracementu, což znamená, že cena může po 
dosažení určitých úrovní obnovit svůj počáteční pohyb 
(38,2 %, 50 %, 61,8 %).

Fibonacciho úrovně retracementu uvádí procento 
celkového cenového pohybu. Úroveň nastavená 
uprostřed mezi začátkem a koncem cenového pohybu 
tedy ukazuje 50% retracement. Pokud dojde v polovině 
cesty ceny k pullbacku, znamená to, že se vrátila na 
úroveň 50 %.

Úrovně retracementu tedy ukazují, jak silný může být 
pullback cenové akce a kde lze pohyb obnovit.

Níže uvedený graf ukazuje úrovně 38,2 %, 50 % a 61,8 
%. Jedná se o nejběžnější úrovně, ke kterým se cena 
obvykle vrací a poté obnovuje svůj pohyb.

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



Jak již bylo zmíněno, jedním z hlavních předpokladů 
technické analýzy je, že historie se opakuje. Existuje 
mnoho metod k vyhledávání těchto opakování. Jednou 
z nich je grafická analýza. Grafická analýza zahrnuje 
vizuální studium cenových grafů, identifikaci opakování 
formací a predikci dalšího pohybu cen na tomto základě.

Podíváme-li se zblízka na cenové grafy, vidíme, že při 
dosažení určité hodnoty cena pozastaví svůj pohyb. 
Někdy se to otočí a změní směr. To jsou úrovně podpory 
a odporu, které jsou fundamentálními ukazateli grafické 
analýzy na devizovém trhu.

Trendové reverzní formace
 
Každý obchodník touží otevřít obchody na samém 
začátku trendu a uzavřít je na konci tohoto trendu. 
V tomto ohledu mohou pomoci reverzní formace 
technické analýzy. 

ÚVOD DO GRAFICKÉ 
ANALÝZY Hlava a ramena;

Obrácená hlava a ramena;

Trojitý vrchol;

Trojité dno

Zde jsou nejoblíbenější reverzní formace:
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Otevřete si živý účet nebo demo účet                                                                                                                        



Ve výše uvedeném grafu lze pozorovat klasickou 
formaci hlava a ramena. Nejvyšším vrcholem je hlava a 
ramena jsou pod úrovní hlavy. Když dojde k vytvoření 
formace,   můžeme otevřít prodejní objednávku pod 
krkem vzhledem k pravému rameni. Také můžeme určit 
cíl klesajícího pohybu. Musíme změřit výšku hlavy a 
odečíst tuto vzdálenost od výstřihu, poté dostaneme cíl 
možného pohybu ceny, když cena prolomí výstřih.

Jakmile cena prolomí výstřih, posune se o vzdálenost 
rovnající se alespoň výšce hlavy a někdy i mnohem 
výše. V takových případech můžete být v pokušení 
počkat na další pokles, ale musíte být opatrní a uzavřít 
svůj obchod včas.

Jak dochází k vytvoření 
formace hlava a ramena a jak 
se požívá

Formace hlava a ramena se skládá ze tří po sobě 
jdoucích cenových vrcholů. První a třetí vrchol tvoří 
ramena, zatímco druhý vrchol tvoří hlavu.

Hlava je výše než ramena. Linie spojující minima 
těchto vrcholů se nazývá výstřih. Je třeba věnovat 
pozornost sklonu výstřihu: pokud je krk nakloněn 
dolů, bude signál spolehlivější.

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



Jak dochází k vytvoření inverzní formace hlava a ramena

Inverzní formace hlava a ramena je zrcadlovým obrazem 
předchozího modelu, který se skládá ze tří po sobě 
následujících základen. Začíná to prvním dnem (rameno), 
následovaným nižším dnem (hlava) a dokončeným třetím 
dnem (rameno), které je umístěno mírně nad hlavou. 
K vytvoření formace dojde, když na trhu existuje jasný 
klesající trend.

Jak vidíte, je to přesná kopie formace hlava a ramena, 
ale obrácená vzhůru nohama. Zde můžeme otevřít 
nákupní objednávku těsně nad výstřihem. Cíl pro naši 
pozici lze definovat stejným způsobem jako pro formaci 
hlava a ramena. Musíme změřit vzdálenost od spodní 
části hlavy k výstřihu – to bude přibližná vzdálenost, 
kterou cena projde, když prolomí výstřih.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Ideální je formace v případě, kdy jsou její vrcholy a dna 
na stejných úrovních. 

Formace se považuje za dokončenou až poté, co cena 
prolomí úroveň dna (podpůrná linie).

Cena se může vrátit na linii podpory, která se promění v 
odpor a odtáhne se od ní. Poté se vyvine klesající trend.

Čím déle se formace vytváří (měsíc nebo déle), tím je 
spolehlivější.

Jak dochází k vytvoření 
formace trojitý vrchol

Formace trojitý vrchol se obvykle vytvoří po 
dlouhodobém uptrendu a naznačuje možné obrácení 
trendu.

Formace se skládá ze tří po sobě jdoucích vrcholů a je 
často považována za variaci formace hlava a ramena.

Formaci trojitý vrchol lze použít v případě, kdy je trend 
vzestupný, cena dosáhne nového maxima a po dalších 
dvou pokusech o růst nedokáže prolomit úroveň odporu 
a spadne, pravděpodobně s akcelerací a cenovou 
mezerou.

V tomto případě prochází dvě vodorovné rovnoběžné 
linie odporu a podpory vrcholy, respektive dny.

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



JAK POUŽÍVAT 
FORMACI TROJITÝ 
VRCHOL V OBCHODNÍM 
GRAFU

Prolomení úrovně jakéhokoli dna;

Prolomení linie podpory;

Odraz od linie podpory (nová linie odporu) 
zespodu, když se cena po průlomu vrátí zpět.

Vzdálenost od linie odporu k linii podpory, měřená 
směrem dolů od bodu prolomení úrovně dna;

Pokud dna nejsou na stejné úrovni – vzdálenost 
od linie odporu k linii podpory, měřená směrem 
dolů od bodu prolomení linie podpory.

Signály k prodeji formace 
trojitý vrchol:

Cíle podle pohybu formace 
trojitý vrchol:

Jak dochází k vytvoření 
formace trojité dno

Formace trojité dno se obvykle vytvoří po dlouhodobém 
downtrendu a naznačuje možné obrácení trendu.

Formace trojité dno se použije, pokud je trend klesající, 
když cena klesne na nové minimum. Po dalších dvou 
pokusech o pokles nedokáže cena prolomit úroveň 
podpory a začne růst, pravděpodobně s akcelerací a 
mezerami.

V tomto případě prochází dvě vodorovné rovnoběžné 
linie podpory a odporu dny, respektive vrcholy.

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



Ideální je formace v případě, kdy jsou její vrcholy a dna 
na stejných úrovních. Ve skutečnosti mohou existovat 
malé odchylky, které vedou k tomu, že linie podpory a 
odporu nemusí být horizontální ani rovnoběžné.

Formace se považuje za dokončenou až poté, co cena 
prolomí nad úroveň vrcholů (linie odporu).

Cena se může vrátit na linii odporu, která se promění v 
podporu, odskočí od ní a poté se vyvine uptrend.

Čím déle se formace vytváří (měsíc nebo déle), tím je 
spolehlivější.

Signály k nákupu formace 
trojité dno:

Prolomení úrovně jakéhokoli vrcholu;

Prolomení linie odporu;

Odraz od linie odporu (nová linie podpory) shora, 
když se cena po průlomu vrátí zpět.

Cíle podle pohybu formace 
trojité dno:

Vzdálenost od linie podpory k linii odporu, měřená 
směrem vzhůru od bodu prolomení nejvyšší 
úrovně;

Pokud vrcholy nejsou na stejné úrovni – 
vzdálenost od linie podpory k linii odporu, měřená 
směrem nahoru od bodu prolomení linie odporu.

Trendové pokračovací 
formace
Existují také trendové pokračovací formace, které lze 
použít v technické analýze. Tyto formace naznačují 
dočasnou korekci podkladového trendu v opačném 
směru. Včasná identifikace těchto formací v grafu může 
obchodníkům pomoci vyhnout se špatným rozhodnutím.

Zde jsou nejoblíbenější 
pokračovací formace:

Trojúhelníky;

Vlajka;

Praporek.

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



Typy trojúhelníků a jejich 
vlastnosti

K vytvoření trojúhelníkové formace dochází ve chvíli, 
když si trh není jitý, kterým směrem se bude cena 
pohybovat.

Existují následující typy 
trojúhelníkové formace:

Jak dochází k vytvoření 
formace vzestupný trojúhelník

Vzestupný trojúhelník je formace, která se vytvoří, když 
je linie odporu téměř úplně horizontální a trendová linie 
spojuje vzestupné po sobě jdoucí minima. Tuto formaci 
lze interpretovat následujícím způsobem: býci tlačí cenu 
nahoru (minima jsou posunuta nahoru), ale medvědi 
útokům býků odolávají. Je zřejmé, že kupující jsou 
silnější a mohou prolomit úroveň odporu a tlačit cenu 
nad ni.

Vzestupný trojúhelník;

Sestupný trojúhelník;

Symetrický trojúhelník.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Jak používat formaci 
vzestupný trojúhelník v 
obchodním grafu
Klíčovým aspektem obchodování s formací vzestupný 
trojúhelník je otevření obchodu, když cena prolomí 
úroveň odporu a začne růst.

Obchodníci mohou umístit příkaz stop loss pod 
vzestupnou linii formace. 

Jak dochází k vytvoření 
formace sestupný trojúhelník
Formace sestupný trojúhelník je přesným opakem 
formace vzestupný trojúhelník. Formace se vytváří v 
blízkosti horizontální linie podpory a horní trendové linie, 
která spojuje po sobě jdoucí klesající minima.

Vytvoření této formace znamená, že prodejci přebírají 
kontrolu nad trhem a tlačí cenu dolů. 

Scénář je stejný jako u přechozí formace. Otevřou se 
dva kontrakty: prodejní transakce je umístěna pod linií 
podpory, zatímco nákupní objednávka je otevřena 
nad sestupnou linií. Prodejní objednávka by měla 
být umístěna pod úrovní podpory, zatímco nákupní 
objednávka by měla být otevřena nad sestupnou linií.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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Jak používat formaci sestupný 
trojúhelník v obchodním grafu

Spodní linie sestupného trojúhelníku je horizontální 
a horní linie je sestupná trendová linie. Pokud cena 
prolomí spodní linii, změní se tato linie z podpory na 
odpor.

Kam umístit vstupní bod (znázorněný zeleně), stop loss 
(červeně) a úroveň zisku (fialově) je zobrazeno v níže 
uvedeném grafu:

Jak dochází k vytvoření 
formace symetrický trojúhelník
Formace symetrický trojúhelník se objeví ve chvíli, 
kdy cena dosáhne nižších maxim a vyšších minim. 
To obvykle znamená, že ani kupující, ani prodávající 
nemohou převzít kontrolu nad trhem, a proto dochází k 
fluktuaci ceny uvnitř trojúhelníku.

Cena se obvykle pohybuje mezi trendovými liniemi, 
které fungují jako úrovně podpory a odporu, které brání 
tomu, aby cena dosáhla nových maxim nebo minim.

Jak používat formaci 
symetrický trojúhelník v 
obchodním grafu
Klíčovým aspektem obchodování s touto formací je 
vyhledání průlomu kterékoli z trojúhelníkových linií a 
poté otevírat obchody ve směru průlomu. Obchodníci by 
měli před hledáním vstupního bodu počkat, až se svícen 
zavře nad nebo pod trendovou linií.

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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(rebound), které jsou založeny na předpokladu, že je 
třeba pečlivě sledovat cenové chování na úrovních 
odporu a podpory, aby bylo možné předvídat další 
pohyby. 

4. Ceny se často pohybují v kanálu, který je omezeným 
obchodním rozpětím ohraničený úrovněmi odporu a 
podpory. 

5. Obchodníci na forexu široce využívají teorii slavného 
italského matematika přezdívaného Fibonacci, který 
objevil sled čísel s názvem zlatý řez. Na forexu se tento 
poměr používá k predikci dalších cenových pohybů.

6. Dalším způsobem, jak předpovědět cenové pohyby, 
je vyhledat a určit v grafu konkrétní formace známé také 
jako vzory. Některé formace, jako je hlava a ramena, 
trojitý vrchol a trojité dno, signalizují možné obrácení 
trendu, zatímco jiné, jako jsou trojúhelníky, vlajka nebo 
praporek, poukazují na obrácení trendu. Tato metoda se 
nazývá grafická analýza. 

Níže uvedený graf ukazuje, jak nastavit take profit 
V uvedeném příkladu cena prolomila horní stranu 
trojúhelníku.

Když to shrneme, v tomto kurzu jste se naučili, že:

1. Technická analýza je v podstatě analýza předchozích 
cenových pohybů zaměřená na předpovídání možného 
budoucího vývoje na trhu.

2. Existují tři typy trendů: vzestupný (býčí či uptrend), 
sestupný (medvědí či downtrend) a boční (flat).

3. Úroveň podpory je linie v grafu, která má omezit 
další pokles, zatímco úroveň odporu je linie, která 
pravděpodobně omezuje další vzestup. Tyto úrovně 
pomáhají obchodníkům s plánováním jejich taktiky. 
Zejména existují metody průlom (break) a odraz

Začít obchodovat na forexu můžete ihned!
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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.


