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Ak poľnohospodár chce, aby mu 
plodiny rástli, musí si prichystať 
základ, ktorým je v tomto prípade 
úrodná pôda. Ak obchodník chce, 
aby mu rástli investície, tiež musí 
mať solídny základ, ktorým sú v 
jeho prípade znalosti a skúsenosti. 
Náš kurz obchodovania vám 
priblíži základy obchodovania, aby 
ste mohli smelo urobiť prvé kroky 
na medzinárodnom menovom 
trhu. 

V TOMTO KURZE SI 
PREBERIEME: 

Históriu a výhody forexového trhu
Obchodné hodiny 
Obchodné nástroje (menové páry a 
kontrakty CFD)
Finančnú páku a maržu
Obchodné platformy
Forexové grafy a časové rámce
Druhy príkazov
Druhy analýz



Devízový trh - nazývaný aj forex - bol založený v 
roku 1971, keď americký prezident Nixon oznámil, 
že americký dolár už nie je podporovaný zlatom. 
V tomto období sa systém pevnej meny nahradil 
systémom voľne pohyblivých výmenných kurzov. 
Hodnota mien bola stanovená podľa trhových 
podmienok vytvorených pomerom ponuky a dopytu.
Forexový trh aktívne využíva súčasné technológie. 
Forex ide s dobou a dnes je dostupný pre všetkých, 
ktorí majú počítač a prístup na internet.

KEDY VZNIKOL FOREX?

PREČO JE FOREX TAK 
POPULÁRNY?

1. Dostupnosť
Ako sme už uviedli, na devízový trh má prístup
každý, kto má pripojenie na internet a má chuť
zarobiť na výkyvoch cien.

2. Vysoká likvidita
Denný obrat na forexe je asi 6 biliónov dolárov.
Devízový trh navyše len zriedkavo zažíva krachy,
pretože dopyt po peniazoch je vždy vysoký. V
prípade, že jedna mena v páre znehodnotí, hodnota
inej meny stúpne.

3. Nepretržitá prevádzka
Forex funguje non-stop od pondelka ráno do
piatkového večera.Obchodovanie môžete ľahko
spojiť s prácou či štúdiom a obchodovať
môžete kedykoľvek.

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               

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


Forexový trh je uzavretý iba cez víkendy a medzinárodné sviatky, 
napr. na Vianoce (25. decembra) a na Silvestra (1. januára). Viac 
podrobností o obchodných hodinách svetových búrz nájdete tu.

NIEKTORÉ MENY SÚ VŠAK V URČITÝCH 
OBDOBIACH ZVLÁŠŤ VOLATILNÉ:

KEDY SA OBCHODUJE NA 
FOREXE?

Počas ázijskej obchodnej relácie, keď 
sa otvára burza v Tokiu a v Sydney, 
sú najaktívnejšie obchodovanými 
menami japonský jen, austrálsky dolár a 
novozélandský dolár. 

Počas európskej obchodnej relácie, keď sa 
otvoria burzy vo Frankfurte a v Londýne, 
preberajú iniciatívu menové páry
EUR/USD, GBP/USD a USD/CHF. Počas 
prvých 2 až 3 hodín obchodnej relácie je 
možné pozorovať výrazné výkyvy.

Po otvorení newyorskej relácie trh ožíva. Vo 
vzťahu k doláru sa obchoduje so všetkými 
hlavnými menami, takže volatilita je počas 
tejto časti burzového dňa zvyčajne vysoká. 

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               

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


AKÉ NÁSTROJE SA 
OBCHODUJÚ NA FOREXE?

1. Menové páry
Menový pár je kurz jednej meny voči druhej. 
Napríklad pár EUR/USD pozostáva z dvoch mien, 
pričom euro je základnou menou a americký dolár 
je referenčnou menou. Jeho cena teda vyjadruje, 
koľko dolárov je potrebných na kúpu jedného eura. 
Najobľúbenejšie a najčastejšie obchodované 
menové páry sú hlavné menové páry, tzv. majors, 
ktoré všetky obsahujú americký dolár:
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Otvorte si živý účet alebo demo účet               
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3. Treťou triedou menových
párov sú exotické páry.
Exotický pár obvykle pozostáva z meny rozvojovej 
krajiny a hlavnej meny. Tieto páry sú vysoko 
volatilné, ale nemajú likviditu, takže majú potenciál 
vysokej návratnosti pri rovnako vysokom riziku. 

2. K dispozícii sú aj menšie
menové páry, tzv. krosy
(krosové páry).
Tieto obsahujú meny rozvinutých krajín bez 
amerického dolára:
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Zmluva o rozdieloch je odvodený (derivátový) 
obchodný nástroj, ktorý umožňuje investorom 
špekulovať o rozdieloch v cenách akcií, indexov,
komodít, kryptomien a iných aktív bez toho, aby 
ich vlastnili. Základná myšlienka CFD je pomerne 
jednoduchá: na dosiahnutie zisku musí obchodník 
predvídať, či bude rozdiel medzi súčasnou cenou 
a budúcou cenou kladný alebo záporný. CFD sú 
vhodné nástroje na krátkodobé a strednodobé 
obchodovanie. CFD majú veľa výhod, napríklad 
nízke požiadavky na počiatočný vklad, široký výber 
podkladových aktív, zabezpečenie rizika a ďalšie. 
Ak ich chcete vidieť všetky, choďte sem.
Jedna z hlavných výhod CFD spočíva v tom, že 
vám dávajú príležitosť diverzifikovať si portfólio. 
Podkladové aktíva CFD sú rozsiahle a zahŕňajú 
komodity, akcie, kovy, indexy a kryptomeny.

ZMLUVY O 
ROZDIELOCH (CFD)

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               

https://www.instaforex.eu/cfd_trading
http://Одно из ключевых преимуществ контрактов на разницу заключается в том, что они дают возможность дивер
https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


ROPA

Najviac obchodovanou komoditou je 
pravdepodobne ropa. Ceny ropy sú veľmi citlivé
na rôzne faktory, a preto sa neustále vyvíjajú. Ropné 
CFD sú preto ideálnym nástrojom na krátkodobé a 
strednodobé investície.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ropy?

Kľúčovým faktorom je pomer ponuky a dopytu. 
Nedostatok ponuky má za následok vyšší dopyt a 
vyššie ceny, zatiaľ čo nadmerná ponuka môže
viesť k poklesu dopytu a poklesu cien. Dodávky 
ropy sú zasa ovplyvnené makroekonomickými a 
geopolitickými faktormi, ako sú vzťahy medzi
krajinami vyvážajúcimi ropu. 

Určite ste už počuli gigantoch ako sú spoločnosti 
Google, Microsoft, Apple, Tesla a Facebook. Tieto 
a mnohé iné spoločnosti vydávajú akcie, ktoré sú 
cennými papiermi potvrdzujúcimi vlastníctvo podielu 
na spoločnosti. Na kúpu takýchto akcií však treba
pomerne veľa peňazí. Mnohí investori, ktorí sa 
chcú vyhnúť vysokým vstupným investíciám preto 
radšej obchodujú s akciovými CFD. Ťažiť z výkyvov 
cien akcií takto môžete aj bez toho, aby ste akciu 
vlastnili.

AKCIE

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               
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Zlato je najobchodovanejším drahým kovom. Má 
štatút bezpečného úložného aktíva, pretože sa 
pokladá za dobré zabezpečenie hodnoty proti
narušeniam hospodárstva, ako je deflácia alebo 
recesia.Obchodovanie s kontraktmi CFD na zlato 
má niekoľko výhod. Nemusíte napríklad platiť celú 
hodnotu tohto aktíva, aby ste zarobili na rozdiele 
v jeho cene. Okrem toho kontrakty CFD na zlato 
nemajú termín uplynutia platnosti (exspirácie), takže 
svoju pozíciu môžete kedykoľvek uzavrieť. Mnohí 
obchodníci vnímajú zlato ako solídnu investíciu, 
ktorá môže byť dobrým nástrojom na diverzifikáciu 
investičného portfólia.

KOVY INDEXY

Akciové indexy sú ukazovatele odrážajúce 
dynamiku akciových trhov. Hlavné akciové trhy a ich 
indexy sú:

Namiesto obchodovania s akciami jedinej 
spoločnosti môžete obchodovať s indexovými CFD, 
vďaka čomu si diverzifikujete expozíciu, keďže do 
tvorby cien akciového indexu je zahrnutých viacero 
faktorov.

americký akciový trh a jeho index S&P 500, 
NASDAQ a index Dow Jones
britský akciový trh s indexom FTSE 100
nemecký akciový trh s indexom DAX
japonský akciový trh s indexom Nikkei 225

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               

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


Jednoducho povedané, kryptomena znamená 
virtuálne peniaze, ktoré nemajú žiadnu fyzickú 
formu. Môže sa použiť na platby za nákupy,
prevody medzi účtami či vymeniť za peniaze. 
Hlavnými črtami kryptomien sú anonymita, 
decentralizácia, transparentnosť a bezpečnosť. 
Preto si digitálne peniaze získali medzi investormi
obrovskú popularitu. Každý už určite počul o 
bitcoine, ale existujú aj iné kryptomeny, ako sú 
ethereum, litecoin, ripple a bitcoin cash, s ktorými 
môžete obchodovať vo forme CFD s InstaForexom.

KRYPTOMENY

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               
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Zjednodušene povedané, pákový efekt je pôžička, 
ktorú vám sprostredkovateľ poskytuje, aby ste mohli 
obchodovať väčšie objemy. Marža je časť vašich 
vlastných prostriedkov, ktorú sprostredkovateľ
uzamkne s cieľom poskytnúť vám pákový efekt.
Pákový efekt dáva väčšie obchodné príležitosti, ale 
predstavuje aj veľké riziko. Predpokladajme, že sa 
obchodník rozhodol obchodovať s vkladom 100 
USD a vybral si pákový efekt 1 : 10. To znamená, 
že každý pohyb ceny o jeden pip zmení jeho vklad 
o 0,10 dolára (pri veľkosti obchodu 0,1 lot). Inými
slovami, cenový pohyb o rozsahu iba 100 pipov
proti jeho pozícii spôsobí obchodníkovi stratu 10
dolárov.

ČO JE TO PÁKOVÝ EFEKT 
A MARŽA?

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               
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Na forexe sa obchoduje prostredníctvom 
špeciálneho softvéru - obchodnej platformy. 
Existuje veľké množstvo obchodných platforiem, 
ale najobľúbenejšia je MetaTrader 4 (MT4) alebo 
jeho súrodenec, MetaTrader 5. InstaForex poskytuje 
platformu InstaTrader, ktorej základom je MT4.
Táto platforma podporuje mnoho jazykov, má 
rozsiahlu sadu nástrojov na grafické a vstavané 
ukazovatele, umožňuje vykonávať niekoľko úloh,
poskytuje ekonomický informačný kanál a má 
mnoho ďalších funkcií. Okrem verzií pre stolné 
počítače môžete tiež používať obchodné platformy 
pre smartfóny (pre iOS a Android) alebo obchodovať 
na webovom prehliadači prostredníctvom nášho 
WebTradera.

ČO JE TO OBCHODNÁ 
PLATFORMA?

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               

https://www.instaforex.eu/account_registration
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Po registrácii obchodného účtu dostanete 
automaticky prihlasovacie údaje na svoju e-mailovú 
adresu. Ak chcete začať obchodovať, musíte si
stiahnuť obchodnú platformu odtiaľto a nainštalovať 
si ju do počítača. Po dokončení platformu spustíte 
a do kontextového okna zadáte svoje prihlasovacie 
meno a heslo. Skontrolujte, či ste vybrali správny 
server pre účet Demo alebo Live a kliknite na 
Prihlásenie. Demo účet je na InstaForexe k dispozícii 
zadarmo tu. Pomôže úplným začiatočníkom získať 
cit pre obchodovanie alebo vyskúšať niektoré 
stratégie pomocou virtuálnych prostriedkov 
namiesto vlastných peňazí. Upozorňujeme, že 
náš demo účet je väčšinou vhodný pre úplných 
začiatočníkov a je založený na rovnakých 
charakteristikách ako štandardný živý účet, takže 
pre vašu obchodnú stratégiu môžu byť vhodnejšie 
naše ďalšie živé účty.

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA 
OBCHODNÚ PLATFORMU A 
ZAČAŤ OBCHODOVAŤ?

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               

https://www.instaforex.eu/trading_platform
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Po otvorení obchodnej platformy sa zobrazia 
cenové grafy. InstaTrader a MT4 ponúkajú tri druhy 
grafov.

ČO SÚ FOREXOVÉ GRAFY?

Čiarový graf zobrazuje čiaru, ktorá spája sériu 
uzatváracích cien zaznamenaných za určité časové 
obdobie. Napríklad v časovom rámci M5 nižšie 
vidíte, že čiary sú každých 5 minút spojené, aby 
zobrazovali celkový cenový trend menového páru. 

ČIAROVÉ GRAFY 

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               
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Stĺpcový graf ukazuje otváracie a zatváracie ceny, 
ako aj maximá a minimá na určité časové obdobie. 
Časový rámec je možné zvoliť v nastaveniach 
platformy. Horný bod stĺpca je najvyššia cena (high) 
za zvolené obdobie, kým najnižší bod predstavuje 
najnižšiu cenu alebo minimum (low). Čiarka doľava 
predstavuje otváraciu cenu (open), tá na pravej 
strane znázorňuje uzatváraciu cenu (close).

STĹPCOVÉ GRAFY

Japonská sviečka poskytuje rovnaké informácie 
ako stĺpcový graf. Japonské sviečky sú však 
jednoduchšie a ľahšie sa s nimi pracuje.
Ak sa cena v danom období zvýši, telo sviečky 
je prázdne. Ak ceny klesnú, telo je čierne. Telo 
sviečky predstavuje rozpätie medzi otváracími a 
záverečnými cenami. InstaTrader vám umožňuje 
upraviť nastavenie farieb, aby sa vám pohodlne 
obchodovalo. Na obrázku dolu zelená sviečka 
znázorňuje cenový rast, kým tá červená ukazuje 
pokles cien.

JAPONSKÉ SVIEČKY

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               
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Dôsledná analýza grafov by sa mala vykonávať v 
rôznych časových rámcoch. Časové rámce grafov 
sú minútové, 5-minútové, 15-minútové, 30-minútové, 
hodinové, 4-hodinové, denné, týždenné a mesačné. 

Vo väčších časových rámcoch môžete analyzovať 
dlhodobé trendy. Napríklad týždenný graf môže 
znázorňovať pohyby cien za obdobie piatich rokov a 
mesačný až za obdobie 20 rokov. Týmto spôsobom
analyzujete pohyby trhu z dlhodobého hľadiska a 
robíte správne prognózy, keď získate objektívnejšie 
údaje.

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               
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ČO SÚ GRAFICKÉ NÁSTROJE 
A AKO ICH POUŽÍVAŤ?

Grafické nástroje vám môžu pomôcť analyzovať 
pohyby trhu na grafoch. InstaTrader má panel 
nástrojov, ktorý obsahuje prvky a grafické objekty,
ako sú text, tvary, znaky atď. Tieto prvky je možné 
pridať do okna grafu. Pri technickej analýze je na 
efektívne obchodovanie dôležitých niekoľko
riadkových nástrojov, ale k tomu sa dostaneme 
neskôr.

Príkaz je váš pokyn maklérovi kúpiť alebo predať 
určité aktívum. Existujú okamžité príkazy, ktoré sa 
vykonajú ihneď po ich zadaní, a čakajúce príkazy, 
ktoré sa vykonajú v budúcnosti, len čo budú 
splnené určité podmienky. Ak sa chcete dozvedieť, 
ako zadať príkaz na InstaTrader, prečítajte si náš 
video návod.

AKÉ SÚ DRUHY PRÍKAZOV?

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               
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ČAKAJÚCE PRÍKAZY SÚ 
TIETO:

Príkaz Buy LIMIT sa zadáva pod určitú cenovú úroveň. 
To znamená, že pri analýze trhu obchodník očakáva, že 
v blízkej budúcnosti dôjde k nárastu ceny, a zadá tento 
pokyn pod aktuálnu cenovú úroveň. 

Sell LIMIT je presne taký istý pokyn ako Buy LIMIT, 
ale je zadaný nad aktuálnu cenovú úroveň. Čakajúce 
príkazy Buy STOP a Sell STOP sa od čakajúcich 
príkazov na limit líšia iba v tom, že sa zadávajú vtedy, 
keď sa trend nemá obrátiť, ale má pokračovať. 

Ďalšími nepostrádateľnými nástrojmi obchodníka na 
spravovanie otvorených pozícií sú príkazy Stop Loss a 
Take Profit. Ako už názov napovedá, príkaz Stop Loss 
je určený na obmedzenie strát. Je to inštrukcia pre 
makléra, aby obchod uzavrel (ukončil), len čo cena
dosiahne určitú úroveň známu ako Stop price (stop 
cena). Po dosiahnutí tejto úrovne sa príkaz Stop Loss 
zmení na trhový príkaz a vykoná sa na úrovni najlepšej 
dostupnej ceny. 

Príkaz Take Profit sa zvyčajne používa pri krátkodobom 
obchodovaní s cieľom stanoviť zisk. Podobne ako v 
prípade príkazu Stop Loss, aj príkaz Take Profit sa 
aktivuje vtedy, keď cena dosiahne stanovenú úroveň a
vykoná sa na úrovni najlepšej dostupnej ceny

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               
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AKÉ DRUHY TRHOVEJ 
ANALÝZY POZNÁME?

Pre každého forexového obchodníka je kľúčové 
vedieť predvídať ďalší cenový pohyb, aby mohol 
prijať správne obchodné rozhodnutie. Na tento
účel sa uplatňuje analýza trhu. Existujú 2 hlavné 
druhy trhovej analýzy: fundamentálna (základná) a 
technická.

Fundamentálna analýza je založená na štúdiu 
ekonomických ukazovateľov určitej krajiny. 
Fundamentálni analytici venujú veľkú
pozornosť správam o hrubom domácom produkte, 
o úrokových mierach, inflácii a ďalším štatistikám a
snažia sa predvídať, aký budú mať vplyv na meny a
ďalšie aktíva.

Technická analýza prognózuje budúci cenový 
pohyb na základe preskúmania minulých pohybov 
cien. Podstatou tejto analýzy je určiť formácie 
obchodných grafov v kombinácii s použitím 
technických ukazovateľov. Technickú analýzu 
môžete použiť na všetky obchodné nástroje, ako sú 
meny, akcie, kryptomeny atď. 

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď!
Otvorte si živý účet alebo demo účet               

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


Disclaimer:
Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné 
poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a 
ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant 
Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by 
vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom 
spoločnosti alebo iným spôsobom. 

Vydajte sa do sveta obchodovania so spoločnosťou
InstaForex, vaším spoľahlivým sprievodcom forexom.

Upozornenie na riziko: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom 
rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 73,78% účtov retailových investorov dochádza k 
finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste 
zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že 
utrpíte finančné straty.




