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V TOMTO KURZE SA 
OBOZNÁMITE S:

technickou analýzou
indikátormi trendu a ich druhmi 
automatickými obchodnými systémami 
obchodnými signálmi
denníkom obchodníka



Indikátory trendov určujú trend. Najefektívnejšie 
fungujú vtedy, keď na trhu vzniká nový trend. 
Indikátory trendov sa vykresľujú priamo v grafe a 
pohybujú sa paralelne s cenou. Čiary indikátorov 
môžu cenu prekrížiť a meniť svoju pozíciu.

Hlavné indikátory trendov sú:

INDIKÁTORY TRENDOV A 
ICH TYPY

Indikátor MA (kĺzavý priemer, Moving Average);

Indikátor ADX (Average Directional Movement 
Index)

TECHNICKÁ ANALÝZA 
(TECHNICKÉ INDIKÁTORY) 

ÚVOD DO TECHNICKEJ ANALÝZY (TECHNICKÉ 
INDIKÁTORY) 

Technické indikátory sú nástroje, ktoré automaticky 
vykonávajú určité výpočty podľa daných vzorcov 
na základe údajov z cenového grafu a objemu 
obchodovania. Tieto indikátory sa používajú v 
obchodnej platforme InstaTrader.

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

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


KĹZAVÝ PRIEMER (MA)

Kĺzavý priemer je štandardný ukazovateľ trendu, 
ktorý zobrazuje priemernú hodnotu ceny za určité 
časové obdobie (periódu). Kĺzavý priemer ukazuje 
smer vývoja a tendenciu ceny v budúcnosti rásť 
alebo klesať. 
 
Pre výpočet tohto indikátora sa spriemeruje cena 
obchodného nástroja za danú periódu. Napríklad 
perióda 10 pozostáva z posledných desiatich 
sviečok, na základe ktorých sa vykreslí kĺzavý 
priemer. V časovom rámci H1 sa teda použije 10 
hodinových sviečok. Podrobnejšie informácie o 
vzorcoch nájdete v príručke obchodnej platformy, 
ktorá sa zobrazí po stlačení klávesnice F1. 

Čím je perióda dlhšia, tým je kĺzavý priemer hladší. 
Platí to aj naopak, čím je perióda kratšia, tým 
je kĺzavý priemer ostrejší. Na obrázku nižšie sú 
tri kĺzavé priemery: červený – perióda 10; žltý – 
perióda 35; modrý – perióda 70. 

Všimnite si, že červený kĺzavý priemer, ktorý je 
najrýchlejší, keďže použitá perióda je v tomto 
prípade najkratšia, sa pohybuje blízko cenového 
grafu a kopíruje takmer každú cenovú fluktuáciu. 
Modrý kĺzavý priemer, ktorý je najpomalší, keďže 
použitá perióda je najdlhšia, sa pohybuje ďaleko od 
cenového grafu a na korekčné pohyby reaguje len 
mierne. Naznačuje tak smer základného trendu.

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

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


Existuje niekoľko typov 
kĺzavých priemerov:

Princípy obchodovania sú rovnaké pre každý z 
týchto typov kĺzavých priemerov. Rozdiel je iba 
v spôsobe výpočtu kĺzavého priemeru. Indikátor 
kĺzavého priemeru je pomerne dôležitý nástroj a 
často je súčasťou iných technických indikátorov.

Ak čiara kĺzavého priemeru smeruje nahor, slúži 
ako signál na nákup a naopak, keď čiara kĺzavého 
priemeru smeruje dolu, je to signál na predaj.

Jednoduchý kĺzavý priemer (Simple Moving 
Average; SMA)

Exponenciálny kĺzavý priemer  (Exponential 
Moving Average; EMA)

Vyhladený kĺzavý priemer (Smoothed Moving 
Average; SMMA) 

Lineárny vážený kĺzavý priemer (Linear 
Weighted Moving Average; LWMA)

Ako interpretovať signály 
kĺzavého priemeru?

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

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


Princíp obchodovania s kĺzavým priemerom je 
skutočne jednoduchý: v grafe treba vykresliť dva 
kĺzavé priemery s krátkou a dlhou periódou a 
sledovať, kedy sa navzájom prekrížia. 
 
Príklad: 

Ak rýchly kĺzavý priemer (s periódou 10; zobrazený 
zelenou farbou) zospodu pretne kĺzavý priemer 
s dlhšou periódou (zobrazený červenou farbou), 
je to príležitosť vstúpiť do nákupnej pozície. Ak 
rýchly kĺzavý priemer (10) zhora pretne kĺzavý 
priemer (30), je to príležitosť vstúpiť do predajnej 
pozície. Vo všeobecnosti možno povedať, že 
neexistuje kĺzavý priemer s ideálnou periódou pre 
všetky typy analýz. Každý obchodník používa také 
periódy, ktoré vyhovujú jeho obchodným cieľom 
(10, 20, 30, 40 atď.). Existuje však jedna populárna 
metóda: obchodník na grafe zakreslí dva kĺzavé 
priemery (napríklad s periódou 5 a 10) a sleduje, 
ako sa správajú. Ak poskytujú príliš veľa falošných 
signálov, potom sa periódy zvýšia o 5 jednotiek, 
teda namiesto 5 a 10 sa použijú periódy 10 a 15. 
Obchodníci sa tak snažia nastaviť najvhodnejšie 
parametre indikátora. 

Ako použiť kĺzavý priemer na 
grafe

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

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


Indikátor ADX vytvoril Welles Wilder. Opísal ho 
vo svojej knižke Nové koncepcie v technických 
obchodných systémoch z roku 1978. ADX slúži 
hlavne na meranie sily trendu, ale môže tiež pomôcť 
určiť jeho smerovanie. Určuje, či na trhu v danom 
momente existuje trend a aký je silný.

Indikátor ADX tvoria 3 čiary:
Čiara ADX meria silu trendu. Ak čiara stúpa, 
znamená to, že trend naberá na sile. Klesajúca čiara 
naznačuje, že trend stráca silu alebo sa obracia. 
Rovná čiara označuje konsolidáciu. 
Je dôležité mať na pamäti, že čiara ADX nehovorí 
nič o smerovaní trendu. Keď čiara ADX stúpa, môže 
to signalizovať vzostupný aj zostupný trend. 
Smer trendu možno určiť z ďalších dvoch čiar. 
Keď sa vytvorí uptrend, + DI je nad -DI. V prípade 
downtrendu je -DI nad + DI. 

Hoci hodnota ADX môže oscilovať v rozmedzí od 0 
do 100 pipov, minimum alebo maximum dosahuje 
len zriedka. Ak hodnota ADX klesne pod 20, 
naznačuje to slabý trend (konsolidácia), hodnota 
nad 40 naznačuje silný, rozvíjajúci sa trend.

INDIKÁTOR ADX 
(AVERAGE DIRECTIONAL 
INDEX)

Čiara ADX.

Plusový (alebo pozitívny) smerový indikátor (+DI), 
ktorý naznačuje rastúci trend

Mínusový (alebo negatívny) smerový indikátor 
(-DI), ktorý naznačuje klesajúci trend

Na tomto grafe vidieť hlavnú čiaru ADX aj čiary +DI 
a –DI.

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

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


Ak na trhu existuje jasný trend – rastúci alebo 
klesajúci – vzdialenosť medzi čiarami DI rastie spolu 
s hodnotu ADX. Platí to aj naopak: keď je aktivita na 
trhu nízka, zníži sa vzdialenosť medzi čiarami DI a 
klesne aj hodnota ADX. 
ADX generuje najspoľahlivejšie signály po období 
konsolidácie. Po obrate na trhu v tvare V môže, 
naopak, poskytovať falošné signály.

Nákupným signálom je, keď sa čiara +DI nachádza 
nad čiarou –DI a zároveň stúpa čiara ADX. Stop loss 
by mal obchodník umiestniť pod lokálne minimum. 

Predajným signálom je, keď sa čiara +DI nachádza 
pod čiarou –DI, pričom čiara ADX stúpa. Stop loss 
by mal obchodník umiestniť nad lokálne maximum.

Ako využiť ADX pri 
obchodovaní 

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

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


Slovo oscilátor pochádza z latinského oscillo, ktoré 
označovalo hojdanie. Oscilátor je systém, ktorý s 
určitou periodicitou kmitá (hore a dole). Oscilátory 
patria medzi prediktívne indikátory. Prediktívne 
indikátory poskytujú informácie o ekonomickom 
cykle alebo zmene trendu na trhu, ktoré majú ešte 
len nastať. 

V technickej analýze pojmom oscilátor označujeme 
matematické vyjadrenie ceny v čase. Oscilátory 
v technickej analýze majú formu sínusoidy, 
oscilogramu alebo kardiogramu. 
 
Pri použití oscilátorov je kľúčové to, či je trh 
prekúpený alebo prepredaný. Keď je trh prekúpený, 
cena sa nachádza blízko hornej hranice a je 
nepravdepodobné, že by ďalej stúpala. Keď je 
trh prepredaný, cena je na najnižšej úrovni a je 
nepravdepodobné, že by ďalej klesala. Oscilátory 
by sa mali analyzovať a využívať vtedy, keď je trh 
stabilný, ale môžu tiež ukázať okamih obratu trendu.

OSCILÁTORY Tu je zoznam najobľúbenejších oscilátorov:

Poďme sa teraz bližšie pozrieť na niektoré z nich.

histogram MACD;

Momentum;

Rate-of-Change (ROC); 

Relative Strength Index (RSI); 

Oscilátor Stochastic (Stochastics).

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

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


MACD je skratka pojmu Moving Average 
Convergence Divergence, po slovensky 
Konvergencia/divergencia kĺzavého priemeru. Tento 
indikátor teda ukazuje, keď sa kĺzavé priemery 
zbiehajú (konvergujú) alebo rozchádzajú (divergujú). 
Je to trendový ukazovateľ, ktorý ukazuje vzťah 
medzi dvoma kĺzavými priemermi cien.

Treba si uvedomiť, že žiadny indikátor nedokáže 
zakaždým poskytovať jasné signály, takže skúsení 
obchodníci zvyčajne kombinujú vo svojich 
stratégiách rôzne technické nástroje.

Tento indikátor má tri zložky: čiara MACD, signálna 
čiara, histogram.

INDIKÁTOR MACD 

Čiara MACD je rozdiel medzi pomalým a rýchlym 
exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA). 
Predvolené periódy v nastaveniach indikátora 
sú 12 (rýchly kĺzavý priemer) a 26 (pomalý kĺzavý 
priemer). Čiara MACD sa vypočíta tak, že sa 
pomalý kĺzavý priemer (26 EMA) odpočíta od 
rýchleho (12 EMA).

Signálna čiara je exponenciálny kĺzavý priemer 
(EMA) čiary MACD.

Histogram MACD je vizuálne zjednodušená 
interakcia medzi čiarou MACD a signálnou 
čiarou. Histogram zobrazuje rozdiel medzi čiarou 
MACD a signálnou čiarou. Čím viac sa čiara 
MACD odchyľuje od signálnej čiary, tým vyššie 
budú stĺpce histogramu. Platí to aj naopak, čím 
menšia bude vzdialenosť medzi čiarou MACD a 
signálnou čiarou, tým budú stĺpce menšie.

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

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


Primárne signály vznikajú, keď histogram prekríži 
nulovú čiaru. Ak histogram MACD pretne túto čiaru 
zospodu, ide o nákupný signál.
Ak histogram pretne nulovú čiaru zhora, ide o 
predajný signál.

Sila takýchto signálov závisí od predchádzajúcich 
pohybov histogramu. Ak sa MACD pohyboval nad 
nulovou čiarou príliš dlho, ale následne začal klesať 
a histogram zvrchu preťal nulovú čiaru, ide o silný 
predajný signál. Nákupný signál sa interpretuje 
opačne. Netreba zabúdať, že aj tie najlepšie 
indikátory z času na čas generujú falošné signály. 
Preto sa odporúča overiť si vygenerované signály 
pomocou iných indikátorov alebo v iných časových 
rámcoch.

Ako využiť MACD pri 
obchodovaní

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

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


Indikátor RSI, ktorého autorom je J. Welles Wilder, 
je oscilátor zobrazujúci momentum. Meria rýchlosť 
a zmenu cenových pohybov. RSI osciluje medzi 
hodnotami 0 a 100. Trh sa zvyčajne považuje 
za prekúpený, keď RSI prekročí hodnotu 70 a 
prepredaný, keď RSI klesne pod 30. Za signály 
možno považovať aj divergencie a tzv. failure 
swings. RSI možno použiť aj na identifikáciu 
všeobecného trendu.

Zvyčajná interpretácia prekúpených a prepredaných 
úrovní
Oscilátory a ich prekúpené a prepredané oblasti sa 
zvyčajne využívajú ako signály na obchodovanie 
v opačnom smere. Ako už názov napovedá, pri 
prekúpenom trhu došlo k neúmernému objemu 
nákupov a možno očakávať, že cena bude korigovať 
smerom nadol alebo sa obráti. Ak je trh, naopak, 
prepredaný, dá sa očakávať rast cien.

INDIKÁTOR RSI (RELATIVE 
STRENGTH INDICATOR; 
UKAZOVATEĽ RELATÍVNEJ 
SILY) 

Ako použiť RSI pri 
obchodovaní

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

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


Obchodný systém je súborom pravidiel a rozhodnutí 
(obchodných aj analytických) založených na 
obchodných signáloch, ako aj na nástrojoch analýzy 
trhu.

Každý obchodný systém by mal odpovedať na 
nasledujúce otázky:

Tieto systémy čakajú na určitý pohyb ceny a potom 
vydávajú signál na otvorenie pozície rovnakým 
smerom na základe predpokladu, že trend bude 
nejaký čas pokračovať.
Hojne využívajú lineárne nástroje, formácie 
technickej analýzy, indikátory trendov a oscilátory. 
Obchody sa spravidla uskutočňujú po tom, ako sa 
trh vráti (skoriguje) na určitú úroveň.

TECHNIKY 
OBCHODOVANIA. AKO SA 
VYHNÚŤ ČASTÝM CHYBÁM

TYPY OBCHODNÝCH 
SYSTÉMOV 

Obchodný systém
Obchodné systémy, ktoré 
sledujú trend.

Čo sa momentálne deje na trhu?

Čo sa môže stať v určitom momente?

Čo by mal obchodník v tomto určitom momente 
urobiť? 

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

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


veľké rozpätie zisku;

blízkosť stop lossu;

možnosť zvýšiť objemy otvorených pozícií.

Ak nie je situácia na trhu jasná, môžu takéto 
obchodné systémy generovať veľa falošných 
signálov.

Výhody:

Nevýhody:

OBCHODOVANIE PRI 
PREKONANÍ ÚROVNÍ PODPORY 
ALEBO REZISTENCIE.

Tento systém je založený na jednoduchej 
myšlienke. Schopnosť trhu dosiahnuť nové 
maximum alebo minimum naznačuje možnosť, že 
trend bude pokračovať smerom, v ktorom bola daná 
úroveň prekonaná.

Výhody: Takýto systém obchodovania poskytuje 
jasné signály, že sa objavil nový trend. Okrem toho 
naznačuje, kedy by sa trend mohol ukončiť. 

Nevýhody: Hlavným problémom takýchto 
obchodných systémov sú falošné prekonania  
úrovne podpory a rezistencie, najmä na veľmi 
volatilných trhoch. 

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

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


Väčšina profesionálnych obchodníkov sa 
nezameriava len na jednu obchodnú stratégiu. 
Používajú kombináciu všetkých troch obchodných 
stratégií, vďaka čomu môžu dosahovať zisky za 
akýchkoľvek trhových podmienok.
Veľmi dôležitým faktorom pri hodnotení kvality 
obchodného systému je jeho jednoduchosť.
Pamätajte, že dômyslené veci sú vždy jednoduché, 
pričom jednoduché veci sú súčasne dômyselné. 
Váš obchodný systém by mal byť v súlade s touto 
zásadou.

Kombinácia obchodných 
stratégií

Tento obchodný systém umožňuje obchodníkom 
zarábať za takých trhových podmienok, keď 
väčšina účastníkov trhu dosahuje straty.

OBCHODNÉ SYSTÉMY, KTORÉ 
FUNGUJÚ V OBCHODNOM 
PÁSME.  
Táto stratégia spočíva v obchodovaní na 
stagnujúcom trhu, kde cena kolíše medzi určitými 
úrovňami, t.j. v určitom pásme. Obchodníci 
využívajúci túto stratégiu pomocou technickej 
analýzy určia kľúčovú úroveň podpory a rezistencie. 
Potom nakupujú na nižších úrovniach podpory a 
predávajú takmer na úrovni rezistencie. Takéto 
obchodné systémy bežne využívajú oscilátory, 
ktoré majú prekúpené a prepredané zóny, napríklad 
stochastický oscilátor.

Výhody:

Je ťažké určiť v pravý čas, kedy sa stagnácia na 
trhu skončí.

Obchodníkovi uniká väčšia časť price action, keď 
cena sleduje trend.

Nevýhody:

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

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


Vaša stratégia by mala 
obsahovať:
1. Odôvodnenie. Toto je absolútny základ obchodnej 
stratégie, z ktorého vychádzajú všetky ostatné 
zložky;
2. Obchodné nástroje;
3. Časový rámec a čas obchodovania (obchodná 
seansa);
4. Pravidlá vstupu (signály na otvorenie pozície);
5. Pravidlá výstupu. Zásady nastavovania príkazov 
stop loss a take profit (napríklad, na akých úrovniach 
zadávať príkazy stop loss a take profit);
6. Objem obchodovania a riadenie rizík.

Mnohí obchodníci, ktorí na forexe stabilne 
zarábajú, vďačia za svoj úspech technickej analýze. 
Dôležité je, aby bola technická analýza presná 
a podložená, opodstatnená. Môže sa vykonávať 
pomocou všetkých nástrojov dostupných na 
obchodnej platforme. Výber a  kombinácia 
vhodných technických nástrojov však začínajúcim 
obchodníkom robí problémy. Napriek tomu sa 
efektívnu a komplexnú analýzu môže naučiť robiť 
každý, komu na tom dostatočne záleží a kto má na 
to potrebnú trpezlivosť.
Teraz si ukážeme, ako môže obchodník využiť 
technické indikátory.
Predpokladajme napríklad, že sviečkový graf páru 
GBP/ USD zobrazuje korekčný pokles v rámci 
prevládajúceho býčieho trendu. Obchodník sa musí 
rozhodnúť, kde otvorí kúpnu pozíciu.
Za týmto účelom vykreslí niekoľko úrovní podpory 
a rezistencie a hľadá možné body obratu  (pivot 
points). Vidíme, že cena si takýto bod obratu 
pravdepodobne našla na hodnote 1,5648. 
Obchodník potom použije ďalší technický nástroj, 
Fibonacciho úrovne, ktorý mu pomôže zistiť, kde sa 
momentálne cena pohybuje a či existuje bod obratu. 

INDIKÁTORY TECHNICKEJ 
ANALÝZY

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

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


Ten sa nachádza v bode, v ktorom úroveň Fibo 
50,0 % pretína úroveň podpory, čo potvrdzuje 
pravdepodobnosť bodu obratu. Ďalším krokom 
je analýza technických indikátorov, najmä 
stochastického oscilátora, ktorý je ekvivalentom 
vyššie uvedeného indikátora RSI. Princíp je rovnaký 
- identifikovať prekúpené a prepredané zóny. 
Hodnota indikátora Stochastic nad 80 signalizuje 
prekúpené podmienky, zatiaľ čo jeho hodnota pod 
20 označuje prepredané podmienky. V našom 
prípade je Stochastic pod 20. Ide teda už o tretí 
nákupný signál. Posledný rozhodujúci signál 
poskytuje býčia divergencia. Sviečková formácia 
naznačuje možnosť, že trend sa obráti smerom 
nahor, ak sa súčasná sviečka na 100 % prekrýva s 
telom predchádzajúcej sviečky.
Teraz urobme záver. Všetky technické nástroje 
použité v tomto príklade zdôrazňujú rovnaký 
obchodný nápad, t.j. vstup do dlhej pozície. 
Predstavili sme si komplexnú analýzu. Teraz je na 
vás, aby ste si vybrali konkrétnu sadu technických 
nástrojov.

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

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


OBCHODNÉ SIGNÁLY OBCHODNÝ SYSTÉM TRIPLE 
SCREEN (TRI OBRAZOVKY)

Ktoré konkrétne signály indikátorov alebo iných 
nástrojov by ste mali mať na pamäti pri obchodovaní? 
Závisí to od vami vybraných nástrojov, ktoré generujú 
svoje vlastné signály a interagujú s inými technickými 
indikátormi, čím poskytujú jasný výsledok.
Pozrime sa napríklad na populárny obchodný systém od 
Alexandra Eldera s názvom Triple Screen. Chceme zistiť, 
ako sa generujú signály.

Alexander Elder predstavil svoju známu stratégiu Triple 
Screen v roku 1986. Mnoho obchodníkov ju dodnes 
používa v tej či onej variácii.

Systém Triple Screen je postavený na myšlienke trojitej 
kontroly transakcií: v jednej z fáz sa odstráni veľa 
možných pozícií. Identifikujeme dlhodobé, strednodobé 
a krátkodobé trendy a na trh vstupujeme iba v smere 
prevažujúceho trendu.

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

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


Počet indikátorov, ktoré je možné použiť, je 
neobmedzený. Ide o to, aby sa určil trend vo 
veľkom časovom rámci pomocou indikátora trendu 
a pomocou oscilátora našiel bod, v ktorom treba 
vstúpiť do pozície. Môžete preto použiť akékoľvek 
trendové indikátory a oscilátory. 
Tento systém obchodovania je založený na troch 
obrazovkách alebo troch časových rámcoch: 
4-hodinovom, 1-hodinovom a 15-minútovom grafe.
Prvá obrazovka nám umožňuje identifikovať trend. 
Môžeme sa teda rozhodnúť, akým smerom otvoríme 
pozíciu. Na tento účel môžeme použiť oscilátor 
MACD. Ak stĺpce MACD smerujú nahor, znamená 
to stúpajúci trend a naopak, klesanie stĺpcov 
naznačuje klesajúci trend. 

INDIKÁTORY

Stratégia Triple Screen 
využíva kombináciu 
indikátorov trendov a 
oscilátorov.

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

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


Tu hľadáme najvhodnejší bod vstupu na trh. Môže 
to byť menší retracement (návrat) alebo korekcia. 
V tejto fáze je našou úlohou posúdiť, či ide o 
retracement alebo korekciu. Bod by sme mali určiť 
presne. Predpokladajme, že sme identifikovali 
mierny retracement. Musíme zistiť, o koľko cena 
skorigovala  a či je trh v prepredanom stave. Túto 
úlohu vyriešime pomocou oscilátora Stochastic. 
Vidíme, že tento oscilátor klesol pod prepredanú 
hladinu (20 %) a stúpa. Tento signál znamená, 
že retracement sa už skončil a predchádzajúci 
nákupný signál je potvrdený.

Ďalším krokom je druhý graf.

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

https://www.instaforex.eu/trading_platform
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Do tohto grafu sme umiestnili čakajúci pokyn čiže 
buy stop, ktorá je pár pipov nad maximom aktuálnej 
sviečky (na grafe je farebne vyznačený).

Dôležité je, že ak sa buy stop neaktivuje pri 
vytvorení nasledujúcej sviečky, tento pokyn sa 
musí posunúť na maximum nasledujúcej sviečky 
s najnižšou hodnotou. Na grafe vidieť, že ide o 
sviečku napravo. Ak sa príkaz aktivuje podľa plánu, 
mali by sme nastaviť stop loss. Ten by sme mali 
umiestniť pár pipov pod najnižšou cenou dvoch 
posledných sviečok. 

Posledná, tretia obrazovka 
nám priblíži, v akom mieste  je 
vhodné vstúpiť na trh.

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

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


Systém Triple screen Alexandra Eldera môžete 
použiť ako veľmi dobrý základ pre vlastnú stratégiu 
obchodovania na forexe. Inšpirovať sa môžete 
hlavne viacfázovou kontrolou transakcie pri 
sledovaní dlhodobých trendov.

Základnými vlastnosťami obchodníkov na forexe 
sú sebakontrola a sebadisciplína. V náročných 
trhových podmienkach, keď sú emócie vybičované, 
sa žiadny začiatočník a možno ani niektorí skúsení 
obchodníci nevyhnú unáhleným a nerozvážnym 
obchodným rozhodnutiam. Ako si zachovať 
chladnú hlavu a cvičiť sa v sebadisciplíne? 
Skvelým riešením je viesť si obchodný denník. 
Môžete si doň zapisovať všetky svoje kroky na 
forexe. Vďaka tomu si nájdete svoju každodennú 
obchodnú rutinu. Nezabudnite do tabuľky zapísať 
podrobné informácie o každom obchode a 
najmä zdôvodnenie otvorenia alebo uzavretia 
konkrétneho obchodu. Tu je príklad takejto tabuľky.

ZÁVER OBCHODNÝ DENNÍK 

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď! 
Otvorte si živý účet alebo demo účet
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Každý obchodník si denník vedie po svojom.

Kvalita záznamov má však priamy vplyv na výsledky 
obchodovania. Ak si obchodník za cieľ stanoví 
zbaviť sa emócií a chýb v obchodovaní, vedenie 
denníka sa musí stať neoddeliteľnou súčasťou 
rutiny. Keď obchodné signály analyzujete a 
zaznamenávate v písomnej forme, vaša myseľ 
pracuje efektívnejšie, takže vaše analýzy idú viac do 
hĺbky a spozorujete viac chýb. 

Okrem pravidelných a presných záznamov o 
každej transakcii je rovnako dôležité skontrolovať 
obchodné rozhodnutia za konkrétne obdobie. 
Analýza jednotlivých obchodných rozhodnutí v 
prvom rade pomáha nájsť vlastné chyby, uvedomiť 
si, prečo vznikli, a doladiť techniky obchodovania.  

Začať obchodovať na forexe môžete ihneď! 
Otvorte si živý účet alebo demo účet 
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Na záver zhrňme, čo sme sa 
naučili v tomto kurze:

1. Technické indikátory sú nástroje, ktoré 
vykonávajú určité výpočty podľa daných vzorcov 
na základe indikátorov vychádzajúcich z cenového 
grafu a objemu obchodovania a potom automaticky 
generujú výsledok.
 
2. Oscilátor je systém, ktorý v určitých časových 
intervaloch kmitá (hore a dole).

3. Obchodný systém je súborom pravidiel a 
rozhodnutí (obchodných aj analytických) založených 
na obchodných signáloch, ako aj nástrojoch analýzy 
trhu.

4. Obchodný systém Triple Screen využíva viaceré 
obchodné indikátory na to, aby pomocou nich 
odfiltroval protichodné obchodné signály.

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

https://www.instaforex.eu/trading_platform
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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. 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.


