
Pick	  of	  the	  Week	  
Elringklinger	  Bonus	  Cap	  
Německá společnost ElringKlinger se v 
posledních dnech prezentovala velmi so-
lidními výsledky. Došlo k dvojcifernému 
nárůstu obratu a zisku. Také na druhé po-
loletí pohlíží koncern optimisticky. Ve 
srovnání s loňským rokem má dojít ke 
zvýšení výnosů o pět až sedm procent. In-
vestorům se nabízí spekulace na stagnaci.  
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Tržní	  novinka	  
UBS	  nabízí	  strategii	  Value	  
Value investoři nepatří mezi spekulanty. 
Nesázejí na konkrétní budoucí události 
nebo trendy. Ve velké míře se koncentrují 
na fundamentální ukazatele – většinou na 
P/E nebo výši očekávaných dividend – a 
mají vždy dlouhodobý investiční horizont. 
Za zakladatele teorie value je považován 
ekonom Benjamin Graham. 

Hlavní téma · strana 2 

Trading	  série 
Obchodní	  systémy	  (II)	  
Ve spolupráci se Scoach (největší 
obchodní platformou pro strukturované 
produkty) jsme pro čtenáře 
ZertifikateJournal připravili témata, která 
se zaměří na problematiku obchodování -  
oblast tradingu. V dnešní třinácté části 
našeho seriálu se budeme podrobně 
zabývat obchodními systémy.  
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Portfolio 
Čína	  ukazuje	  svojí	  sílu	  
Index Hang Seng China Enterprices 
(HSCEI), který obsahuje nejdůležitější 
čínské akcie obchodované na burze 
v Hongkongu, v poslední době spíše osla-
boval. Za poslední rok si odepsal 21 pro-
cent. 
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Aktuální	  průzkum	   
Investoři	  očekávají	  výnosy	  

Výsledek aktuálního průzkumu 
německé profesní organizace Deut-
sche Derivate Verband (DDV) 
dokládá, že většina drobných inve-
storů očekává při svém certifikáto-
vém angažmá vysoké výnosy. Ve 
spolupráci se sedmi velkými finanč-
ními portály se průzkumu zúčastnilo 
celkem  4 064 respondentů. Zpravid-
la se jednalo o dobře informované 

investory, kteří nejsou odkázání na 
služby finančních poradců.  
 
      10 procent respondentů by se 
spokojilo s výnosem do 3 procent. 
22 procent dotázaných si přeje do-
sáhnout výnos mezi 3 až 8 procenty. 
Každý čtvrtý (tedy 25 procent) oče-
kává od svých certifikátů zhodnocení 
mezi 5 až 7 procenty a plných 42 
procent dotázaných sází na výnos 
přesahující úroveň 7 procent. Až na 
několik drobných změn odpovídá 
výsledek průzkumu hodnotám z 
předchozího roku.  

 
Drobní soukromí investoři mají 

velmi odlišné preference výnosů i ri-
zik. Například mnoho rizikově averz-
ních investorů investuje do certifikátů 
s kapitálovou ochranou. Pro jiný typ 
investorů jsou v nejistém období  v 
popředí šance na dobré zhodnocení. 
Z jedenácti základních kategorií in-
vestičních certifikátů a pákových 
produktů si drobní soukromí investoři 
mohou vybrat takovou strukturu, kte-

rá bude co nejlépe vyhovovat jejich 
individuálnímu výnosově rizikovému 
profilu.  

 
Certifikáty jsou především vhod-

né právě pro dlouhodobé budování 
majetku. Investoři je využívají ke 
snížení celkového rizika portfolií a 
optimalizaci výnosů.  

 
Tento trend potvrzuje další 

průzkum, který profesní organizace 
DDV provedla v květnu tohoto roku. 
Více než čvrtina dotázaných drží cer-
tifikáty ve svých portfoliích více než 
několik let. Další čvrtina investorů 
preferuje délku investičního horizontu 
od několika měsíců až po jeden rok. 
32 procent účastníků průzkumu pro-
dává certifikáty opět po několika 
dnech nebo během několika týdnů. 
Pouze 15 procent respondentů se 
zaměřuje na trading a provádí tran-
sakce s investičními certifikáty (tj. 
nákup a prodej) během jediného ob-
chodního dne.  
 

  



 

 

Jako	  velcí	  hráči	  
UBS	  sekuritizuje	  strategii	  Value	  
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Solactive	  Value	  Investoren	  TR-‐Index	  

 
Vůči	  krizi	  neodolný	  
Solactive	  Value	  Investoren	  TR	  index	  dokázal	  v	  uplynulých	  šesti	  letech	  lépe	  zhodnotit,	  než	  celkový	  trh.	  Ale	  
imunní	  vůči	  krizím	  tento	  barometr	  není.	  Od	  svých	  maxim	  ztratil	  v	  krizovém	  období	  více	  než	  polovinu.	  	  

 

Hodnocení	  
Dobrá	   investiční	  myšlenka:	   Tím,	   že	   se	   vsadí	   na	   společnosti,	   které	   sledují	   value	   strateii,	  mohou	   si	   také	  
drobní	   investoři	   implementovat	   do	  portfolia	   profesionální	   value	   strategii.	   Zpětný	  historický	   výpočet	   je	  
přesvědčivý.	  V	  reálném	  testu	  musí	  tento	  papír	  ještě	  obstát.	  Investoři,	  kteří	  mají	  dlouhodobý	  časový	  hori-‐
zont,	  mohou	  tento	  cenný	  papír	  zohlednit	  při	  svých	  rozhodnutích.	  

	  

 

Podkladová	  aktiva	  -‐	  srovnání	  
Podkladová	  aktiva	   aktuálně	   Perf.	  5	  t.	   Perf.	  1	  m.	   Perf.	  3	  m.	   Perf.	  6	  m.	   Perf.	  1	  r.	  

DAX	  (v	  EUR)	   6.754,46	   2,6%	   4,0%	   0,7%	   1,5%	   -‐0,6%	  

EURO	  STOXX	  50	  (v	  EUR)	   2.333,38	   3,7%	   1,8%	   1,9%	   -‐5,8%	   -‐8,3%	  

S&P	  500	  (v	  USD)	   1.375,14	   2,8%	   0,7%	   -‐1,9%	   3,7%	   9,7%	  

Nikkei	  225	  (v	  EUR)	   8.653,18	   2,5%	   -‐3,9%	   -‐7,8%	   -‐2,5%	   -‐12,1%	  

 

Sol.	  Value	  Investoren	  TR-‐certifikát	  	  
ISIN/WKN	   DE000UBS1SV7/UBS1SV	  

Produkt-‐Typ	   Index	  certifikát	  

Emitent	  (Rating)	   UBS	  (Fitch:	  A)	  

Podkladové	  aktivum	   Solactive	  Value	  Investoren	  TR	  

Doba	  trvání	   Open	  End	  

Dividendy	   Ano	  

Poplatky	   Žádné	  

Prodej/Nákup	  (Spread)	   101,19/101,91	  (0,7%)	  

 
 

Value strategie se zaměřuje na výno-
sy sledovaných společností. Jedno-
duše řečeno: Čím příznivěji bude 
společnost z fundamentálního poh-
ledu oceněna na burze, tím větší kur-
zovní potenciál lze očekávat. 
Nejúspěšnějším value investorem je 
patrně Warren Buffett. Hodnota ak-
cie jeho společnosti Berkshire 
Hathaway vzrostla z 8,00 USD v roce 
1962 až na hodnotu 100 000 USD v 
roce 2009.  

 
Dlouhodobost	  
Value investoři nepatří mezi speku-
lanty. Nesázejí na konkrétní budoucí 
události nebo trendy. Ve velké míře 
se koncentrují na fundamentální uka-
zatele – většinou na P/E nebo výši 
očekávaných dividend – a mají vždy 
dlouhodobý investiční horizont. Za 
zakladatele teorie value je považován 
ekonom Benjamin Graham. Podle 
Grahama jsou pro ocenění podniku 
rozhodující dva ukazatele. Tržní cena 
společnosti dosažená na burze a její 
vnitřní hodnota. Pokud je tržní hod-
nota nižší než vnitřní hodnota, přišel 
čas k nákupu. 

 
Nižší	  konjunktuální	  citlivost	  
Opakem value strategie je growth. 
Zde platí jen jedna věc – růst. 
Growth investoři se snaží včasně 
rozpoznat růstové trhy budoucnosti 
a vybrat na nich společnosti s po-
tenciálem nejvyšší dynamiky růstu.  
Těžiště výnosů se tedy očekává v 
budoucnosti. Z těchto důvodů jsou 
growth akcie zpravidla velmi závislé 

na konjunktuře a jejich hodnota kolí-
sá více než v případě value akcií.  

 
S	  profesionály	  	  
Švýcarská UBS nyní uvedla na trh 
certifikát, který nepřímo ztělesňuje 
value strategii. Podkladem je Solac-
tive Value Investoren index, jehož 
performance je kalkulovaná společ-
ností Structured Solutions a replikuje 
kurzovní vývoj investic do společno-
stí, které se sledují value strategie. 
Investoři tak přímo mohou imple-
mentovat profesionální strategii.  

 
V současnosti index zohledňuje 

14 investičních společností. Podmín-
kou pro přijetí do indexu je tržní kapi-
talizace minimálně ve výši 200 milio-
nu EUR a mininální denní objem ob-
chodů ve výši 200 000 EUR. Koncept 
indexu je dle tržní kapitalizace. Ma-
ximální zastoupení jedné společnosti 
bylo stanoveno na deset procent, 
váhy jsou každoročně prověřovány a 
dividendy reinvestovány.  

 
US-‐dollar	  riziko	  
Pět největších společností v indexu – 
včetně čínské Cheung Kong Hol-
dings a samozřejmě také americké 
Berkshire Hathaway – dá dohromady 
na pomyslnou misku vah 49,1 pro-
centa. Tyto společnosti také rozho-
dujícím způsobem ovlivňují další 
vývoj. Z pohledu národního zaměření 
jasně dominují americké tituly. Devět 
z celkem 14 společností  je kotováno 
v US-dolarech. Investoři, kteří si ten-
to produkt pořídí, podstupují green-

back riziko, i když je index kalkulo-
ván v eurech.  

 
Lepší	  než	  celkový	  trh	  
Zpětný historický výpočet je velmi 
líbivý. Od ledna 2006 zhodnotil So-
lactive Value Investoren index o 
plných 33,1 procenta, nebo-li 4,5 
procenta p.a. Tím jasně překonal 
celkový trh a výnosem zastínil i glo-
bální barometr MSCI World (EUR). 
 
     Tento index, kalkulovaný Morgan 
Stanley Capital International, ve stej-
ném časovém období totiž poklesl o 
více než šest procent. Ovšem ani va-
lue strategie není odolná vůči hroz-
bám finančních krizí. Na vrcholu 
současné finanční krize přišel Solac-
tive Value Investoren index o více 
než polovinu své hodnoty. Growth 
akcie na tom ve stejném časovém 
období nebyly o nic hůře.  

 
Nezbytná	  vytrvalost	  
Myšlenka Švýcarů je velmi šara-
mantní a zpětný historický vývoj 
přesvědčí. Investoři, kteří chtějí tento 
produkt zohlednit ve svých investič-
ních portfoliích musí počítat s dlou-
hodobým investičním horizontem. 
Value strategie, ať již aktivní nebo 
pasivní, nenese „zlaté ovoce“ 
okamžitě tj. v následujících jeden až 
dvou letech. Strategie value patří 
mezi investiční strategie, které jsou 
při důsledném uplatnění úspěšné a i 
smysluplné především v dlouhodo-
bém horizontu.  
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Čína	  ukazuje	  svoji	  sílu	  
...nejen	  na	  olympiádě	  
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Čína je opět ve formě. Na 
olympijských hrách v Londýně se 
čínští sportovci ukazují vskutku 
v silné fazóně. Prozatím získali 30 
zlatých a  celkem již 61 medailí. 
Neohroženě tak vedou před 
ostatními národy. Takové medailové 
žně sebou samozřejmě nesou 
neustálé diskuze, jak mohou být 
takové úspěchy docíleny, především, 
zda se o dodatečný potenciál 
nestarají chemické koktejly. 
  
Demonstrace síly 
Čína využívá největší sportovní 
události k tomu, aby na 
mezinárodním poli demonstrovala 
svou sílu a moc. Přitom to již vůbec 
nemá zapotřebí. Sice je stále 
považována za rozvíjející se zemi, 
nicméně díky mnohaletému 
nepřetržitému dynamickému růstu 
Čína patří již dlouho k nejdůležitějším 
obchodním partnerům pro všechny 
země na světě. Koneckonců Čína se 
mezitím stala druhou největší 
ekonomikou světa. Na čínském růstu 
je závislá podstatná část světové 

ekonomiky. Díky tomu se nyní celý 
svět dívá směrem k Číně a čeká na 
zveřejnění čínských ekonomických 
indikátorů a údajů. Jelikož 
v posledních měsících také čínský 
ekonomický růst ztratil na dynamice, 
rostou obavy ve zbytku světa. Ve 
druhém čtvrtletí činil růst HDP již 
pouze 7,6 procent, což bylo nejméně 
za poslední tří roky. 
 
Růstová stimulace 
Mezinárodní měnový fond (MMF) ve 
své nejnovější analýze poukazuje na 
problematiku stimulace růstu v Číně. 
Experti za největší externí hrozbu 
považují především evropskou 
dluhovou krizi. Dle studie by tak 
mohlo dojít k poklesu růstu až o čtyři 
procentní body. Čínská centrální 
banka však aktuálně disponuje 
enormními prostředky, kterými může 
situaci řešit. MMF proto odhaduje 
i pro letošní rok osmiprocentní růst 
a pro následující rok se očekává 8,5 
procenta. K této prognóze se hodí 
i aktuální zpráva, že se čínská 
centrální banka bude snažit 

podporovat konjunkturu více než 
doposud. Dá se tedy očekávat další 
snižování úrokových sazeb a dojde k 
snadnějšímu poskytování úvěrů 
bankami. A díky osmiprocentnímu 
růstu by mělo být zajištěno dostatek 
síly, aby nadále rostly zisky čínských 
společností. 
  
Stabilizace 
Index Hang Seng China Enterprices 
(HSCEI), který obsahuje nejdůležitější 
čínské akcie obchodované na burze 
v Hongkongu, v poslední době spíše 
oslaboval. Za poslední rok si odepsal 
21 procent. Stará maxima z roku 
2007, kdy se barometr pohyboval 
dokonce nad hranicí 20 000 bodů, 
jsou při aktuální úrovni kolem 9 650 
bodů v nedosažitelné vzdálenosti. Na 
druhou stranu se v oblasti kolem 9 
500 bodů vytvořila silná technická 
podpora. I přes výraznější poklesy 
z posledních měsíců se projevila 
přidaná hodnota struktury bonus 
certifikátů, které jsme otevírali s více 
než 30 procentní ochranou (viz. naše 
doporučení z kraje letošního roku). 
Přestože index HSCEI od našeho 
doporučení poklesl o zhruba 15 
procent, bonus certifikáty se drží 
dokonce v mírném 
několikaprocentním zisku. U těchto 
certifikátů se tak vytvořila poměrně 
vysoká nadhodnota, která dosáhla již 
22 procent. Banka RBS nyní naštěstí 
přichází s novými emisemi, což 
využíváme pro přerolování 
stávajících pozic, uzavření sice jen 
malého zisku, ale hlavně realizaci 

vysoké nadhodnoty a otevření 
nového bonus certifikátu se 
splatností v červnu 2013, ochranou 
přes dvacet procent, bonus výnosem 
přes 10 procent p.a. a především 
s pouze čtyřprocentní nadhodnotou. 
 
"Tato	   investiční	   strategie	   je	   určena	   pro	  
širokou	   veřejnost	   a	   uvedené	   informace	  
jsou	   obecné,	   mají	   pouze	   informativní	  
charakter	  a	  představují	  názor	  společnosti	  
Best	   Buy	   Investments,	   a.s.	  
Upozorňujeme,	   že	   předkládané	   údaje	  
z	  minulosti	   nejsou	   spolehlivým	  
ukazatelem	   budoucího	   vývoje	  
investičního	  nástroje	  nebo	  strategie	  a	  ani	  

očekávaný	  
vývoj	   není	  

zárukou	   budoucího	   vývoje.	   Dále	  
upozorňujeme,	   že	   společnost	   Best	   Buy	  
Investments,	   a.s.	   neposkytuje	  
k	  investičním	   nástrojům	   obsaženým	  
v	  této	   investiční	   strategii	  
individualizované	   investiční	   poradenství,	  
zprostředkování	   obchodů	   ani	   jiné	  
investiční	   služby.	   Zprostředkování	  
obchodu,	  poskytnutí	  individualizované	  	  
rady	   nebo	   řízení	   investiční	   strategie	  
v	  souvislosti	  s	  touto	  investiční	  strategií	  je	  
možné	   u	   partnerské	   společnosti	  
Sympatia	  Financie,	  o.c.p.,	  a.s."	  
	  
Tento	  text	  byl	  připraven	  Best	  Buy	  Investments	  a	  nemusí	  se	  
shodovat	  s	  míněním	  redakce	  ZertifikateJournal. 

HSCEI	  	  
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Peter	  Bösenberg	  

Société	  Générale	  
Překvapení	  
 
Minulou středu po skončení 
burzovního obchodování se stalo 
něco velmi neočekávaného: 
Španělská společnost Telefónica 
zrušila výplatu již oznámené divi-
dendy za rok 2012. Trh byl tímto 
rozhodnutím velmi překvapen. 
Španělský telekomunikační gigant 
původně plánoval vyplatit na jed-
nu akcii dividendu ve výši 1,30 
EUR. Zadržené peníze chce nyní 
společnost použít ke snížení dlu-
hové zátěže. Toto nové směřování 
ovlivní i následující roky, protože 
management firmy rozhodl, že v 
příštím roce vyplatí pouze 50 pro-
cent z plánované dividendy a dru-
hou polovinu až ve druhém 
čtvrtletí roku 2014. Následující den 
se akcie Telefónica začaly obcho-
dovat o plných osm procent níže, 
aby si na konci obchodního dne 
připsaly téměř tři procenta. Zde se 
patrně projevil letošní průběh – 
akcie od začátku roku ztratily přes 
35 procent a všechny špatné 

zprávy již patrně byly v ocenění 
zohledněny.  

Ovšem zcela odlišný obraz 
nabízí trh s deriváty. Všechny deri-
vátové struktury již pevně zohled-
nily oznámenou výplatu dividendy. 
Reakce na tuto zprávu byla rovněž 
silná a pokles byl velmi intenzivní. 
EURO STOXX 50 Dividenden futu-
re se splatností v prosinci 2012 
ztratil čtyři body, neboli 3,4 pro-
centa. Následný future kontrakt se 
splatností v roce 2013 dokonce 
upsal ze své hodnoty 7,2 procen-
ta. Ještě více intenzivní byl dopad 
na produkty, které měly za 
podkladové aktivum akcie Telefó-
nica. U početných emisí certifikátů 
bylo možné velmi dobře pozoro-
vat, jak se změna výplaty dividend 
ovlivní hodnotu a pricing těchto 
strukturovaných produktů. Pro-
tože všechny produkty, jejichž do-
ba trvání byla delší než plánovaný 
termín výplaty dividendy, byly na 
trhu oceněny se slevou ve výši 
očekávané dividendy. Tato cenová 
srážka slouží emitentům zpravidla 
k financovaní opčních komponent, 
ovšem i tak se příslušné produkty 
přesto kotují přibližně na úrovni 
akciového kurzu. Díky oznámení o 
zrušení výplaty dividend tato ce-
nová srážka odpadla a cena pro-
duktů vzrostla odpovídajícím 
způsobem. V závislosti na době 
trvání zaznamenaly některé certifi-
káty zhodnocení až do výše 20 
procent a investoři se tak mohli 
těšit z překvapivého dodatečného 
zisku. A to navzdory špatným 
zprávám, nebo možná právě díky 
jim. 

Pick	  of	  the	  Week	  
ElringKlinger	  v	  plné	  síle	  	  
Technická	  analýza	  limituje	  
 
Německá společnost ElringKlinger se 
v posledních dnech prezentovala 
velmi solidními výsledky. Došlo k 
dvojcifernému nárůstu obratu a 
zisku. Také na druhé pololetí pohlíží 
koncern optimisticky. Ve srovnání s 
loňským rokem má dojít ke zvýšení 
výnosů o pět až sedm procent. Hlav-
ním předmětem činnosti jsou dodáv-
ky součástek do autombilů a v tomto 
segmentu koncern očekává silný 
růst, než jaký je predikován globál-
nímu automobilovému trhu. Ovšem z 
pohledu technické analýzy je v 
současnosti růstový potenciál ome-
zen. Akcie se již několikrát odrazila 
od linie odporu nacházející se na 
úrovni 23,30 EUR. Ještě těžší bude 
překonat úroveň 25,00 EUR. Proto 
se investorům nabízí spekulace na 
stagnaci kurzů.  
 

 
Öl-‐Express	  
Splacení	  i	  při	  poklesu	  

 
DZ BANK uvede 15. srpna na trh 
nový Express Brent-Future  s klesají-

cí bariérou (ISIN DE000AK0CU22). 
První rozhodný den bude přesně za 
rok. Pokud se cena ropy bude na-
cházat nad hodnotou ze dne emise, 
obdrží investoři zpět nominální hod-
notu plus bonus ve výši 6,50 EUR. 
Při zohlednění ážia (2,5 procenta) tak 
reálný výnos expressu dosáhne 3,9 
procenta. Pokud to napoprvé 
neklapne je další rozhodný den v 
srpnu 2015 a pro splacení postačí, 
aby ropa dosáhla na 95 procent 
emisní úrovně. Celková částka se 
zvýší na 113,00 EUR. Ke konečnému 
zúčtování dojde nejpozději v srpnu 
2016. Investoři obdrží maximálně 
možný výnos 126,00 EUR, pokud se 

cena Generic future bude nacházet 
nad 85 procenty z emisní úrovně. 
Jesliže se propadne pod tento level 
rozhodne o splacení nominální hod-
noty bariéra umístěná na 65 procen-
tech referenční hodnoty.  

Brent	  Crude	  Oil	  

 

	   	   	   	  

	  

 

ElringKlinger	  Bonus	  Cap	  
ISIN/WKN	   DE000CK98XY6/CK98XY	  

Emitent	  (Rating)	   Commerzbank	  (Fitch:	  A+)	  

Produkt	  typ	   Bonus	  Cap-‐certifikát	  

Rozhodný	  den	   20.	  června	  2013	  

Bariéra	  (Odstup)	   14,50	  EUR	  (-‐35,1%)	  

Maximalní	  výnos	  (p.a.)	   9,9%	  (11,3%)	  

Cap	  (Odstup)	   23,00	  Euro	  (2,8%)	  

Prodej/Nákup	  (Spread)	   20,82/20,92	  (0,5%)	  
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V dnešní třinácté části našeho seriálu 
se opět budeme zabývat obchodními 
systémy.  

 
Cíle a kritéria 
Pokud si stanovíte prvotní cíle a kritéria 
pak je následný proces vytvoření 
systému poměrně snadný. Již máte 
hotovo 50 procent práce. Pokud si 
nestanovíte cíle nemáte tušení, co 
vlastně chcete a nemůžete také zjistit, 
kdy jste již stanoveného cíle dosáhli. 
Pokud nevíte, co přesně chcete, 
nemůžete ani sledovat svůj vlastní 
pokrok. Naopak, pokud přesně víte co 
chcete, můžete si pro každou fázi 
vašeho projektu přesně stanovit 
odpovídající termín (tzv. deadlines).  

 
Postup 
Nejprve musíte rozpoznat, že tendence 
věci a řešení odkládat záleží jen na vás 
samotných a jen vy za to musíte převzít 
odpovědnost. Musíte přijmout pevný 
závazek sami se sebou, abyste tento 
úkol vyřešili. Koncentrujte se na to, jak 
projekt začít, namísto chtít vše ukončit 
tak rychle, jak je to jen možné. Zadruhé 
si musíte zapsat všechny cíle vaši 
trading strategie. V tomto okamžiku 
byste měli vědět co přesně chcete. 
Proces by měl být jasný a pro každou 
etapu je nutné si stanovit kontrolní bod. 
Pokud přesně víte, co je nutné udělat 
jako další, tak je mnohem snažší se na 
to soustředit a následně i uskutečnit. 
Zatřetí byste si měli proces vývoje 
rozdělit do jednotlivých malých kroků, 
kterým udělíte priority. Pro jednotlivé 
kroky si stanovte deadlines. Pokud se  

některý z kroků bude jevit jako příliš 
obtížný, pak si tento krok rozdělte do 
dalších mezikroků včetně deadlines.  

 
Teorie a praxe - co je trading systém 
Trading systém by se měl skládat z 
následujících komponent: 
 
1. Tržní filtr  
2. Způsob uspořádání systému 
3. Vstupní signál 
4. “Worst-case” stop-loss 
5. Možnost opětovného vstupu  
6. Ziskové Exit strategie 
7. Algoritmus pro stanovení velikosti 

pozice 
8. Systémy pro různé tržní podmínky 

 
Použití filtru nám umožní sledovat 

trh podle zcela specifických kritérií, 
abychom zjistili, zda je pro náš trading 
systém vůbec vhodný. Existují 
například tzv. “Trending Markets” na 
kterých obchodování probíhá obzvlášť 
klidně a kultivovaně na rozdíl od velmi 
volatilních “Trending Markets”. Kromě 
toho mohou být trhy býčí nebo 
medvědí. Váš systém může například 
dobře fungovat jen ve volatilním tržním 
prostředí – avšak ne na býčím trhu. 
Proto je filtr tak důležitý, abychom 
zjistili, zda by náš systém mohl být na 
tomto speciálním trhu vůbec nasazen. 

 
Způsob uspořádání systému závisí 

na “screening” kritériích. Pokud 
například obchodujete s akciemi tak 
existuje více než 7 000 titulů, do 
kterých lze v průběhu každého 
obchodního dne investovat. Chceme-li 

tento velký výběr omezit, tak mnoho z 
traderů si vyvinulo speciální screening 
kritéria, po jejichž uplatnění vám zbude 
jen 50 nebo méně akcií, které pak lze 
velmi intenzivně monitorovat.  

 
Vstupní signál by měl být 

dostatečně průkazný, aby podpořil 
vaše rozhodnutí vstoupit do pozice – 
jedno jestli long nebo short. Kromě 
toho by tento signál měl v ideálním 
případě ukazovat směrem, kterým se 
trh bude podle vašeho názoru ubírat.  

 
Absolutně zásadní jsou “Worst-

case” stop-loss příkazy. Definují 
maximum, které jste ochotni ztratit, 
pokud se trh bude ubírat opačným 
směrem (například propad kurzů ve 
výši 25 procent oproti vašim vstupním 
kurzům). Jednat bez tohoto druhu stop 
příkazů je jako když bychom při řízení 
automobilu ignorovali na semaforech 
červenou. To se může podařit 
několikrát, ale nakonec dojde k 
nehodě.  

 
Re-Entry strategie. Pokud dojde k 

aktivaci stop-loss příkazu, tak se často 
stává, že akcie se opět vydá směrem, 
který jste původně očekávali. Pokud se 
tak skutečně stane, nabízí se ideální 
příležitost pro velmi výnosný trade – 
ačkoliv tento scénář se neshoduje s 
původním set-up. Proto jsou třeba 
určitá kritéria, který tento opětovný 
vstup na trh přesně definují a stanoví 
podmínky, za kterých jste ochotni do 
dané pozice opět vstoupit.    

 

Dalším důležitým prvkem jsou exit 
strategie. Tyto strategie by měly být 
velmi jednoduché. V oblasti tzv. trailng-
stops je možné zkonstruovat rozličné 
strategie pro všechny možné scénáře. 
Například ve velmi volatilním tržním 
prostředí dojde k silnému protipohybu 
(min. ve výši 1,5 násobku běžného 
denního průměru) – pak je to skvělá 
příležitost z pozice vystoupit. Exits 
(výstupy) jsou citlivou součástí vaší 
trading strategie a jsou jedním z mála 
faktorů, které jako tradeři máte zcela 
pod kontrolou. Vaše exits rozhodují o 
tom, jestli na trhu vyděláte peníze nebo 
trade ukončíte ve ztrátě.  
 
       Velikost pozice, je část vašeho 
trading systému, která kontroluje v 
jakém objemu obchodujete. Stanovuje 
počet akcií, které byste si měli koupit. 
V money managementu je základní 
pravidlem neriskovat více než 1 
procento z hodnoty portfolia. To 
znamená že ti, jejichž portfolio má 
hodnotu 25 000 EUR, nemohou 
riskovat vyšší ztrátu než 250 EUR. 
Řekněme, že chcete koupit akcie za 10 
EUR a svůj trailing stop umístíte na 
úrovni 25 procent. To znamená, že k 
uzavření vaší pozice dojde pokud cena 
akcie klesne o 25 procent na 7,50 EUR. 
 
        Na závěr je nutné upozornit na 
nutnost využívat různé systémy pro 
různé tržní podmínky. Minimálně se 
vyžaduje mít k dispozici systém pro 
“Trending Markets” a jiný trading 
systém pro “Flat Markets”.  
 


