
◚⯎ Bank

Úvod do 
devizových obchodů



„Vzdělaný člověk se nepozná podle 
toho, že zná na všechno odpověď, 
nýbrž podle toho, že ví, kde ji najde.“
Douglas Everett
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Co jsou devizové obchody?

Devizový trh je největším  světovým finančním trhem.

Devizy se obchodují od pondělního rána na Novém Zélandu až do páteční půlnoci na západním pobřeží USA.

Z vlastní zkušenosti to zná každý, kdo již někdy vyrazil za hranice a musel si koupit měnu cílové země. Probíhají-li 

obchody v hotovosti, hovoříme o valutách, nikoli o devizách, ale princip je stejný.

Devizoví obchodníci nakupují a prodávají měny pro zisk či k ochraně svých investic. Denní objem obchodů je 

zhruba 5 bilionů dolarů a většina připadá na spekulativní obchody.

Obchodovat forex je možné od neděle 22:00 GMT do pátku 22:00 GMT.

Můžete obchodovat s hlavními měnovými páry, dobře se informovat o síle některé exotické měny nebo mít cit 

pro komodity. Některé příležitosti leží u nohou lidem, kteří sledují dění, zatímco jiné vyžadují trpělivou analýzu. 

Obchodníci do svého obchodování vnášejí své vlastní silné stránky a preference a v průběhu času si vytvářejí 

svůj vlastní obchodní styl.

Nejobchodovanější měnové páry: EUR/USD – USD/JPY – GBP/USD – USD/CHF
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Každý účastník trhu má své cíle. Firmy se zajišťují proti měnovému riziku, aby ochránily své obchodní aktivity. 

Fundamentální obchodníci se zaměřují na faktory, které ovlivňují kondici celých ekonomik. Techničtí obchodníci 

časují své obchody podle zákonitostí cenového vývoje. 

Své rozmanité záměry a  interpretace do obchodování vnášejí centrální banky, hedgeové fondy a  finanční 

instituce.

Různí účastníci trhu kladou různý důraz na informace o úrokových sazbách, politice a zákonech, na prohlášení 

o hospodářských výsledcích, na přírodní jevy či události vyvolané činností člověka. To vše ovlivňuje očekávání, 

a tedy i tržní pohyby.

Mějte na paměti, že na devizovém trhu můžete těžit z růstu i poklesu cen.

Lidé obchodují devizy dle svých očekávání do budoucnosti 
a ta závisejí na řadě faktorů.

Co ovlivňuje devizový trh?
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Základní měna/křížová měna
EUR/USD
1/1.0500

Jedno euro stojí 1.05 amerického dolaru.

Jak fungují devizové obchody

Nyní si představte, že ve výše uvedeném 

příkladu euro neposílilo, nýbrž se ke konci 

dne propadlo na 0.9795. Pokud tedy 

uzavřete svou pozici a prodáte 100’000 

eur, obdržíte 97’950  dolarů, takže 

proděláte 250 dolarů.

Podobně jako kapesné, které si berete na dovolenou, zahrnují devizové obchody vždy dvě měny. Základní měna 

je ta, kterou kupujete či prodáváte. Její cena se udává v křížové/vedlejší měně:

Představte si, že se domníváte, že euro posílí 

oproti dolaru. Nakoupíte 100’000 eur, za což zaplatíte 

105’000 ze svého obchodního účtu (bez ohledu na to, 

v jaké měně je veden).

Euro vskutku výrazně posílí a na konci dne se obchoduje 

za 1.0525. Pokud tedy uzavřete svou pozici a  prodáte 

100’000 eur, obdržíte 105’250  dolarů, takže vyděláte 

250 dolarů.

Dlouhý obchod (nákup)
Hodnota

Čas

Z
tráta 250 dolarů

Nákup 100’000 eur/Prodej 105’000 dolarů

Prodej 100’000 eur/Nákup 104’750 dolarů

1.0475

1.0500

Dlouhý obchod (nákup)
Hodnota

Čas

Z
is

k 
25

0 
do

la
rů

Nákup 100’000 eur/Prodej 105’000 dolarů

Prodej 100’000 eur/Nákup 105’250 dolarů

1.0500

1.0525

Můžete si položit otázku, kde jste vlastně vzali těch původních 105’000 dolarů. Odpověď může být, že na 

obchodním účtu máte 2’000 dolarů a makléř Vám umožní půjčit si na každý dolar, který máte, 100 dolarů. S 

touto marží 100:1 můžete vstupovat do pozic s hodnotou až 200’000. Pokud jste měli na účtu 2’000 dolarů 

a vydělali jste 250 dolarů, činí Váš výnos 12.5 % hodnoty prostředků na účtu.
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Lot je jednotka, která se používá při obchodování, 

zejména na platformách MetaTrader MT4/MT5. 

U Swissquote představuje 1 lot 100’000 jednotek 

základní měny. Jinak řečeno se ve výše uvedeném 

příkladu obchoduje 1 lot.

1 lot = 100’000 jednotek základní měny

1 minilot = 10’000 jednotek základní měny

1 mikrolot = 1’000 jednotek základní měny 

Je možné obchodovat méně než 1 lot. Chcete-li 

kupříkladu obchodovat 10’000 jednotek (zvaných 

minilot), napište do pole Volume (Objem) 0.1 lotu. 

Chcete-li obchodovat 1’000 jednotek základní 

měny (tzv. mikrolot), napište 0.01 lotu. 

Nejmenší povolená velikost obchodu je mikrolot. 

Velikosti obchodu jsou na obchodní platformě 

udávány v lotech – nezapomínejte na to.

Marže jsou peníze, které si půjčujete od devizového 

makléře. Někdy hovoříme také o páce. Pákový efekt 

umocňuje cenové pohyby, a  tedy i  zisky a  ztráty 

z daného obchodu. Marže na úrovni 2 % znamená, že 

můžete vstupovat do pozic, které jsou 30krát větší než 

objem prostředků na Vašem účtu.

MARŽE

Lot

Když nakoupíte,

řekneme, že jste býčí investor

Když prodáte,

řekneme, že jste medvědí investor

Myslíte si, že daná měna oslabí

Prodáte tuto měnu

Vytvoříte krátkou pozici

Myslíte si, že daná měna posílí

Koupíte tuto měnu

Otevřete dlouhou pozici

Na devizovém trhu můžete volit mezi koupí a prodejem měnového páru.

Medvěd

Býk
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Někteří obchodníci vyhledávají příležitosti pomocí analýzy indikátorů ekonomického zdraví. Například nabídka 

měny a poptávka po ní rozhodují o ceně a likviditě, a tak obchodníci bedlivě sledují úrokové sazby stanovované 

centrální bankou, aby věděli, kudy by se mohl trh ubírat.

Pokud je v zemi vysoká úroková sazba, může být vhodné investovat do příslušné měny jen kvůli úroku. Vysoká 

úroková sazba však může být způsobena i ekonomickou nestabilitou. Všichni účastníci trhu obchodují na základě 

svých informací a očekávání. 

Fundamentální obchodníci sledují ukazatele jako míra nezaměstnanosti, inflace a nálada spotřebitelů, ale dbají 

také na politické změny, úrokovou sazbu a významné události. Mnohé tyto informace oznamují státní orgány 

v pravidelných intervalech, a tak je možné si vyhledat či vytvořit „ekonomické kalendáře“, které budou zdrojem 

inspirace.

Události, které hýbají danou měnou, umožňují krátkodobé obchody, které se zahajují a ukončují během téhož dne. 

Pokud očekáváte cenový pohyb v delším horizontu, budete svou pozici držet déle. V praxi se pozice vždy uzavírá 

o půlnoci a překlápí se do nového obchodu, který se otevře bezprostředně poté. Tato nová pozice zohledňuje 

závěrečnou cenu a přičtení či odečtení úroku.

Cokoli, co posiluje ekonomiku, hovoří pro dlouhé pozice, zatímco slabiny jsou argumentem pro krátké pozice.

Obchodní strategie – fundamentální

Carry obchody 
Má-li jedna měna nízkou a jiná vysokou úrokovou sazbu, můžete uzavřít carry 

obchod: koupíte měnu s vysokou úrokovou sazbu a prodáte měnu s nízkou 

úrokovou sazbou. Platíte nízký úrok z měny, kterou jste prodali, a získáváte 

vysoký úrok z měny, kterou jste koupili.
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Většina devizových obchodníků používá při rozhodování o otevření či uzavření pozic grafy. Zejména techničtí 

obchodníci si všímají cenových zákonitostí. Sledováním grafů a zvažováním cen, objemů, volatility a načasování 

je možné vysledovat vzorce, které znamenají příležitosti.

Pokud se cena měny opakovaně přiblíží k jisté hodnotě, avšak neprolomí ji, říkáme, že tato měna našla úroveň 

opory či úroveň odporu. Mnozí obchodníci sledují historické zákonitosti a mají určitý názor na to, jak daleko se 

cena dostane, pokud se jí podaří prolomit úroveň podpory či odporu.

V průběhu času byly vyvinuty různé analytické nástroje, jež jsme zabudovali do obchodních platforem. Někdy 

jde o jednoduchou klasiku, jindy je aplikace složitější. Některé metody se hodí jen pro jisté měny.

Pozici můžete otevřít kdykoli – z Vašich očekávání plyne, zda je vhodnější kupovat, či prodávat.

Obchodní strategie – technická

Technical Analysis tools
Odpor: Klíčová cenová úroveň, kterou se ceně při růstu nedaří prorazit. Znamená to, že cena se od této 

úrovně nejspíše odrazí a klesne.

Podpora: Klíčová cenová úroveň, kterou se ceně při poklesu nedaří prorazit. Znamená to, že cena se od této 

úrovně nejspíše odrazí a vzroste.

Trendová linie: Vznikne, když minimálně tří pivotní cenové body proložíme diagonální linií.

Hodnota

Trendová linie

Odpor

Podpora

Čas
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Spread
Spread je rozdíl mezi cenou, za kterou můžete 

nakoupit, a  cenou, za kterou můžete prodat. Spread 

představuje makléřovu odměnu a  odráží likviditu 

a  riziko. Řada makléřů nad rámec uváděných 

spreadů účtuje provize, zatímco u  Swissquote 

se žádné další poplatky či provize neuplatňují. 
 

Pip
Změny ceny deviz se udávají v  pipech. Jeden pip 

je změna na čtvrté pozici za desetinnou čárkou (s 

výjimkou JPY, kde jde o druhou pozici). Lze se na to 

dívat také tak, že pip je vždy pátá číslice v ceně měny 

bez ohledu na desetinná čísla.

EUR/USD = 1.1275 | USD/JPY = 106.78

Na tento trh vstoupíte pomocí obchodní platformy, 

kterou Vám poskytne makléř. Se Swissquote mohou 

investoři obchodovat devizy pomocí naší vlastní 

platformy Advanced Trader či pomocí populárních 

platforem MetaTrader 4 či 5. Swissquote navíc 

poskytuje spready tak nízké jako 1.1 pips na 

hlavních měnových párech a nabízí 1% -2%marži 

na většinu párů.

Když si zvolíte obchodní platformu, zjistěte si, 

jaké nabízí spready a  nástroje.Swissquote nabízí 

demoverzi platformy MetaTrader, kde si vše můžete 

vyzkoušet pomocí virtuálních peněz. Vyzkoušejte 

grafy a  indikátory a  seznamte se s  příkazy, což 

jsou automatické obchody založené na Vašich 

očekáváních. Používají se k  otevírání či uzavírání 

pozic na definovaných cenových bodech.

Devizový trh je tvořen svými úřastníky – 
jedná se tedy o mimoburzovní trh (over-
the-counter, OTC). Tím se liší kupříkladu 
od akciového trhu, kde veškeré obchody 
probíhají prostřednictvím burz. 

Obchodní platformy

Nabídka 1.13324

Poptávka 1.13308

Spread

&

EURUSD
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Swissquote pravidelně citují a radí se s ní globální finanční 
média.

Navštivte swissquote.com/forex

Otevřete si demo účet.

Devizové obchody si můžete natrénovat 

s virtuálním zůstatkem ve výši USD 

100’000. Bez rizika a bez závazků.

Proč obchodovat se Swissquote?

• 20 let zkušeností s obchodováním na internetu

• Důvěra více než 300’000 obchodníků na  

 celém světě

• Mnohojazyčná zákaznická podpora

• Exkluzivní tržní výzkum s denními a 

 týdenními zprávami

• Globální likvidita a precizní provádění

• Oddělené účty

• Mezinárodní skupina kotovaná na švýcarské  

 burze (SIX:SQN)
Vyzkoušejte demo ihned!

Jak začít s devizovými obchody

1

2

3

https://en.swissquote.com/forex
https://en.swissquote.com/forex/open-forex-demo-account
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