


Nejdřív krátké představení

Jsem Roman Horký, spreadový obchodník a podnikatel. Podnikám od roku 1992 do současnosti. Ve volném čase se věnuji silniční i MTB cyklistice.
Burzovní obchody považuji za oblast, kde se protíná zájem s byznysem: nelze obchodovat na burze pouze pro peníze. Musí vás to i bavit. 

Kdo mne znáte z FB, víte, že obchoduji ve větších objemech – a že nemám problém jít si třeba pro zisk 8.000$ z jediného obchodu. Na druhé straně
nemám problém přijmout ztrátu 2.000$. 

Ale  klid,  můžete  začít  s podstatně menším kapitálem – i  s podstatně menším rizikem.  Dokonce můžete  začít  bez koruny kapitálu.   K  tomu se
dostaneme …

Důležité:  Dnes obchoduji v milionových částkách. Ale přesto si prosím  pečlivě přečtěte můj start.  Bude to pro vás inspirace až si  budete klást
odtázku: Mám na to? 



Moje začátky a pár screenů (přímo historických)

V českém tradingu se snaží etablovat řada lidí. Bohužel je to spíše mládež, která včera seděla ve škole a dnes chce učit   Patřím mezi burzovní
veterány a na kapitálových trzích jsem prakticky od jejich zrodu, od převratu v roce 1989. Mám už proto trošku víc zkušeností a trošku víc praxe.

Takže se podíváme na moji historie ve faktech a screenech:

První kontakty s kapitálovým trhem jsem udělal v roce 1990 přes První investiční společnost a.s., tehdy dceřinou společnost Investiční banky, a.s.
s jejich otevřené podílové fondy Český majetkový fond a IRF – Investiční rozvojový fond. 

Pro vás mladší: Internet v té době neexistoval. Vše se zjišťovalo u grafů a tabulek v novinách. Neexistovaly mobily – natož chytré mobily dneška.
Pracovali jsme tehdy s tužkou, papírem a kostkovaným papírem, kde jsme si kreslili podle údajů z novin svoje první grafy. Ano, pracovali jsme tehdy s tak
neuvěřitelně zastaralými daty, jako je close cena ze včerejška... ano, byl to „burzovní pravěk“.

Historický screen: Dnes již neexistující banky a jejich fondy z „devadesátých“:



Pošťák, obchodník, burzovní obchodník

Počátky mého seznamování s kapitálovým trhem byly, snad jako u všech, naivní. Jako  zaměstnanec České pošty, s.p. ( tehdy to tuším ještě a.s.
nebyla)  jsem  moc  peněz  neměl.  Ale  bankovnictví  a  kapitálové  trhy  mne  zajímaly  vždy.  Vzděláním  strojař,  ale  i  moje  první  podnikání  začalo  jako
zprostředkování obchodu. Obchod mne vlastně provází celý život. O nesmělých začátků až po založení obchodní firmy, nejprve na IČO jako fyzická osoba a
pak k tomu ještě s.r.o.. A burza je obchod, vážení přátelé :)

Začal jsem tedy s fondy. Někdo možná ohrnuje nos, ale byl to způsob, jak se dostat k informacím o burze, o cenných papírech a ostatních věcech,
které tehdy zněly přímo exoticky. Dělal jsem si tabulky a počítal jak „kapitál“ rozmnožím! Moje začátky byly přes dnes již neexitující Investiční banku a.s. Rád
na tu dobu vzpomínám. IB tenkrát zavedla jako první elektronické bankovnictví, které jsem hrdě využíval.

Dalším posunem vpřed se pro mne stala  kuponová privatizace. Samozřejmě jsem zajásal, neboť zájem lidí byl minimální a vypadalo to, že každá
kuponová knížka bude TERNO. Balík majetku byl značný a čím míň lidí, tím větší část na každého účastníka. Do toho bohužel „hodil vidle“ známý „investor“
Viktor Kožený s jeho nabídkou desetinásobku. Za každou kuponovou knížku za 1.000 Kč slíbil 10.000 Kč odkoupení. Sny o milionech se najednou rozplynuly a
bylo třeba změnit strategii. Kožený najal „agenty“ na smlouvy, aby měl zajištěn přísun kuponových knížek a tím i majetku. 

Musel jsem reagovat. Vypravil jsem se do První investiční a.s., která připravovala fondy pro kuponovou privatizaci, stejně jako Viktor Kožený. Na
ústředí  jsem se dohodl na provizní  smlouvě.  Co dělali  mraky agentů pro Harvardské fondy Viktora Koženého, to jsem činil  já  pro První  investiční  a.s.
Pronajatá kancelář nestála mnoho a zatím co „harvardi“ se o lidi prali, já měl před kanceláří frontu! I když mi je pak začali odzadu „krást“, protože chvátali
do První investiční, a.s. podepsat smlouvy, vydělal jsem si za obě vlny kuponové privatizace docela slušný základ na obchodování a podnikání. 

Nebyly to miliony, ale na tu dobu to byly velmi pěkné peníze. 

První burzovní obchody 1994



Bankovnictví a kapitálový trh mne lákal dále. Mám ale jeden problém - nemluvím anglicky. Tak byla cesta do banky zavřená. Smířil jsem se s realitou,
že já jsem na jazyky „poleno“ a dále studoval vše dostupné o trzích, o technické a fundamentální analýze. Četl jsem vše, co mi přišlo do ruky. Nebylo jiné
cesty než se posunout dále a začít obchodovat na Pražské burze. 



Jak jsem „objevil Ameriku“

Začal jsem obchodovat akcie a fondy kotované v Praze. Spíše jsem zkoušel spekulace a tak to bylo jako u většiny začátečníků, motal jsem se kolem
nuly, ale byl jsem šťastný, ve svém světě. Postupně se obchody zlepšovaly a byl malý profit. Žádné desítky procent to nebyly, ale já byl hrdý i na to. 

S příchodem internetu jsem se rozhodl překročit svůj stín a dobýt Ameriku. S pomocí překladače, tehdy to bylo takové placaté „pádlo“  do ruky –
translátor, jsem sesmolil registraci v USA u společnosti DATEK. To byl můj první broker pro burzu v USA, který mi umožnil v té době nevídané možnosti.
Obchodovat akcie, dluhopisy a měnové páry!

A dokonce za poplatky zlomkové proti domácímu trhu! Hurá do akce, dobydu Ameriku a konečně zbohatnu! Vyměnil jsem tehdy tuším 4.000 USD
v krásném kurzu cca 40 Kč /USD. Bylo to okolo roku 2000, když splaskla internetová bublina dot.com společností. No nevadí, tehdy frčelo na rodícím se
českém internetu přesvědčení, že největší terno uděláme na forexu a to jako denní obchodníci. Což o to, „vzrůšo“ to bylo, ale také to bylo pro mne dost
drahé školné. Účet jsem smazal za 5 měsíců. A tím jsem skončil s forexem a s intradenním obchodováním. 

Zaplatil jsem drahé školné! Zde vidíte milník z mé burzovní kariéry, jak jsem smazal účet :



Kritická chyba nováčků: Chamtivost a strach

Začal jsem se poohlížet po jiných možnostech a k akciím jsem začal „pošilhávat“ po  opcích a  komoditách. Sháněl jsem podklady a četl a bádal.
Poučen z forexu, jsem studoval i psychologii a money management. Dočítal se o svých chybách a při obchodování se s nimi opět potkával. Téměř vždy se
začínající obchodník potýká s nutkáním, které je vyvolané strachem, zavírat ziskové obchody předčasně a u špatných doufá v zázrak, že se trh otočí. 

Tak vznikají malé zisky a velké ztráty a to je cesta do tradingových pekel! Zejména u série ztrátových obchodů, kdy se nováčci ( ale i ti zkušenější )
začnou obávat, že obchod opět skončí ve ztrátě a slibný obchod zavírá předčasně, bez ohledu na původní plán. 

Psychologie a money management jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu. Spolu s trpělivostí a dodržováním obchodního plánu.

Cesta k úspěšnému obchodování na burze

Základem  je  kvalitní  studium  a  následná  praxe.  Tak  jako  fyzický  tréning  utužuje  tělo  a  pozvedává  fyzický  výkon,  tak  mentální  trénink při
obchodování zvyšuje psychickou odolnost a otužilost naší mysli. 

Trpělivost a cílevědomost je pro budoucí úspěch nezbytnou podmínkou. Nebojte se, to  vše se dá zvládnout a natrénovat. Praxí pak dosáhnete
určité „otužilosti“ a ta vám dodá potřebný klid ke správným rozhodnutím. 

Základem budoucího úspěchu je neklást si nereálné cíle. Vezmeme-li průměrné vzdělání, tedy středoškolské s maturitou, jedná se o čtyři roky školy.
Já osobně studuji trhy a s tím spojené „záhadnosti“ přes 20 let.  Reálně také obchoduji a vydělávám. Někdy více, někdy méně, takový je trh. Já neměl
možnost zakoupit si nějaký výukový kurz ve svých začátcích, ale za posledních pět let jsem jich zhlédl možná patnáct.



Otevřená mysl, inspirace a komunita

Kurzy, kterými jsem prošel, byly různé kvality, ale téměř každý mne přivedl na nějakou myšlenku. Některé jsem využil a využívám, některé jsem
opustil. Mějte otevřenou mysl a nebojte se experimentovat.

Dnes je prostě doba jiná, jsem součástí  komunity burzovních obchodníků a to je moc fajn. Sdílíme zkušenosti a navzájem si předáváme názory a
informace. V tom je opravdová síla! Věřím, že průměrně člověk s přiměřenou dávkou píle, může po roce až dvou začít sklízet plody úspěchů svého studia a
praxe.

Moje postupy v praxi

Rozhodl jsem se, že moje zkušenosti předám těm, kteří se chtějí vydat stejnou cestou jako já. 

Ale varuji vás! Obchodování na burze je návykové. A pozor na okolí! Možná vás okolí bude odrazovat, srážet a vysmívat se. Často to dělají lidé, kteří
ani nevědí co obchodování na burze je, jak funguje a co obnáší. Je to řemeslo jako každé jiné. Stojíte na burze v jedné řadě s obchodníky, bankami, fondy,
zpracovateli komodit a pěstiteli. To všechno jsou vaši spoluhráči na burzovním poli. Můžete rozumně vydělávat, pokud budete odpovědně dělat to, co jste se
naučili. Budete dodržovat vaše pravidla a obchodovat podle vašich finančních a psychických možností.

Mým hlavním zdrojem zisků jsou komoditní spready. Jejich výhodou je relativně malá finanční náročnost. Další výhodou je časová nenáročnost pro
výběr obchodů a jejich řízení. Spready se nechají  výborně řídit z pohledu rizikovosti a volatility. Nemusíte očima vytlačit důlky do obrazovky monitoru, i
když zpočátku se jistě neubráníte průběžnému častému sledování vašeho „spreadového dítka“. To je ale normální. 

Všechny obchody, ale nejsou vítězné! Budete pociťovat euforii i zklamání, ale to je běžnou součástí tohoto života. Říká se, že hotový obchodník jste,
až to budou jen čísla a nebudou v tom emoce. To nebude nikdy, to mi věřte, nejste totiž robot! A to je dobře. Ale zcela určitě se naučíte tyto emoce omezit
na minimum. Každý je jiný a proto každý bude jinak emočně prožívat zisk nebo ztrátu 100 USD nebo 1.000 USD. V  budoucnu budete třeba schopní riskovat
na jeden obchod třeba 5.000 USD, bez větších emocí. Prostě základem je dlouhodobě vybírat větší zisky než ztráty. 

A to se vám pokusím ukázat ...



Komoditní spready: Byznys pro každého

Komoditní spready považuji opravdu za byznys pro každého.  Je to velmi „demokratický“ byznys: nízké požadavky na čas a finance, 
nadstandardní možnosti v řízení rizika a volatility, obchod s reálnou komoditou, nabídka a poptávka je regulována skutečnou potřebou 
zpracovatelů a výrobců. 

U komoditních spreadů máte možnost obchodovat realitu. Komodity – a tudíž i komoditní spready – se řídí nabídkou a poptávkou. Cenu
kukuřice nelze vyhnat na trojnásobek. Káva nemůže být nikdy bezcenná. Ropa nemůže stát 1.000$ ani 1$. Proč?

Komodity mají pěstitelské nebo těžební náklady. Vepřové maso nevznikne emisí akcií. Bavlna se musí vypěstovat, sklidit, zpracovat. 
Prostě každá komodita má svoje výrobní a skladovací náklady.

Komodita nemůže zkrachovat. Obejdeme se bez určité firmy, ta zkrachovat může. Ale neobejdeme se bez pšenice, bez mědi, bez ropy. 
Proto říkám, že v komoditách a komoditních spreadech obchodujeme realitu – a to je velmi důležité!

Zdroj:SeasonAlgo – všechny obchody nebudou vypadat takto, ale nevadí, zisk 8.496 USD / 1 spread



Komoditní spread – co to vlastně je?

Komoditní spread je tvořen dvěma kontrakty: Třeba kávou s dodáním na jaře a s kávou s dodáním v zimě. Jeden koupím a druhý prodám. Proč? 
Káva může růst, nebo klesat. A to kopírují všechny kontrakty kávy. Jenže některé rychleji, jiné pomaleji. Rozdíl, čili spread, se mezi dvěma kontrakty 
kávy zvětšuje nebo zmenšuje. A zde je můj zisk.

Komoditní spread má řadu výhod:

1) Klidné obchodování. Když letí cena kávy dolů, letí u obou kontraktů. Když letí cena kávy, je tomu tak opět u obou kontraktů. Ovšem rozdíl 
mezi těmito kontrakty, čili náš komoditní spread, se pohybuje jen velmi málo. Je to prostě pohodové obchodování.

2) Malé riziko. Komoditní spready jsou ze své podstaty línější a pomalejší. V přechozím bodu jsme si popsali pohyby na kávě. Pohyby na 
spreadu jsou ovšem velmi malé. Komoditním spreadem výrazně omezíme riziko a můžeme pracovat i s malým stop lossem.

3) Malý kapitál. Tohle je důležité především pro nováčky: U komoditních spreadů nepotřebujete velký účet. Díky malému riziku, jak jsme si 
objasnili v předchozích dvou bodech, nám broker (firma, přes kterou zadáváme na burze pokyny) při otevření obchodu blokuje jen velmi 
malou zálohu. Můžeme tak obchodovat ve větší pohodě, v klidu a s malým kapitálem.

4) Víc šancí na zisk. Protože komoditní spread je rozdíl mezi dvěma kontrakty, je celkem jedno, jestli letí káva vzhůru nebo jestli klesá. Důležité 
je, jak se vůči sobě chovají námi obchodované kontrakty v komoditním spreadu. Můžeme tedy vydělat jak při poklesu, tak při růstu a 
dokonce i když jde cena komodity do strany.



Komoditní spready - praxe

Jak komoditní spready obchoduji? Používám několik pomocníků:

1/ technickou analýzu – SR úrovně, trendové přímky a paterny

Technická analýza mi pomáhá nacházet konkrétní vstupy a výstupy do jednotlivých obchodů. Jedná se o cenové akce – price action přístup. Jedná
se o proražení  či  odražení  od určitých důležitých hladin či trendových přímek, které se nacházejí  v  cenových grafech komodit či  konkrétních spreadů.
Případně používám cenové paterny. To jsou opakující se tvary cenových grafů, které zvyšují pravděpodobnost pohybu ceny určitým směrem.

Příklad: SR úrovně a trendové přímky
Zdroj : TWS platforma 



2/ COT report – COT index a NET pozice zajišťovatelů a velkých spekulantů ( fondů )

COT report jsou jednou týdně zveřejňovaná data o stavu pozic zpracovatelů komodit, producentů či velkých spekulantů. Jsou zveřejňovaná čísla,
ale pro naši potřebu využívám již data graficky zpracovaná do indexového tvaru pro COT index. 

Dále  obsahuje  COT  report  takzvané  čisté  pozice  zajišťovatelů  a  velkých  spekulantů  na  určité  komoditě.  Jedná  se  o  prostý  rozdíl  pozic,  tedy
nakoupené kontrakty proti prodaným kontraktům. Vzniklé číslo tedy může být kladné i záporné. Opět používám graf těchto NET pozic. 

COT index hedgers cukr

zdroj: spreadcharts.com



COT čisté pozice spekulantů na cukru

Zdroj: spreadcharts.com



3/ Strukturu trhu

Struktura trhu je tvořena křivkou, kterou vytváří  cenové body futures kontraktů.  Futures kontrakt je vlastně smlouva o dodání a odebrání určité
komodity. Osahuje mimo jiné dva důležité parametry – datum dodání a cenu. Cena se však v čase mění. To nám také umožňuje obchodování komoditních
spreadů, neboť spread není nic jiného, než cenový rozdíl mezi dvěma futures kontrakty. Nabídka a poptávka se v čase mění a tím se mění ( vlní ) i struktura
trhu. Můžeme z ní pak vyčíst důležité informace o nabídce a poptávce, na kterých pak stavbou vhodného spreadu vyděláme.

Struktura trhu Cukr

Zdroj: spreadcharts.com



4/ Histogram contanga

Histogram contanga je důležitá informace o aktuálním a historickém contangu. Prozrazuje nám, kde se právě nachází z pohledu, vůči historické 
četnosti stavu contanga. Contango je přirozená situace, kdy kontrakty s vzdálenějším termínem dodání jsou dražší, než s kratším termínem dodání. 

Důvodem jsou třeba skladovací náklady, které jsou v ceně obsaženy. Pšenice s termínem dodání na konci roku bude mít vyšší skladovací náklady, než
přenice k dodání na začátku roku. 

Graf:  Histogram contanga 

Zdroj: sreadcharts.com



5/ divergence mezi strukturou trhu a futures na konkrétní komoditu

Divergence mezi  futures  a  cenovými  změnami  struktury  trhu,  mohou být  určitou  důležitou  indikací  pro  cenový  vývoj  ceny  komodity  a  tím i
významným pomocníkem pro moje rozhodování při obchodování komodit a komoditních spreadů. 

Podívejme se na příklad: Na grafu vidíte dvě situace na grafu topného oleje. 

Modrá čára je vývoj komoditního spreadu a fialová čára je vývoj futures na topném oleji. Koncem října divergence indikuje, že na topném oleji by
mohlo dojít k oslabení růstu. Druhý úsek je již ze současné doby a ukazuje, poptávka po topném oleji slábne. Futures obchodníci jsou již ve střehu, kdy
otevřou spekulace na pokles. 

My spreadoví obchodníci, kteří umějí číst trh, jsme již v obchodě nebo jej otevíráme. Nebo se na vstup do komoditního spredu připravujeme. Každý
to má trochu jinak :)

Divergence na topném oleji

Zdroj: spreadcharts.com



6/ sezonalita – historické trendy

Vše se opakuje. Před sklizní se doprodává za vysokou cenu, po sklizni cena klesne. To je sezonalita!

 Sezonalita a s ní spojená historická data, jsou dalším výborným pomocníkem pro obchodování komoditních spreadů. Sezonalitu používám zejména 
na periodě 15 a 5 let. Ukazuje určitý historický vývoj v minulosti a určitá časová období cenové korelace. Zde vidíte zelený a červený průměr vývoje spreadů 
a pásma volatility (rozptylu cen). 

Zdroj: spreadcharts.com



Jak vytvořím ziskový obchod?

Když jsem pochopil uvedené body, bylo vše další už  vcelku jednoduché. Výše uvedené „nápovědy“ mi dovolují vytvořit si  obrázek o konkrétním
komoditním spreadu. Dávají mi slušnou výhodu, že můj obchod bude ziskový. Obchodování na burze je disciplína o pravděpodobnosti. Když si udělám
dobrou „přípravu“, mohu se těšit vysokou pravděpodobnost zisku.

Výběr konkrétních spreadů mohu začít v podstatě jakoukoli nápovědou, které jsem popsal. Osobně používám pro nalezení svého obchodu hlavně
dvě. Začínám buď COT reportem nebo sezonalitou. 

Protože také rád obchoduji extrémy, někdy se zaměřím na divoký vývoj určité komodity. Vysvětlím to: Představte si, že cena hovězího masa spadne
úroveň, kde už se chov přestane farmářům vyplácet. Jaký je pravděpodobný scénář? Ano, cena se dříve nebo později musí odrazit ode dna a musí začít růst.
Farmáři nebudou chovat hovězí dobytek, když se jim to nevyplatí.

A druhý příklad: Cena kakaa najednou vyletí velmi vysoko. Třeba v důsledku neúrody. Jenže tím pádem klesne zájem drahé kakao nakupovat... tušíte
správně, lze čekat pokles ceny. A to je přece informace, která nám nadělí balík … chápete?



Proč vlastně komoditní spread?

Když jsem se zaměřil na určitou komoditu,  vybírám vhodný komoditní spread. Samozřejmě si položíte otázku, proč vlastně hledám spread, když
bych mohl přece obchodovat přímo danou komoditu? Důvodem je  především bezpečnější obchodování. Komoditní spready nám dávají  klidnější spaní,
vyžadují méně kapitálu a jejich průběh se dá skvěle řídit.  U samotné komodity bychom riskovali  velkou ztrátu, kdyby se obchod vydal proti nám. U
komoditního spreadu nám stačí daleko menší kapitál a udržíme se v trhu daleko lépe.

Svoji  obchodní příležitost  pak filtruji  ostatními nástroji,  které jsem zde uvedl. Je tedy úplně jedno, jak jsem došel k  prvotnímu impulsu, kterou
komoditu chci obchodovat v mém spreadu. Jestli obchod otevřu, je podmíněno tím, zda ostatní parametry nebo alespoň většina, je pro můj obchod vhodná.
Nejedná se tedy o kouzla, ale ověřené postupy.  

Nedávno uzavřený obchod na bavlně. Zisk 4.200 USD, na jeden spread 210 USD    Zdroj:SeasonAlgo



Kolik to „sype“ a jak dál?

Burza má obrovskou výhodu, kterou nemá asi žádné jiné podnikání: Není tu konkurence, marketing, zboží, faktury, zákazníci. Sami si určíme, kolik
čeho chceme zobchodovat. A podle toho nám to taky „sype“. Někdo si otevře jeden spread, další 2 spready. Já třeba 20 kousků :)

Obchodování spreadů je klidné a pohodové. Začínal jsem s ním při podnikání – ostatně moji životní cestu jste si přečetli v první části tohoto ebooku.
Od „poštovského panáčka“ jsem šel cestou podnikání, až jsem objevil komoditní spready. Nemusím sedět u počítače. Nemusím se honit za zákazníky. Mohu
si užívat volna, rozjíždět další byznysy. Mohu psát články, ukazovat obchody, spolupracovat s dalšími kolegy burzovními obchodníky.

Obchoduji na velkém účtu.  Otevírám desítky komoditních spreadů. Můžete se přiučit a můžete začít, jako jsem začínal já: postupně, v klidu, s
jedním jediným kontraktem.

Moje články, kde najdete postupy, návody a také výsledky našich obchodních postupů, najdete zde: https://finakademie.cz/author/roman/

Začít  můžete ihned,  s  tužkou a papírem, s  pár grafy.  Vše  si  vyzkoušíte bez rizika,  budete obchodovat  jen „na papíru“ do doby,  než začnete
generovat zisky. I když zatím jen papírové. Nepodceňujte přípravu: Burza je jediný byznys, kde si můžete vše předem natrénovat bez rizika a bez koruny
investice!!

Sledujte moje články a sledujte mail. Občas vám pošlu tipy a ukázky, co a jak jsem v komoditních spreadech zobchodoval. Ukážu vám moji praxi a
držím vám palce, aby pro vás svět komoditních spreadů byl stejnou „továrnou na peníze“, jako je pro mne.

Spreadům zdar :)

Roman Horký, spreadový obchodník

https://finakademie.cz/author/roman/

