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V práci autor popisuje vybrané metody technické analýzy vznikající při spekula-
cích na burze. Technická analýza je jednou z mnoha metod pro stanovení ceny akcie,
komodity, atd. Instrumenty technické analýzy se nazývají technické indikátory. Tech-
nická analýza může být prováděna na časových řadách cen ale i objemů, resp. obou
řad zároveň. Existují stovky technických indikátorů, které se navíc používají s růz-
nými vstupními parametry.

Cílem práce bylo naprogramovat několik zvolených indikátorů a testovat je při
různých volbách vstupních parametrů a také při volbách různých obchodních strate-
giích. Úspěšnost indikátorů je vyhodnocována na historických datech.

Vytvořená aplikace může posloužit jako výborná testovací pomůcka při odhado-
vání úspěšnosti technických indikátorů. Program umožňuje načíst informace o ob-
chodování vybrané akcie a poskytuje signály k nákupu resp. k prodeji. Aplikace také
umožňuje sledovat vývoj investice při užívání vybraného indikátoru a jeho signálů.
Na základě analýzy signálů na historických časových řadách program sleduje počet
úspěšných obchodů a počítá průměrný relativní přírůstek investice.

Data autor získává z projektu Yahoo Finance v souborech .csv obsahujících infor-
mace o obchodních dnech, otevíracích a uzavíracích cenách, objemech obchodů. Autor
si pro analýzy vybírá a pracuje s burzovními indexy Dow Jones Industrial Average,
NIKKEI 225, FTSE 100.

Vlastní aplikaci autor vytváří v jazyku C# od společnosti Microsoft a jako datové
úložiště používá relační databázový server Microsoft SQL Server 2008 R2. Dále autor
pracuje s webovým aplikačním frameworkem ASP.NET MVC3. Pro komunikaci mezi
aplikací a datovým úložištěm byl využit jazyk pro dotazování LINQ. Návrh základ-
ních částí systému byl proveden pomocí grafického jazyka UML v aplikaci Enterprise
Architect.

Autor prokázal, že dokáže nastudovat problematiku technické analýzy, vytvořit
čtivý a srozumitelný text v odpovídající jazykové úrovni a zejména vytvořit náročnou
aplikaci. Získané poznatky (průměrný relativní přírůstek, směrodatná odchylka) pro-
kázaly, že používání některých technických indikátorů může být smysluplné. V textu
jsem neshledal žádné závažné nedostatky.

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení klasi-
fikačním stupněm výborně.
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