KAPITOLA 4

VÍCE O TRŽNÍCH
MECHANISMECH
Pohyby měn jsou stanoveny v pipech, což je
minimální cenový pohyb na Forexu.
Měny neboli Forex spot se tradičně
obchodují v lotech nebo chcete-li
v kontraktech. Standardní velikost lotu je
$ 100 000. Nicméně se začínají prosazovat
mini kontrakty s hodnotou jednoho lotu
$ 10 000. To se může v budoucnu změnit.
Pro názornost budeme používat velikost
lotu $ 100 000. Abychom viděli, jak to
ovlivní hodnoty pipu, ukážeme si několik
příkladů.
USD/JPY v kurzu měny 116.73
(.01/116.73) × $100,000 = $ 8.56 za pip
USD/CHF v kurzu měny 1.4840
(0.0001/1.4840) × $ 100 000 = $ 6.73 za pip
V situacích, kdy není US dolar uveden jako první, je vzorec trochu jiný.
EUR/USD v kurzu měny 0.9887
(0.0001/ 0.9887) × EUR 100 000 = EUR 10.11.
Pro návrat na US dolary musíme udělat další krok.
EUR 10.11 × kurz měny, tzn. EUR 10.11 × 0.9887 = $ 9.9957.
Po zaokrouhlení nahoru dostaneme $ 10 za pip.
GBP/v kurzu měny 1.5506
(0.0001/1.5506) × GBP 100 000 = GBP 6.44.
Pro návrat na US dolary uděláme další krok.
GBP 6.44 × kurz měny, tzn. GBP 6.44 × 1.5506 = $ 9.9858864.
Po zaokrouhlení nahoru dostaneme $ 10 za pip.
Váš broker možná bude mít pro výpočet hodnoty pipu k velikosti lotu jiný postup. Ať to dělá
jakkoliv, vždy bude schopen Vám říct, jaká je hodnota pipu měnového páru, který právě
obchodujete.
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Kapitola 4

PRVNÍ KROKY NA FOREXU – JAK OBCHODOVAT A USPĚT NA MĚNOVÝCH TRZÍCH

Pamatujte si:


jak se pohybuje trh, bude se měnit hodnota pipu jednotlivých měn.

4.1 Jak vypočítáte zisk nebo ztrátu
Předpokládejme, že chcete koupit US dolary a prodat japonský jen. Sazby jsou 116.70/116.75,
a protože kupujete US, budete vycházet ze sazby 116.75, za kterou jsou obchodníci připraveni
prodat. Koupíte tedy 1 lot $ 100 000 za 116.75.
Za několik hodin se cena posune na 116.95 a vy se rozhodnete uzavřít obchod. Požádáte o novou
sazbu a dostanete 116.95/117.00. Jelikož jste právě uzavřeli obchod (na počátku obchodu jste
nakoupili, při uzavření samozřejmě prodáte), přijmete cenu 116.95. Cenu, ve které jsou obchodníci
připraveni koupit.
Rozdíl mezi 116.75 a 116.95 je .20 neboli 20 pipů. Když použijeme zmíněný vzorec, dostaneme
(.01/116.95) × $ 100 000 = $ 8.55 za pip × 20 pipů = $ 171.
V případě EUR/USD se rozhodnete prodat EUR a dostanete sazby 0.9885/0.9890. Budete tedy
vycházet z 0.9885. Prodáváte a potřebujete kupce. Kupec nabízí 0.9885, z toho musíte vycházet.
O několik hodin později se EUR přesune na 0.9805 a vy požádáte o cenu. Dostanete 0.9805/0.9810
a vezmete 0.9810.
Původně jste prodali EUR, abyste otevřeli obchod. Nyní, abyste obchod zavřeli, musíte svoji pozici
vykoupit zpět. Abyste ji vykoupili, vezmete cenu 0.9810, za kterou jsou obchodníci připraveni
prodat.
Rozdíl mezi 0.9810 a 0.9885 je 0.0075 nebo 75 pipů. Použijeme-li nám už známý vzorec, máme
nyní (.0001/0.9810) × EUR 100,000 = EUR 10.19, tj. EUR 10.19 × kurz měny 0.9810 = $ 9.99
($ 10), takže 75 × $ 10 = $ 750.
Pamatujte si:


pokud někdy v budoucnu vstoupíte do obchodu anebo ho opustíte, budete vystaveni cenovému
rozpětí sazeb nabídky a poptávky.

Zpravidla platí:


když kupujete měnu, použijete cenu nabídky



když prodáváte, použijete cenu poptávky



pokud kupujete měnu, zaplatíte cenové rozpětí při vstupu do obchodu



pokud prodáváte měnu, zaplatíte až když z obchodu vystupujete.
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