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Webináře LYNX slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům. 

Informace uvedené v prezentaci, které zaznějí během webináře, 

nejsou investičním doporučením na nákup ani prodej cenných papírů, 

derivátů nebo jiných investičních nástrojů.



Osnova

Co je to daytrading (výhody, nevýhody, úskalí..)

Hlavní tržní subjekty (market maker)

Pohled na orderflow - ticková data (jaký feed?)

Nastavení grafů

Statistika



Co je to daytrading

Držení pozice v rámci dne (margin)

Různé styly (scalp vs. swing vs. hft)

Různé přístupy (indikátory, price action..)



Daytrading - výhody, nevýhody, srovnání

Výhody: Klidné spaní, dost příležitostí, okamžitý výsledek, volné finance na další investice ..

Nevýhody: Nutnost sedět u trhů, vysoké poplatky na komise, vysoké nároky na rychlost a 

přesnost exekucí, kvalitní internet + rychlý PC, vysoká dávka stresu, vysoká úmrtnost, rychlý 

timeframe svádí k impulzivnosti – nevhodné pro gamblerské povahy..  

Intradenní obchodování není poklidné, vyžaduje velké soustředění,

rychlou reakci (v rámci vteřin), dokonale zvládnutou 

agresivitu a schopnost ustát každodenní výprask



Proč daytrading?





Proč daytrading?
Vyšší pravda je vždy v krátkodobém odhadu (ať jde o cokoliv)  

Dobrá průprava čtení trhu pro vyšší rámce

?
Proč je krátkodobě snazší odhadnout budoucí směr ceny ?



Orderflow
Tok objednávek (volume)

Aktuální (a jediná) objektivní informace na trhu (klasické indikátory jsou zpožděné, cenové 

formace zdeformované timeframem..)

Nabízí pohled na rozmístění pokynů nejziskovějšího subjektu na trhu – market makera

+ vidíme i ostatní účastníky trhu (retail, fondy.. )

„cena je indikátor, vycházející z orderflow“



Subjekty trhu



Délka držení pozice HFT market makerem

*Zdroj: High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems: Irene Aldridge



Co market maker dělá a co z toho má?

- MM kótuje prodejní a nákupní příkazy, čímž zužuje spread
- Vystavuje se neustále riziku, protože kótuje většinu objemu
- Za to má od burzy výhody: nemá komise + získává část poplatků z 

otevřených obchodů (je placen burzou)
- Market maker vstupuje (hlavně) limitem a obecně se „bojí“ velkých 

objemů, velkých agresivních marketů, které hýbou cenou. Volatilní trhy 
mu nevyhovují, naopak mu vyhovují trhy pomalé a táhlé, které nikam 
nejdou

- Je-li vysoká volatilita, případně přichází li najednou vysoké volume, 
market maker stahuje velkou část svých limitních pokynů. Likvidita na 
DOMu řídne a trhy se stávají nestabilní



Orderflow – fooprinty a DOM



Orderflow – fooprinty a DOM



Datafeed pro orderflow trading
LYNX nemá tickový datafeed (jen snapchot data) – pro orderflow trading

jsou nepoužitelná (ztrácí se informace o čase a směru – 6 t/s)

Nunost použít externího poskytovatele dat a napojit Sierra chart  na TWS

Externí poskytovatelé : Sierra chart, IQ feed, Rithmic, Kinetic (Ninja trader)

Sierra Chart datafeed cca 40 usd/ mešíčně

Kroky jak napojit feed Sierry si ukážeme blíže



SierraChart datafeed

1) Stáhnou Sierru a vytvořit účet

2) Přihlásit se do účtu – Account Control Panel 

3) Přejít na stránku pro aktivaci - Activate/Deactivate Exchange Data Feed Features and Exchanges

4) Vložit $$ - Add Credit

5) Na stránce Activate/Deactivate Exchange Data Feed Features and Exchanges vybrat pricing pro 10 symbolů a aktivovat připojení na 1 systém ($25) + 

burzu CME s market depth ($15,75)

6) Je možné zkusit nejprve trial na 14 dní (Activate Trial)

Technická: Aby šel u Sierry datafeed, tak musí mít člověk fundovaný účet u brokera a jedenkrát měsíčně se na něj musí připojit (pro kontrolu), e potřeba mít 

vyplněnou i lokaci a brokera 



SierraChart datafeed



SierraChart datafeed



SierraChart datafeed



Nastavení grafů na daytrading

• footy • grafy



Statistika

Viz platforma



800 877 877 (zdarma)

info@lynxbroker.cz


