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Obsah přednášky & 
Jak na černé zlato chytře a jednoduše? 

1. Globální trh s ropou, jeho hráči a fundamenty 

2. Ropa jako burzovní aktivum – co vlastně obchodujeme? 

3. Souvislosti s ostatními investičními nástroji nejen na burze 

4. Investiční komoditní trhy s ropou ve vašem obýváku 

  Proč se naučit obchodovat černé zlato, být úspěšným online 
spekulantem? A kde se dovíte více? 

• Ukážeme vám základní informace o tom, jak ropu 
obchodovat na burze jednoduše. 

• Sledujte s námi principy burzovních spekulací přímo na 
živých grafech online burzy!  



1. Globální trh s ropou: 
hráči a fundamenty 

Hráči na trhu s ropou: 

1. USA – světový spotřebitel č.1 a také producent. Ovlivňuje 
ceny z hlediska nabídky i poptávky. Má vlastní zdroje a 
silnou ekonomiku + mezinárodní vliv. Tahají za nitky. 

 

 

2.    Rusko – obrovské zásoby ropy, silný hráč č. 2 ve světě. 

 3.    OPEC – obrovské zásoby, už není tak vlivný. Vnitřní neshody – 
příliš mnoho členů s různými zájmy. Max. vliv v 60. – 90. letech. 

 
Těžební společnosti: Royal Dutch-Shell, Exxon Mobile, 
Chevron, British-Petroleum. 

 



1. Ekonomika – globál a velmoci (USA, EU, Čína). Ekonomický 
cyklus - růst/pokles = vliv na spotřebu ropy a ekonomickou 
aktivitu. Méně než 20 % zemí má >80% vliv na globální 
ekonomický cyklus, spotřebu, produkci.   

• Ekonomické ukazatele: HDP, průmysl, trh práce, 
investiční aktivita. Sentiment průmysl. Insiderů (PMI….).  

• Centrální Banky – vliv na ekonomickou aktivitu. 

 

Fundamentální faktory ovlivňující cenu černého zlata: 

2.    Mezinárodní vztahy – embarga, cenová válka USA x Rusko. 
Rozpory v OPECu, národní zájmy a spolupráce typu USA+Saudská 
Arábie.  

3.    Technologie pro těžbu vs. alternativní zdroje. Investice 
zvyšující rentabilitu těžby, alternativy k ropě – další fosilní paliva. 



Burzovní parket NYMEX 
 New York Mercantile Exchange – New Yorská komoditní burza. 



2. Ropa: Crude Oil v online tradingu 
Spot/Futures: spot = okamžité dodání – původní smysl burzy. Dnes 
většina obchodů = Futures kontrakty = smlouva o budoucí smlouvě = 
zajištění ceny do budoucna, vypořádání (finanční/fyzické) v 
konkrétním čase v budoucnu (future). Více spekulativní charakter 
obchodu.  

Na online burze nekupujeme ani neprodáváme. Spekulujeme na 
cenový vývoj futures kontraktu typu CFD – něco jako online sázka 
 

Jak lze nejdříve prodat a potom koupit? – Princip Futures kontraktů. 
Short trading – Dnes dohodnu prodej ropy za 30 dní v ceně 50 
dolarů/barel. Za 14 dní nakoupím tuto ropu za 48 dolarů/barel => 
dnes jsem prodal a zítra nakoupím. Prodej bude ale až za 30 dní na 
dnes dohodnuté ceně. Vydělám 2 dolary na každém barelu. 

 



Burzovní platforma Goldstarway 
 Software pro váš přístup na online burzu – trading z vašeho obýváku. 



2 vychytávky futures kontraktů v online tradingu: 
1. Mohu vydělat na růstu i poklesu ceny 

2. Mohu nejprve prodat (dohodnu prodej v budoucnu) a pak nakoupit.  

 

 

Long/Short obchodování – jak vydělat na poklesu ceny? 
• Long = spekulace na růst ceny. Dnes levně „koupím“ a v budoucnu 

draze „prodám“.  

• Short = spekulace na pokles ceny. Dnes draze „prodám“ a v 
budoucnu levně „koupím“. 

CFD – „contract for difference“ – forma Futures kontratu. Je to 
smlouva o výměně cenového rozdílu mezi vstupní bid/ask cenou 
a výstupní bid/ask cenou. Česky: prostě levně koupíte a draze 
prodáte. ALE neřešíte žádnou fyzickou dodávku – uskladnění 
ropy. 

 Obchoduje se na burze NYMEX v New Yorku - centrální místo pro 
komoditní trh s futures kontrakty. Zde kontakt nabídky s 
poptávkou po futures kontraktech (nejen) na ropu. 

 



Long spekulace: 
Příkaz „buy“ – „nákup“. Spekulace na růst ceny. 

 



Short spekulace: 
Příkaz „sell“ – „prodej“. Spekulace na pokles ceny. 

 



3. Souvislosti s ostatními 
investičními nástroji nejen na burze 

Ropa a vývoj její ceny souvisí s cenovým vývojem ostatních aktiv 
na burze – ropa s nimi koreluje pozitivně nebo negativně. 
Korelace se projevuje fundamentálně i technicky (cena v grafu).  

Cena ropy koreluje s akciovými trhy. Akcie reagují na ekonomický 
cyklus, stejně jako ropa => pozitivní korelace. Akcie = indikátor 
stavu ekonomiky, ropa = průmyslová komodita koreluje s 
ekonomikou. Ekonomika v růstu = růst akcií + růst ceny ropy + 
pokles dluhopisů a např. ceny zlata. 

Korelace ropy s USD – primárně čím silnější dolar, tím dražší 
ropa. Vlivů a faktorů je ale velmi mnoho a toto neplatí za všech 
okolností.  



4. Investiční komoditní trhy s ropou 
ve vašem obýváku 

Kde obchodujeme ropu my? Na burzovní platformě (GSW nebo 
jiné) – tj. SOFTWARE, kt. Zajišťuje fyzický přístup na burzu přes 
online rozhraní. Umožňuje analýzu a příkazy buy/sell. 

Sledujeme Technickou Analýzu, synergie trendů a korelace s 
dalšími aktivy. 

Prvky online tradingu: Lot, margin, fin. Páka a fin. Účinnost.  

Grafy = hlavní nástroj pro vaše rozhodování o obchodních 
akcích (sell/buy – short/long).  

Specifika ropy – přerolování, likvidita, volatilita. 



Synergie trendů: 
Synergie = souhlasný (stejnosměrný) vývoj trendů na ropě 

(nebo jiném aktivu) na grafech s rozdílným časovým rámcem 
(zde 2hodinový a 1Denní). 

. 

 



Korelace mezi aktivy: 
Korelace = vzájemná souvislost (závislost na stejných vlivech) vývoje 

ceny různých aktiv. Ropa silně koreluje s akciemi – mají společné 
„hybatele“ ceny. Hledáme situace s aktuálně příznivou korelací na 

grafech 
. 

 



Ucelený koncept tradingu nejen na 
černém zlatě… 

Aneb co vás naučíme v kurzu 
Hrajeme si na Burze? 

• Naučíme vás principy ziskových a bezpečných online spekulací při 
Online Tradingu z vaší kanceláře či obýváku… 

• Dovíte se jak funguje online burza s akciemi, FX a komoditami. 

• Zjistíte jak vydělávat na burze jednoduchým způsobem na platfomě 
Goldstarway nebo jiné platformě  

• Naučíte se 20 % klíčových souvislostí mezi měnami, komoditami a 
akciemi, které generují 80 % vašeho úspěchu! 

• Získáte přístup k ucelenému systému vzdělávání a stroji na peníze z 
online obchodování! 

www.hrajemesinaburze.cz 

 


