
Report on Bachelor/Master Thesis
Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

Student: Bc. Ivona Hrušová

Advisor: PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Title of the thesis: Profitability of Technical Analysis: Evidence from Central and Eastern  
European Stock Markets

OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Diplomová práce se zabývá výnosností technické analýzy indexů středoevropských a východoevropských 
akciových trhů. Zvláštní důraz je kladen na podrobnější rozbor indexu pražské burzy, jež je doplněn o několik 
domácích  akciových  titulů.  Práce  využívá  dvou  indikátorů  technické  analýzy,  kterými  jsou  MACD  a 
stochastický oscilátor, ke zjištění nákupních a prodejních signálů. Statistické testy a metoda bootstrap jsou 
využity k testování významnosti výnosů vyplývajících z využití těchto signálů. Robustní výsledky provedené 
metodou bootstrap naznačují, že v případě nevhodného použití normálního rozdělení lze dojít k častějšímu 
zamítnutí  efektivnosti  technické  analýzy.  Práce  má  logickou  strukturu  a  využívá  vhodně  aplikované 
ekonometrické modely. Práce obecně splňuje nároky kladené na diplomovou práci, trpí ovšem nedostatky, 
které snižují její výslednou kvalitu. 

Literatura:
Práce využívá relevantní zahraniční i domácí zdroje, ovšem jejich rozložení v textu a jejich návaznost k  
tématu výzkumu nejsou vhodné. Zatímco tématika obecné technické analýzy je popsána adekvátně, použitá  
metodologie není příliš přesně podpořena a dochází tak k nepřesnostem. Problematikou MACD indikátoru se 
na Institutu ekonomických studií zabýval již Malenko (2008)1 ve své diplomové práci, ovšem tato studie není 
zmíněna. 
Ve tvaru a obsahu referencí je mnoho chyb. Autoři jsou uvedeni v nesprávném pořadí oproti originálu (strany 
71-75), což  činí text nepřehledným, např. díla s názvy "How rewarding is technical analysis? Evidence from 
Singapore stock market."2, "The framing of decisions and the psychology of choice"3. Autorka sice v použité 
literatuře uvádí svou studii "How rewarding is technical analysis?" (strana 72), ovšem ta není nikde v textu 
použita. Jsou uvedené reference včetně celých pasáží, které jsou jen převyprávěnou verzí z díla  Park a Irwin 
(2007)4 (např. strana 3 v diplomové práci - viz příloha 1; strana 37 v diplomové práci - viz příloha 2).
Práce obsahuje i faktické chyby, např. BCPP se stala řádným členem FESE v roce 2004, tedy nikoli v roce  
kdy se začalo na BCPP obchodovat se zahraniční emisí Erste Bank (viz strana 9).  Citace ze stran 3 a 27 
jsou nedostatečně značeny, chybí číslo strany, na které se text původně nachází.
Mnoho výroků je autorkou považováno za obecně známý fakt, ovšem v práci by měly být uvedeny s citací  
(např. strana 3 - dělení teorie efektivních trhů, strana 32 - parametry stochastického oscilátoru).
Uvedené by se při správném využití primární literatury nemělo stát.  Práce s literaturou vykazuje zásadní 
chyby, zasloužila by více pozornosti a celkově je možné ji označit za podprůměrnou.

Metody:
Jsou  vhodně  využity  ekonometrické  modely  indikátorů  technické  analýzy.  Práce  spojuje  výzkum  široce 
užívaného MACD indikátoru s dvěma verzemi stochastických oscilátorů. Vzhledem k tomu, že parametry 
klouzavých průměrů definovaných v použitých modelech lze jednoduše měnit,  nabízí se možnost využití 
modelů s jinými parametry a porovnání efektivností jejich předpovědí. Autorka sice argumentuje možností 
náhodného potvrzení hypotézy, ovšem tento problém je možné zkontrolovat analýzou "out-of-sample".

1 Malenko, J., (2008) "Předpovídání trendu na akciových trzích za použití genetických algoritmů", (diplomová 
práce),  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií, Praha.

2 Wong, W. K., Manzur M., Chew B. K., (2003) "How Rewarding is Technical Analysis? Evidence from Singapore 
Stock Market", Applied Financial Economics, Taylor and Francis Journals, Vol. 13(7), pages 543-551.

3 Tversky, A., Kahneman, D., (1981) "The Framing of Decisions and the Psychology of Choice", Science Vol. 30,  
pages 453–458. 

4 Park, C. H., Irwin, S. H., (2007) "What do we know about the profitability of technical analysis?", Journal of  
Economic Surveys, Vol. 21(4), pages 786-826. 



Na rozdíl od popisu, který uvedla autorka v kapitole 4.1, Achelis (2000)5 popisuje MACD indikátor G. Appela 
jako pevně definovaný rozdíl dvou exponenciálních klouzavých průměrů (popis o výběru typu klouzavého 
průměru je tak nadbytečný) s jasně definovanými vyrovnávacími konstantami, které se liší od uvedeného 
vzorce na straně 29. Výběr parametrů stochastického oscilátoru není podpořen relevantní literaturou ani 
teoretickým základem. Není uveden typ testu normality ani jeho přesná forma.
Výsledky  výnosnosti  pozorovaných  indikátorů  jsou  porovnány  s  různými  uvažovanými  scénáři  (např. 
základní strategie "buy  &  hold") s využitím metody bootstrap, kdy je hledáno skutečné rozdělení výnosů 
pozorovaných datových řad, protože normalita těchto rozdělení byla v kapitole 5.2 zamítnuta. Popis využití 
metody bootstrap je ovšem velmi povrchní a měl by být popsán více do hloubky s využitím více rovnic.  
Detailním popisem aplikace a definice metody bootstrap se zabývá například Prášková (2004)6.
Autorka si je vědoma nedokonalosti  své studie způsobené absencí transakčních nákladů, což zmiňuje v 
závěru studie. Možné konsekvence v samotném průběhu analýzy ovšem nezmiňuje, přestože v kapitole 2 
zmiňuje  dostatek  relevantní  literatury  zkoumající  tuto  problematiku.  Vzhledem  k  absenci  transakčních 
nákladů by tak bylo vhodné závěry studie přehodnotit. Je totiž velmi pravděpodobné, že výnosnost technické 
analýzy by v reálných podmínkách mohla být výrazně nižší, tudíž jsou závěry studie až příliš silné.

Přidaná hodnota:
Přidaná hodnota práce nedosahuje možného potenciálu. Autorka sice zmiňuje na straně 2, že bylo velmi 
málo pokusů o zkoumání výnosnosti technické analýzy v oblasti střední a východní Evropy, ale své výsledky 
k žádné takové studii nevztahuje. Vhodným kandidátem pro přímé porovnání výsledků jsou práce Malenko 
(2008) nebo Mihailov a Linowski (2002)7. Práce v kapitole 3 obsahuje detailní popis vývoje analyzovaných 
trhů i jednotlivých akciových titulů, ovšem možnost dynamické analýzy, která se díky tomu nabízí, zůstala 
nevyužita. Tento popis se tak stává zbytečně dlouhý a nadbytečný, protože není dostatečně využit v analýze.
Vzhledem k tomu, že se jednotlivé trhy vyvíjely v čase, lze předpokládat, že se výnosnost technické analýzy 
mohla  rovněž  vyvíjet.  Případná  snižující  se  výnosnost  by  v  souladu  s  hypotézou  efektivních  trhů 
naznačovala vývoj trhu k větší rozvinutosti. V závislosti na popsaných událostech v kapitole 3 by bylo vhodné 
zkoumat  případnou  existenci  různých  "vývojových  období"  analyzovaných  datových  souborů.  Práce  tak 
vykazuje možný potenciál, který nebyl plně využit. Cestu dynamické analýzy v případě vyspělých trhů zvolili  
ve studii   Chong et al.  (2008)8,  ovšem v případě německého indexu DAX došli  k odlišnému závěru než 
autorka. MACD indikátor označili za efektivní investiční nástroj s kladným výnosem, což odporuje výsledku 
diplomové práce.

Forma:
Práce je napsána úhledně. Přesto se v ní najdou chyby, které by měly být opraveny. Již v obsahu je využito  
nejednotného  formátování  (velká  a  malá  písmena  -  Literature  overview;  různé  velikosti  fontů;  chybějící 
značení  kapitol  -  podkapitoly  4.1  a  4.2).  Diakritika  v  práci  je  velmi  nejednotná,  zatímco  názvy  kapitol  
diakritiku  obsahují,  text  v  některých  místech  nikoli  (např.  str.  4-6,  12-15).  Text  obsahuje  i  několik 
pravopisných chyb (např. str. 38 - Nomality test; str. 70 - varation), stylistických přehmatů (např. str. 3 "A 
market is efficient with respect to information is set if it is impossible to make economic ...")  i dalších chyb 
(např. str. 3 -  set θtθt)  Formátování názvu firem na straně 9 je odlišné od zbytku textu (např. ZENTIVA). 
Citace nemají shodné formátování, jsou použity jednoduché i dvojité uvozovky.
Grafy rozdělení získané metodou bootstrap v příloze jsou nepřehledné, k jasnému pochopení výstupu by 
bylo vhodné doplnit každý graf normálním rozdělením. Tyto grafy sice dávají určitou představu o výsledku 
metody bootstrap, ovšem provázanost s textem není zachována a příloha není ani jednou v textu práce 
zmíněna. Autorka sice na straně 29 zmiňuje, že definované modely jsou standardně obsaženy v různých 
balíčcích, ale sama již neuvádí svůj vlastní použitý software, který měl být zmíněn alespoň v poznámce pod 
čarou.

Práce přináší některé zajímavé závěry, ovšem zasloužila by pečlivější zpracování. Proto práci  doporučuji 
přijmout k obhajobě s hodnocením „velmi dobře“. Během obhajoby by měla autorka prokázat svou znalost 
literatury i metodologie a dokázat, že se v práci jednalo jen o náhodné chyby a nedopatření.

5 Achelis, S. B., (2000) "Technical Analysis from A to Z - 2nd Edition", McGraw-Hill. 
6 Prášková, Z., (2004) "Metoda bootstrap" In Antoch, J., Dohnal, G., (ed.) Robust 2004, JČMF, Praha,
7 Mihailov, T., Linowski, D., (2002) "Testing Efficiency of the Latvian Stock Market: An Evolutionary Perspective" 

(February 20, 2002). Working Paper Series, doi:10.2139/ssrn.302285 
8 Chong, T.T.L., Li, C., Yu, H.T., (2008) "Structural Change in the Stock Market Efficiency after the Millennium: The 

MACD Approach", Economics Bulletin, AccessEcon, Vol. 7(12), pages 1-6.
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