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1. Přehled
Keltnerův indikátor zobrazuje Keltnerovy kanály: podobné jako Bollingerova
pásma, ale velikost kanálu se liší v závislosti na ATR, nikoli na směrodatné
odchylce.
https://en.wikipedia.org/wiki/Keltner_channel
Můžete konfigurovat indikátor tak, aby se objevovala upozornění, když cena
překročí horní či dolní mezi kanálu (to se obvykle považuje za signál obratu).
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2. Použití Keltnerova indikátoru
2.1 Přidání indikátoru do grafu
Keltnerův indikátor můžete do grafu přidat způsobem obvyklým pro MT4: buď jej
přetáhnete
z navigátoru na graf, nebo na něj v navigátoru dvakrát kliknete. Můžete použít i
standardní funkce MT4, například přidání indikátoru do seznamu oblíbených či
přiřazení horké klávesy.

2.2 Výběr nastavení pro výpočet indikátoru
Parametry pro výpočet indikátoru nastavíte prostřednictvím záložky Inputs.
Keltnerův kanál určují tři hlavní nastavení:
Období pro klouzavý průměr (např. 20 sloupců)
• Období ATR (např. 10 sloupců)
• Násobek ATR, který se přidá ke klouzavému průměru nebo se od něj odečte
(např. 2)
•

Dále můžete zvolit typ klouzavého průměru, který se použije (SMA, EMA apod.),
a cenu, na které bude založen: závěrečná, mediánová, typická apod.

2.3 Barvy a styly linií
Ukazatel kreslí tři linie: střední (klouzavý průměr) a horní a dolní mezi kanálu.
Barvu a styl si můžete vybrat obvyklým způsobem, v záložce Colors.
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2.4 Upozornění
Záložku Inputs můžete využít k zapnutí upozornění, kdykoli stávající cena
překročí horní či spodní mezi.
Aby se nezobrazovala opakovaná a příliš častá upozornění, zobrazí indikátor
maximálně jedno upozornění na sloupec. Jakmile cena překročí horní či spodní
mezi, neobjeví se nové upozornění, dokud (a) se cena nevrátí zpět do kanálu a (b)
v některém dalším sloupci nepřekročí horní či dolní mezi.

Tento průvodce slouží pouze pro informaci a nepřestavuje nabídku či návrh obchodu s jistým produktem a nelze jej vykládat jako poradenství, zejména ve vztahu
k obchodním, daňovým a právním tématům. Informace či názory ohledně libovolného produktu, které jsou obsaženy v tomto průvodci, neberou v úvahu investiční
cíle, aktiva, znalosti a zkušenosti konkrétního investora. Swissquote Bank Ltd a její zaměstnanci v žádném případě neodpovídají za škody plynoucí přímo či nepřímo
za rozhodnutí, která jsou učiněna na základě obsahu tohoto webináře. Obsah tohoto semináře připravila Swissquote Bank Ltd k aktuálnímu datu a může se měnit
bez předchozího upozornění. Ačkoli obsah tohoto semináře je založen na zdrojích, které Swissquote Bank Ltd považuje za spolehlivé, nepřebíráme odpovědnost za
kvalitu, správnost, včasnost či úplnost tohoto průvodce. Webinář nelze částečně či zcela reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu Swissquote Bank Ltd.
Devizové transakce jsou vysoce spekulativní, je s nimi spojeno extrémní riziko a obecně jsou vhodné jen pro osoby, které jsou schopny převzít a unést riziko ztráty
přesahující jejich marži. Devizové transakce svou podstatou generují ztráty, které jsou teoreticky neomezené. Pokud nedojde k intervenci, ztráta může výrazně
překročit hodnotu veškerých aktiv, která má klient uložena u Swissquote Bank Ltd.
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