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Jak czytać wykresy — podstawowe zagadnienia analizy technicznej

Od redakcji

W tym e-booku pragniemy zapoznać Cię z jedną z bardziej popularnych metod oceny tego,
co dzieje się na rynku finansowym.
Analiza techniczna, bo o niej mowa, jest bardzo popularnym narzędziem do handlu na rynkach
finansowych. Przedstawimy podstawowe zagadnienia dotyczące sztuki analizy wykresów.
Zapraszamy!

Po przeczytaniu tego e-booka dowiesz się:
czym jest analiza techniczna,
jakie są założenia analizy technicznej,
jakie są rodzaje wykresów,
jak analizować wykresy,
jak dobrać interwał czasowy,
jakie są wady i zalety analizy technicznej.

Conotoxia Ltd.
Chrysorroiatissis 11, 3032 Limassol, Cyprus

Infolinia
+357 250 300 46

Napisz wiadomość
support@cy.conotoxia.com
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Czym jest
analiza techniczna?
Analiza techniczna to badanie dotychczasowego zachowania rynku, czyli przeszłości,
w celu określenia, jak rynek może zachować
się w przyszłości. Najprościej mówiąc, jest
to badanie ceny i jej ruchu.
Analiza techniczna nie bada i nie wyjaśnia
czynników wpływających na zmianę cen,
na charakter tych zmian czy na przyczynę
wzrostów lub spadków cen. Analiza techniczna jest zainteresowana wyłącznie zmianami
cen na rynku. Dlatego też można powiedzieć,
że jest ona sztuką interpretacji tego, jak cena
zachowała się na wykresie i jak potencjalnie
może zachować się w przyszłości. Trzy główne
założenia, które stoją za sensem stosowania
analizy wykresów to:
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Ceny poruszają się
w trendach
W analizie technicznej ceny aktywów mają
skłonność do przesuwania się w zauważalnych trendach z tendencją do podtrzymywania
danego kierunku.
Trend, bo o nim mowa, jest uważany
za nienaruszony, dopóki jego linia nie zostanie
przerwana. Po ustaleniu trendu bardziej
prawdopodobne jest, że przyszły ruch cen
pójdzie w tym samym kierunku, co trend,
a nie przeciwko niemu. Stare powiedzenie
giełdowe mówi „trend is your friend”, czyli
trend jest twoim przyjacielem.

Czym jest analiza techniczna?

Historia lubi
się powtarzać

Rynek dyskontuje
wszystko

Analiza techniczna to badanie tego, co stało
się z ceną w przeszłości z oczekiwaniem, że
historia może się powtórzyć.

Wszystkie znane informacje związane z daną
ceną (kursy walut, ceny akcji, notowania
surowców itd.) znajdują odzwierciedlenie
w cenie danego aktywa, w tym również czynniki, które są brane pod uwagę podczas
stosowania analizy fundamentalnej. Gdy tylko
pojawią się nowe informacje, natychmiast
znajduje to odzwierciedlenie w cenie. Dlatego
też analiza techniczna bada realne skutki
napływu wszystkich informacji, a nie ich
przyczyny.

Wiele schematów formacji wykresów w analizie technicznej używa się już od ponad 100
lat i nadal uważa się je za równie istotne,
ponieważ ilustrują wzorce ruchów cen, które
mogą się często powtarzać. Charakter zmian
cen przypisuje się z kolei psychologii rynku.
Uznaje się, że jeśli cena formuje określony
kształt na wykresie, co w przeszłości oznaczało np. rozpoczęcie trendu wzrostowego,
to jeśli ten sam kształt w przyszłości ponownie się powtórzy, to również będzie można z
pewnym prawdopodobieństwem takiego
trendu oczekiwać.

Zasadniczo analiza techniczna jest badaniem
podaży i popytu. Jeśli zrozumiesz korzyści
i ograniczenia analizy technicznej, może dać Ci
to nowy zestaw narzędzi i umiejętności, które
pomogą Ci być bardziej świadomym traderem
lub inwestorem. Należy pamiętać, że analiza
techniczna jest kreowana przez ludzi, nie jest
to nauka ścisła i jako taka nie jest doskonała.
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Czym są wykresy?
Wykres to nic innego jak wizualizacja
ceny w określonym przedziale czasowym.
Każdy instrument finansowy lub produkt,
którego cena się zmienia, może być użyty
do utworzenia wykresu i jego analizy. Mogą
to być kursy walut, ceny akcji, indeksy
giełdowe, surowce czy towary.

Na wykresie oś pionowa po prawej stronie
reprezentuje zakres cen, a oś pozioma skalę
czasu. Ceny są wykreślane od lewej do prawej
strony i tam też znajdziemy aktualną cenę
danego instrumentu finansowego.

Przykład:

Kurs funta brytyjskiego wyrażony w dolarach amerykańskich (GBP/USD) na wykresie dziennym
od stycznia tego roku.

6
Spis treści

Innowacyjne
technologie
Wypróbuj nasz system cTrader Automate.
Sprawdzone, skuteczne i zaawansowane
narzędzie inwestycyjne.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych
z powodu dźwigni finansowej. 76.41% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne
w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD
i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Reklama

ebook

Rodzaje wykresów

Inwestorzy do interpretacji i analizy mogą
użyć wielu rodzajów wykresów. Na platformie
cTrader dostępne są następujące wykresy:
świecowy, słupkowy, liniowy, kropkowy, heikin
ashi, wykres HLC, tickowy, range bars czy
renko.
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Skupmy się na trzech
najpopularniejszych
wykresach.

Rodzaje wykresów

Wykres liniowy
Ten typ wykresu jest zwykle używany
do uzyskania ogólnego obrazu ruchów cen.
Wykres liniowy jest tworzony przez połączenie
cen zamknięcia w określonym przedziale
czasu (np. minuty, godziny, dni). Niektórzy

inwestorzy uważają poziom zamknięcia
za najważniejszy, ponieważ jest to rezultat
i podsumowanie walki popytu i podaży
na koniec danego interwału czasowego.
Zwracając uwagę tylko na cenę zamknięcia,
pośrednie wahania cen mogą być ignorowane.

Przykład:

Kurs japońskiego jena wyrażony w dolarach amerykańskich (USD/JPY) na wykresie liniowym. Każdy
odcinek linii kończy się w miejscu ceny, która pojawiła się o pełnej godzinie (tzw. cena zamknięcia).
W ten sam sposób powstają wykresy dla innych interwałów czasowych jak minutowy,
15-minutowy, dzienny, tygodniowy itd.
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Wykres słupkowy
Najbardziej popularną metodą tworzenia
wykresów w Stanach Zjednoczonych zdaje
się wykres słupkowy. Ten typ wykresu pokazuje
cztery dane: cenę otwarcia, cenę najwyższą
w danym interwale czasowym, najniższą
i cenę zamknięcia (O-open, H-High, L-Low,
C-Close - OHLC).
W porównaniu z wykresem liniowym daje
inwestorom lepsze wyobrażenie o tym,
jak notowania przebiegały w ciągu danego
okresu i jak wyglądała zmienność, a także
na jakich poziomach cenowych pokazały się
punkty zwrotne.

Otwarcie, cena najwyższa, najniższa i zamknięcia są wymagane do utworzenia wykresu
słupkowego dla każdego interwału (minuty,
godziny, dnia, tygodnia itd.). Ceny najwyższe
i najniższe (tzw. ekstrema) są reprezentowane
przez maksimum i minimum pionowego
słupka. Jedną z głównych różnic między
wykresem liniowym a wykresem słupkowym
jest to, że wykres ten może wykazywać
zmienność i punkty zwrotne w danym
interwale.

Słupek
wzrostowy

Słupek
spadkowy

Przykład:

Kurs dolara amerykańskiego wyrażony w euro (EUR/USD) na wykresie słupkowym. Jest to interwał
30-minutowy, co oznacza, że każdy słupek przedstawia zachowanie ceny w okresie 30 minut,
wskazując na to, jaka była cena otwarcia, maksymalna, minimalna i zamknięcia. Dzięki temu
widzimy, że np. między godziną 16:00, a 16:30 nastąpił silny zwrot w kursie EUR/USD.
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Rodzaje wykresów

Wykres świecowy
Trzecim typowym rodzajem wykresu jest wykres świecowy, który wywodzi się z Japonii,
a jego historia sięga XVIII w. Jest to prawdopodobnie najbardziej popularny rodzaj
wykresu. Wielu inwestorów preferuje go,
ponieważ może prezentować informacje
o przebiegu handlu w bardziej czytelny sposób
przez wypełnienie korpusu świecy kolorem.
Świeca zbudowana jest przy użyciu poziomej
linii wskazującej na otwarcie i zamknięcie,
a pionowy prostokąt jest połączony z tymi
dwoma liniami, tworząc tzw. korpus świecy.
Pojedyncza pionowa linia jest rysowana
pośrodku korpusu, a jej zadaniem jest
wskazanie najwyższej i najniższej ceny
w danym interwale czasowym. Nazywa się
je knotami lub cieniami. Następną różnicą

jest kolor korpusu. W tradycyjnych świeczkach, jeśli zamknięcie ceny jest wyższe niż
otwarcie, to korpus jest najczęściej biały lub
zielony. Jeśli zamknięcie jest niższe niż otwarcie,
to korpus najczęściej będzie czarny
lub czerwony. Oczywiście dobór kolorów
to kwestia indywidualnych ustawień i upodobań, ale na rynku najczęściej stosowane są
te wymienione powyżej.
Cena maksymalna

Zamknięcie

Cena maksymalna

Otwarcie

Otwarcie

Zamknięcie

Minimum

Minimum

Cena zamknięcia jest
powyżej otwarcia, więc
jest to świeca wzrostowa.

Cena zamknięcia jest
poniżej otwarcia, więc
jest to świeca spadkowa.

Przykład:

Notowania amerykańskiego indeksu S&P 500. Interwał tygodniowy. Każda świeca obrazuje
zachowanie ceny na przestrzeni tygodnia. Cenę otwarcia tygodnia, cenę minimalną i maksymalną
w tygodniu oraz cenę zamknięcia tygodnia.
11
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Teraz gdy już znasz trzy najpopularniejsze
wykresy stosowane w analizie technicznej,
zobacz, jak wyglądają notowania tego samego
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instrumentu finansowego w identycznym
interwale czasowym z różnymi rodzajami
wykresów:

Rodzaje wykresów

Na platformach transakcyjnych dostępnych
jest wiele różnych typów wykresów. Dane
do utworzenia wykresu mogą być takie same,
ale sposób jego prezentacji i interpretacji
będzie się różnić. Każdy będzie miał swoje
zalety i wady. Możesz wybrać dowolny typ
lub użyć wielu typówwykresów do analizy.
To zależy od osobistych preferencji i stylu
inwestowania.
Na wstępie wspomnieliśmy, że do utworzenia
wykresu potrzebny jest czas i cena. Jednak
z biegiem lat również i to uległo zmianie,
ponieważ powstały rodzaje wykresów, które
nie uwzględniają czasu! Jednym z przybie-

rających na popularności tego typu wykresów
jest renko, który również jest dostępny
na platformie cTrader.
Wykres renko, którego nazwa pochodzi
od japońskiego słowa “renga”, oznaczającego
cegłę, ignoruje czas i skupia się tylko
na zakresie wahań ceny. W rezultacie jest
on stworzony z tej samej wielkości “cegieł”,
które łączą się ze sobą pod kątem 45
stopni. Rozmiar każdej “cegły” jest ustalany
indywidualnie przez inwestora i zależy
od jego preferencji oraz zmienności na danym
rynku.

Przykład:

Wykres renko przedstawiający kurs pary USD/JPY o zakresie zmian 50 pipsów. Każda cegła jest
tworzona dopiero wtedy, gdy rynek wykona ruch równy 50 pipsom. Jeśli na rynku będzie mała
zmienność i zakres 50 pipsów pojawi się po jednym dniu, to cegła zostanie zbudowana po jednym
dniu. Jeśli natomiast będzie duża zmienność i rynek wykona zakres ruchu 50 pipsów w godzinę,
to cegła zostanie zbudowana na wykresie po godzinie. Zatem czas nie gra tu roli, a liczy się jedynie
zmienność.
13
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Aby utworzyć wykres renko, na platformie cTrader w wersji instalacyjnej inwestor ma do wyboru
zakres od 1 do 100 pipsów.
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Kalendarz
ekonomiczny
Bądź na bieżąco z wydarzeniami
makroekonomicznymi i śledź publikacje danych,
które mogą mieć wpływ na wycenę instrumentów
finansowych.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych
z powodu dźwigni finansowej. 76.41% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne
w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD
i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Reklama
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Podstawy
analizy wykresów
Wprowadzenie do trendów
Trend to kierunek, w którym zmieniają się ceny,
w zależności od tego, gdzie były w przeszłości.
Trendy składają się ze szczytów i dołków.
To kierunek rysowania się szczytów i dołków

16
Spis treści

na wykresie wskazuje na trend rynkowy.
Do rozróżnienia mamy trzy podstawowe
rodzaje trendów.

Podstawy analizy wykresów

1. Trend wzrostowy składa się z wyższych szczytów i wyższych dołków (ang. higher highs, higher
lows). W związku z tym często można spotkać się z oznaczeniem HH i HL. Trend wzrostowy to nic
innego jak systematyczny wzrost cen danego aktywa na przestrzeni czasu, gdzie lokalne spadki cen
(tzw. korekty) są mniejsze niż następujące po nich wzrosty. Trend wzrostowy często jest określany
jako hossa czy rynek byka.

2. Trend spadkowy składa się z niższych szczytów i niższych dołków (ang. lower lows, lower highs).
Trend spadkowy to systematyczny spadek cen na danym rynku, gdzie lokalne odbicia i wzrosty
są mniejsze od następujących po nich dalszych spadków. Jeśli na rynku pojawił się trend
spadkowy, to możemy usłyszeć często o bessie lub o rynku niedźwiedzia. Warto wtedy pamiętać,
że instrumenty CFD dają możliwość wykorzystania sytuacji na rynku nawet wtedy, gdy ceny
spadają.

Podstawy analizy wykresów

3. Trend boczny (konsolidacja) występuje wtedy, gdy ceny przesuwają się w bok w zakresie
poziomym. Szczyty i dołki wypadają na podobnych poziomach. Często mówi się wtedy, że jest
to okres niezdecydowania na rynku, gdzie ani popyt, ani podaż nie mają wystarczającej siły,
by utworzyć nowy trend — wzrostowy lub spadkowy. Inwestorzy często czekają wtedy na wybicie,
czyli na pokonanie poziomów, które wcześniej były punktami zwrotnymi dla ceny czy to od góry,
czy od dołu.

Linie trendu
Jednym ze sposobów analizy trendu jest
narysowanie linii trendu. Linia trendu jest
linią prostą, która łączy dwa lub więcej
punktów cenowych, a następnie rozciąga się
w przyszłość, aby funkcjonować jako linia
wsparcia lub oporu. Wiele zasad mających
zastosowanie do poziomów wsparcia i oporu
można również zastosować do linii trendu.

Linia trendu wzrostowego
Linia trendu wzrostowego jest linią prostą
narysowaną w górę, która łączy dwa
lub więcej dołków. Linie trendu wzrostowego
mogą działać jako wsparcie i wskazują,
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że istnieje większy popyt niż podaż, gdyż
cena rośnie. Dopóki ceny pozostają powyżej
linii trendu, trend wzrostowy jest uważany
za nienaruszony. Pokonanie linii trendu
wzrostowego wskazuje, że może wystąpić
zmiana trendu.

Linia trendu spadkowego
Linia trendu spadkowego jest linią prostą
nachyloną w dół, która łączy dwa lub więcej
szczytów. Linie trendu spadkowego mogą
działać jako opór i wskazują, że podaż
jest większa niż popyt, gdyż cena spada.
Dopóki ceny pozostają poniżej linii trendu,
trend spadkowy uznaje się za nienaruszony.
Pokonanie linii trendu spadkowego wskazuje,
że może wystąpić zmiana trendu.

Wsparcie i opór

Wsparcie i opór
Poziomy wsparcia i oporu są ważnymi
punktami na wykresie, gdyż spotykają się tam
siły popytu i podaży. Poziomy wsparcia i oporu
są postrzegane przez analityków technicznych jako kluczowe przy określaniu
psychologii rynku oraz podaży i popytu.

Kiedy poziomy wsparcia lub oporu zostaną
pokonane, zakłada się, że siły podaży i popytu,
które stworzyły te poziomy, uległy przesunięciu, w którym to przypadku prawdopodobnie powstanie nowy trend.

Opór został wyznaczony na poziomie 0,7160,
a wsparcie w rejonie 0,7035. Oznacza to,
że przy pierwszym z tych poziomów pojawiła
się wystarczająco duża podaż, aby zepchnąć
cenę niżej. Z kolei przy drugim z tych poziomów pojawia się popyt, który nie pozwala
cenie spaść dalej. Między poziomami wsparcia i oporu może powstawać konsolidacja
i dopiero wybicie z niej może określić kolejny
trend.

W przykładzie cena z impetem pokonała opór,
tworząc trend wzrostowy. Widać tu również
kolejną ważną zasadę analizy technicznej.
Poprzednie miejsce oporu zamieniło się
w miejsce wsparcia. Cena po wybiciu cofnęła
się do poziomu poprzedniego szczytu,
respektując ten poziom jako wsparcie. Jest
to zmiana oporu we wsparcie i może
występować także w wersji zmiany wsparcia
w opór.

19
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Jak dobrać
interwał czasowy?
Każdy inwestor ma różne preferencje handlu
na rynku przede wszystkim w zależności
od
posiadanego
czasu, który może
przeznaczyć na obserwację wykresów. Osoby,
które mają dużo czasu i mogą śledzić wykresy
na bieżąco, często interesują się wykresami
o interwałach minutowych, 15-minutowych,
30-minutowych lub godzinowych. Dzięki
mechanizmowi dźwigni finansowej nawet
najmniejsza zmiana ceny w krótkim okresie
może być wykorzystana do próby osiągnięcia
satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji
bądź większego wyeksponowania na ryzyko
straty. Według zasad analizy technicznej
na niskich interwałach czasowych mogą
mieć zastosowanie te same techniki,
co na wysokich. Dla analizy technicznej nie
ma większego znaczenia, na jakim interwale
się poruszamy.
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Wyższe interwały czasowe, czyli 4-godzinny,
dzienny, tygodniowy lub miesięczny często
pomagają określić dominującą tendencję
na rynku. Mogą również pokazywać
zachowanie dużego kapitału, który niczym
rzeka płynie na rynek w danym kierunku.
Teoria mówi o tym, że nawet gdy handluje się
na niskich interwałach czasowych, należy
wziąć pod uwagę inwestowanie zgodnie
z dominu-jącym trendem (trend is your
friend). Dlatego też analizę warto zaczynać
przynajmniej od wykresu dziennego i schodzić
na niższe interwały czasowe. Dodatkowo
wykresy 4-godzinowe lub wyższe mogą być
stoso-wane przez osoby, które mają mniej
czasu, jaki mogą poświęcić na przyglądanie
się nim. Wtedy też wystarczy np. raz dziennie
spojrzeć na to, co działo się na rynku.

Jak dobrać interwał czasowy?

Możliwość wyboru interwałów czasowych na platformie Conotoxia.
Na platformie cTrader oprócz standardowych interwałów, jak minutowy, 5-minutowy,
15-minutowy, 30-minutowy, godzinny, dzienny,
tygodniowy czy miesięczny, inwestor może
ustawić interwał 2-minutowy, 3-minutowy
lub np. 12-godzinny. Łącznie do wyboru jest
aż 26 interwałów czasowych.
Analiza techniczna to jedno z podejść
do określenia przyszłej potencjalnej ceny
na rynku. Niektórzy inwestorzy mogą łączyć
analizę fundamentalną i analizę techniczną.
Mówi się, że analiza fundamentalna
ma za zadanie wyznaczyć kierunek dla danego
rynku, a analiza techniczna wyznaczyć
miejsce i czas zawarcia transakcji, aby być
bardziej precyzyjnym w swoich działaniach
i decyzjach.

Pamiętaj, że analiza techniczna nie jest nauką
ścisłą i podlega indywidualnej interpretacji.
Ilu inwestorów, tyle opinii o dokładnie tym
samym wykresie! Jeśli będziesz kontynuować naukę analizy technicznej, prawdopodobnie usłyszysz, jak ktoś mówi,
że jest to bardziej sztuka niż nauka. Tak jak
w przypadku każdej dyscypliny, potrzeba
pracy i doświadczenia, by nabyć odpowiednie
umiejętności w tej dziedzinie.
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Czy wiesz, że....
Niektóre aspekty analizy technicznej zaczęły
pojawiać się w księgach kupca Josepha de la
Vegi na holenderskich rynkach finansowych
już w XVII wieku.
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Munehisa Homma, japoński kupiec ryżu,
urodzony w 1724 roku, jest uważany za twórcę
świec japońskich i analizę tego typu wykresów.

Wykres świecowy, pochodzący z Japonii, był
pierwotnie stosowany do handlu na rynku
ryżu, co miało przynieść jego twórcy fortunę.

Źr

Za ojca współczesnej analizy technicznej
uważa się urodzonego w 1851 r. Charlesa
Dowa, założyciela Wall Street Journal
i twórcę jednego z najważniejszych indeksów
giełdowych na świecie: Dow Jones Industrial
Average.
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