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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ;

Όπως είναι ευρέως γνωστό, η ιστορία 
επαναλαμβάνεται. Εφαρμόζοντας αυτό το ρητό 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι η ιστορία των μεταβολών των τιμών 
μπορεί επίσης να επαναληφθεί. Πράγματι, οι τιμές 
τείνουν να κινούνται σε κύκλους και η προηγούμενη 
απόδοσή τους μπορεί να βοηθήσει τους αναλυτές 
να προβλέψουν τη μελλοντική δυναμική. Αυτό είναι 
λοιπόν η τεχνική ανάλυση. Οι επενδυτές μελετούν 
διαγράμματα τιμών για να προβλέψουν πού θα κινηθεί 
η τιμή στη συνέχεια. Η τεχνική ανάλυση βασίζεται 
στη θεωρία του Charles Dow, ενός Αμερικανού 
δημοσιογράφου και συνιδρυτή της Dow Jones & 
Company. Εδώ είναι οι τρεις βασικές αρχές αυτής της 
θεωρίας:

Η αγορά προεξοφλεί τα πάντα.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό δόγμα. Η τρέχουσα τιμή 
αγοράς λαμβάνει υπόψη τα πάντα.  Με άλλα λόγια, 
όλοι οι πολυάριθμοι θεμελιώδεις και αυθόρμητοι 
παράγοντες περιλαμβάνονται ήδη στην τιμή και κάθε 
αξία της τιμής στο γράφημα είναι η πιο δίκαιη και 
λαμβάνει υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες.

Οι τιμές κινούνται στις τάσεις

Αυτή η υπόθεση είναι η βάση όλων των μεθόδων 
τεχνικής ανάλυσης από τότε που η αγορά με τις
συγκεκριμένες τάσεις της μπορούν να προβλεφθούν, 
σε αντίθεση με τη χαοτική αγορά. Υπάρχουν συνήθως 
δύο πιθανά σενάρια: είτε η τρέχουσα τάση συνεχίζεται 
και η αγορά κινείται προς την ίδια κατεύθυνση είτε η 
τάση αντιστρέφεται κάποια στιγμή και η αγορά αρχίζει 
να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η τεχνική ανάλυση και οι μελέτες της δυναμικής 
της αγοράς σχετίζονται στενά με τη μελέτη της 
ανθρώπινης ψυχολογίας. Έτσι, τα γραφικά μοντέλα 
τιμών που ταξινομήθηκαν τον περασμένο αιώνα 
αντικατοπτρίζουν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά 
της ψυχολογικής κατάστασης της αγοράς. Εάν η τιμή 
άλλαξε με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε ορισμένες 
καταστάσεις στο παρελθόν, τότε υπάρχουν καλοί λόγοι 
να πιστεύουμε ότι η τιμή θα αντιδράσει με παρόμοιο 
τρόπο στις ίδιες καταστάσεις στο μέλλον.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
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ΤΥΠΟΙ ΤΑΣΕΩΝ

Η τάση είναι ο φίλος σας. Πολλοί επενδυτές έχουν 
ακούσει αυτήν τη φράση, αλλά λίγοι αρχάριοι μπορούν 
να δώσουν έναν σωστό ορισμό μιας τάσης, πόσο 
μάλλον να το αναγνωρίσουν σε ένα γράφημα.

Μια τάση είναι η συνολική κατεύθυνση μιας αγοράς ή 
της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου.

Υπάρχουν τρεις τύποι τάσεων.
Ανοδική τάση (bullish), πτωτική τάση (bearish) και 
πλευρική τάση (flat).

Εάν μια τάση είναι bullish ή ανοδική, κάθε επόμενη 
άνοδος και απόκλιση είναι υψηλότερες από την 
προηγούμενη. Η γραμμή που περιορίζει την τάση προς 
τα πάνω είναι η γραμμή τάσης. Αυτή η γραμμή τάσης 
απεικονίζεται στις χαμηλότερες τιμές.

Εάν μια τάση είναι bearish, ή προς τα κάτω, τότε οι 
νέες κορυφές και οι αποκλίσεις είναι χαμηλότερες από 
τις προηγούμενες. Η γραμμή τάσης κόβει το διάγραμμα 
τιμών από την άλλη πλευρά και σχεδιάζεται στις 
κορυφές.

Αυτές οι γραμμές ονομάζονται γραμμές στήριξης και 
αντίστασης.
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 Έτσι, υπάρχει μια γραμμή στήριξης κάτω από τη 
γραμμή τιμών, ενώ το επίπεδο αντίστασης είναι πάνω 
από αυτήν. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, οι 
γραμμές μπορούν να αλλάξουν ρόλους.

Τα κανάλια έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν, για μια 
σαφώς καθορισμένη τάση, υπάρχουν καλές γραμμές 
υποστήριξης και αντίστασης ταυτόχρονα. 

Όταν η τάση είναι επίπεδη (πλευρική), δεν υπάρχει 
καθορισμένη κατεύθυνση τιμής και οι τιμές κινούνται 
σε οριζόντιο εύρος. Αυτός ο τύπος τάσης έχει επίσης 
γραμμές στήριξης και αντίστασης, αλλά δεν υπάρχει 
σαφής κίνηση των τιμών προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω. Μιλώντας για τις κατευθύνσεις τάσης, αυτό 
που έχει σημασία είναι η δύναμη ή η σταθερότητα 
της τάσης. Ένα από τα κριτήρια για τη μέτρηση της 
δύναμης της τάσης είναι η συμπεριφορά της κοντά 
σε επίπεδα αντίστασης και στήριξης. Για παράδειγμα, 
εάν η τάση είναι προς τα κάτω και οι τιμές πέσουν 
κάτω από το επίπεδο στήριξης, η τάση είναι πολύ 
πιθανό να συνεχιστεί. Ωστόσο, εάν η τάση αγγίξει τα 
επίπεδα αντίστασης ή στήριξης αρκετές φορές και 
στη συνέχεια αντιστραφεί, σημαίνει μια ασθενέστερη 
τάση. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουμε περισσότερες 
επιβεβαιώσεις ότι η τάση θα αντιστραφεί.

Επίπεδα στήριξης και 
αντίστασης

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτά τα επίπεδα τιμών 
για να καθορίσουν ποιος είναι πιο πιθανό να αναλάβει 
τον έλεγχο της αγοράς: ταύροι ή αρκούδες. 

Αντίσταση

Μια γραμμή αντίστασης είναι ένα επίπεδο που 
περιορίζει μια περαιτέρω αύξηση των τιμών. 

Σε αυτό το σημείο, οι πωλητές αναλαμβάνουν δράση. 
Εάν καταφέρουν να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι 
των αγοραστών, η τιμή σταματά να αυξάνεται.

Εάν η τιμή επιστρέψει στο ήδη σχηματισμένο επίπεδο 
αντίστασης, τότε οι πωλητές είναι πιθανότερο να 
αναλάβουν δράση ξανά προσπαθώντας να μειώσουν 
την τιμή.

Έτσι, ένα επίπεδο αντίστασης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την είσοδο στην αγορά με μια μικρή 
θέση ή για τον ορισμό του επιπέδου κέρδους λήψης για 
το κλείσιμο μιας ανοικτής μακριάς θέσης.

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι βασικά 
επίπεδα τιμών στα οποία πωλητές ή αγοραστές 
εισέρχονται στην αγορά με αρκετά χρήματα για να 
συνεχίσουν ή να αντιστρέψουν την κίνηση των τιμών.
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Υποστήριξη

Μια γραμμή υποστήριξης είναι ένα επίπεδο που 
περιορίζει μια περαιτέρω μείωση των τιμών.

Η τιμή που κινείται προς τα κάτω φτάνει στο επίπεδο 
υποστήριξης. Σε αυτό το σημείο, οι αγοραστές 
εισέρχονται στην αγορά σε τέτοια ποσότητα που τους 
επιτρέπει να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των 
πωλητών και να αποτρέψουν την πτώση της τιμής.

Τα επίπεδα υποστήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την είσοδο στην αγορά με μακριά θέση ή για το 
κλείσιμο σύντομων θέσεων.

Πώς να προσδιορίσετε 
τα επίπεδα στήριξης και 
αντίστασης

Για να προσδιορίσετε τα επίπεδα υποστήριξης και 
αντίστασης, πρέπει να βρείτε τα σημεία στα οποία η 
μεταβολή των τιμών σταματά συνεχώς. Σε αυτές τις 
στιγμές, είτε οι αγοραστές είτε οι πωλητές εισέρχονται 
στην αγορά. Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω 
διάγραμμα, αν σχεδιάσουμε μια οριζόντια γραμμή μέχρι 
το σημείο στο οποίο σταματά η τιμή, θα καθορίσουμε 
το επίπεδο αντίστασης στο οποίο οι πωλητές 
εισέρχονται στην αγορά. Στο παρακάτω διάγραμμα, 
σχεδιάζεται μια οριζόντια γραμμή σε αυτό το επίπεδο, 
βοηθώντας στον προσδιορισμό του επιπέδου 
υποστήριξης στο οποίο οι αγοραστές εισέρχονται στην 
αγορά.
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ΕΠΙΠΕΔΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ανάκαμψη

Οι επενδυτές εισέρχονται στην αγορά μετά την 
ανάκαμψη της τιμής είτε από υποστήριξη είτε 
αντίσταση. Πολλοί επενδυτές κάνουν λάθος όταν 
τοποθετούν μια εντολή μόλις η τιμή φτάσει σε 
επίπεδο στήριξης ή αντίστασης. Αυτή η προσέγγιση 
λειτουργεί μερικές φορές, αλλά κανείς δεν μπορεί 
ποτέ να είναι απολύτως σίγουρος ότι η τιμή θα αλλάξει 
την κατεύθυνση μετά τη δοκιμή της υποστήριξης 
ή της αντίστασης. Τι γίνεται αν η τάση συνεχίζεται 
ενώ περιμένατε μια αντιστροφή; Έτσι, χρειάζεστε 
επιβεβαίωση ότι η τιμή θα κινηθεί προς την 
κατεύθυνση που χρειάζεστε. Γι’ αυτό, είναι

λογικό να περιμένουμε μέχρι να ανακάμψει η τιμή και 
μόνο μετά από αυτό να ανοίξουμε μια συναλλαγή.

Οι εντολές Stop Loss μπορούν να βοηθήσουν σε 
τέτοιες περιπτώσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε το 
SL κάτω από τη γραμμή στήριξης ή πάνω από την 
αντίσταση για να φιλτράρετε ψευδείς διακυμάνσεις ή 
να μειώσετε τις απώλειές σας εάν κάτι πάει στραβά.

Break

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης δεν 
μπορούν να κρατηθούν για πάντα. Σε έναν τέλειο 
κόσμο συναλλαγών forex, θα μπορούσαμε απλώς να 
ανοίξουμε θέσεις κάθε φορά που η τιμή δοκιμάστηκε 
με δεδομένα επίπεδα και να κερδίσουμε πολλά 
χρήματα. Αλλά ο κόσμος μας δεν είναι τέλειος, και 
η τιμή συχνά σπάει τα επίπεδα υποστήριξης και 
αντίστασης. Επομένως, δεν μπορείτε πάντα να 
ανταλλάσσετε μόνο αναπηδήσεις. Πρέπει να ξέρετε τι 
να κάνετε όταν η τιμή σπάσει τα επίπεδα στήριξης και 
αντίστασης. Υπάρχουν δύο τρόποι συναλλαγών των 
breaks: επιθετικός και συντηρητικός.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο Forex τώρα!
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Συντηρητικός τρόπος

Πρέπει να είστε υπομονετικοί για να χρησιμοποιήσετε 
μια συντηρητική προσέγγιση. Αντί να ανοίξετε μια θέση 
αμέσως μετά από ένα break, θα πρέπει να περιμένετε 
μια επιστροφή στο σπασμένο επίπεδο στήριξης ή 
αντίστασης και να ανοίξετε μια θέση αμέσως μετά την 
αναπήδηση από αυτό το επίπεδο. Παρακάτω, μπορείτε 
να βρείτε ένα παράδειγμα.

Επιθετικός τρόπος

Ο απλούστερος τρόπος συναλλαγών των breaks 
είναι είτε να αγοράσετε είτε να πουλήσετε όποτε η 
τιμή περάσει με αυτοπεποίθηση είτε μέσω ζώνης 
στήριξης είτε αντίστασης. Η βασική λέξη εδώ είναι με 
αυτοπεποίθηση, δηλαδή η τιμή σπάει ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο άνετα. Παρακάτω, βλέπουμε πώς η τιμή 
διαπερνά το επίπεδο χωρίς σταματημό και συνεχίζει να 
μειώνεται. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένας επιθετικός 
επενδυτής θα ανοίξει αμέσως μια θέση.

Λίγα λόγια προσοχής. Οι δοκιμές των σπασμένων 
επιπέδων στήριξης και αντίστασης δεν συμβαίνουν 
συνεχώς. Μερικές φορές, η τιμή κινείται μόνο προς 
μία κατεύθυνση. Επομένως, τοποθετείτε πάντα τις 
εντολές Stop Loss πάνω ή κάτω από το επίπεδο 
και απαλλαγείτε από μια μη κερδοφόρα θέση. Στο 
παραπάνω παράδειγμα, η εντολή Stop Loss ορίζεται 
πάνω από το επίπεδο
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ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ 
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ
Τα κανάλια τιμών, που ονομάζονται επίσης κανάλια 
συναλλαγών, είναι ένας τρόπος απεικόνισης γραφικών 
τάσεων και ευρών σε ένα γράφημα. Μπορούν 
να δείξουν επίπεδα όπου η τιμή είναι πιθανό να 
αντιστραφεί.

Τι είναι το κανάλι τιμών;

Ένα κανάλι τιμών είναι ένα περιορισμένο εύρος 
συναλλαγών στο οποίο η τιμή κινείται για μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με άλλα λόγια, αυτός 
είναι ένας διάδρομος στο διάγραμμα τιμών. Τα όρια 
του καναλιού τιμών περιγράφονται από δύο γραμμές: 
αντίσταση και υποστήριξη.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κανάλι σχεδιάζοντας 
δύο γραμμές τάσης ή χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο 
για να δημιουργήσετε ένα κανάλι με το πρόγραμμα 

χαρτογράφησής σας.

Προσδιορισμός καναλιού 
τιμών

Όταν η τιμή κινείται σε ανοδική τάση, όπως φαίνεται 
παρακάτω, μπορούμε να πούμε ότι κινείται σε 
ανερχόμενο κανάλι.

Όταν η τιμή κινείται σε μια πτωτική τάση, όπως 
φαίνεται παρακάτω, μπορούμε να πούμε ότι κινείται σε 
ένα φθίνον κανάλι.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο Forex τώρα!
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Εάν η τιμή κινείται στη ζώνη οριζόντιας στήριξης και 
αντίστασης, όπως βλέπετε παρακάτω, τότε κινείται 
στο λεγόμενο οριζόντιο κανάλι.

Εάν υπάρχει ανοδική τάση ή καθοδική τάση, αυτό 
σημαίνει ότι ενδέχεται να σχηματιστεί οριζόντιο κανάλι 
στο μέλλον.

Για να σχεδιάσετε ένα κανάλι, πρέπει να σχεδιάσετε 
δύο γραμμές τάσης, η μία να συνδέει δύο χαμηλά και 
η άλλη να συνδέει δύο υψηλά. Είναι φυσιολογικό όταν 
δύο ή περισσότερα κεριά υπερβαίνουν τα όρια των 
γραμμών τάσης, αλλά τα περισσότερα κεριά πρέπει να 
βρίσκονται εντός των ορίων του καναλιού.

Αρχές συναλλαγών καναλιών

Για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές, πρέπει να 
σχεδιάσετε μερικές επιπλέον γραμμές. Για να 
σχεδιάσετε το πρώτο, αφήστε το 50% του συνολικού 
πλάτους του εύρους. Δημιουργείται ακριβώς στη 
μέση ανάμεσα στις γραμμές στήριξης και αντίστασης 
Σχεδιάστε τη δεύτερη και την τρίτη γραμμή μέσα 
στο κανάλι παράλληλα με τα άνω και κάτω όρια, 
σε απόσταση 10% του πλάτους. Το γράφημα είναι 
παρακάτω.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο Forex τώρα!
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Η συναλλαγή καναλιών πραγματοποιείται από τα όρια 
(γραμμές στήριξης και αντίστασης). Εάν το κανάλι 
ανεβαίνει, τότε αγοράζουμε στο κάτω όριο και 
πουλάμε στο πάνω. Το κέρδος πρέπει να καθορίζεται 
κοντά στο αντίθετο όριο του καναλιού όταν η τιμή 
υπερβαίνει τη γραμμή του 50% έως τη ζώνη 10%.

Γιατί άραγε;

Θυμόμαστε ότι η αγορά είναι ασταθής στη φύση, 
και η συμπεριφορά των τιμών στην αγορά είναι 
απρόβλεπτη, έτσι μπορούμε μόνο να μαντέψουμε. Για 
να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, δίνουμε μέρος 
του δυνητικού κέρδους στην αγορά, κλείνοντας τη 
συναλλαγή προτού η τιμή αγγίξει ένα από τα όρια.

Ένα άλλο ισχυρό επίπεδο στήριξης/αντίστασης είναι 
η γραμμή 50%. Αλλά αν ανοίξετε μια συναλλαγή στο 
επίπεδο, κάντε το πολύ προσεκτικά και μόνο προς την 
κατεύθυνση του καναλιού. Εναπόκειται σε εσάς να 
αποφασίσετε πού να ορίσετε ένα Stop Loss. Μία από 
τις πιθανές επιλογές είναι να τοποθετήσετε μια εντολή 
SL πάνω από ένα υψηλό swing ή κάτω από ένα χαμηλό 
swing.

Το υψηλό swing είναι μια κορυφή που επιτυγχάνεται 
προτού η τιμή μετακινηθεί χαμηλότερα, ενώ το χαμηλό 
swing είναι μια κατώτατη τιμή που επιτυγχάνεται 
πριν από την ανάκαμψη της τιμής. Στο παρακάτω 
διάγραμμα, ένας κόκκινος σταυρός σηματοδοτεί το 
σημείο stop loss. Αυτό είναι το πλησιέστερο χαμηλό 
swing.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο Forex τώρα!
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Ο Leonardo Pisano ήταν ένας διάσημος Ιταλός 
μαθηματικός που έζησε τον XIII αιώνα. Ήταν πιο 
γνωστός στους φίλους του με το ψευδώνυμο 
«Fibonacci» - ο γιος του Bonacci. Δοξάστηκε από το 
«Βιβλίο για τον άβακα», γραμμένο το 1202 (ο άβακας 
είναι ένας πίνακας μέτρησης).  Το έργο του Fibonacci 
αποκάλυψε το ινδο-αραβικό αριθμητικό σύστημα 
στους Ευρωπαίους, το οποίο έγινε εργαλείο σε 
επιστημονικούς τομείς όπως η φυσική, τα μαθηματικά, 
η αστρονομία, η βιολογία και άλλους. Η ακολουθία 
Fibonacci καθιστά δυνατή την ερμηνεία διαφόρων 
φυσικών φαινομένων και μορφών, ενώ η «χρυσή 
αναλογία» είναι ένας από τους θησαυρούς της 
γεωμετρίας σύμφωνα με τον Kepler.

Η ατελείωτη αλληλουχία που προκύπτει (τώρα 
ονομάζεται Fibonacci numbers) μοιάζει με αυτήν: 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Κάθε επόμενος αριθμός ισούται με το άθροισμα των 
δύο προηγούμενων.

Επιπλέον, ξεκινώντας από τον αριθμό 5, οποιοσδήποτε 
από αυτούς είναι περίπου 1.618 φορές μεγαλύτερος 
από τον προηγούμενο. Τρίτον, οποιοσδήποτε από τους 
αριθμούς είναι περίπου 0.618 από τους επόμενους.

Οι επενδυτές άρχισαν να χρησιμοποιούν τα επίπεδα 
Fibonacci στο Forex μόλις παρατήρησαν ότι η 
διακύμανση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων

επαναλαμβάνει συχνά αυτήν την αριθμητική 
ακολουθία. Επιλέγοντας αναλογίες με αυτόν τον τρόπο, 
θα λάβουμε τους ακόλουθους αριθμούς Fibonacci: 
4.235, 2.618, 1.618, 0.618, 0.382, 0.236. Η ακολουθία 
των αριθμών Fibonacci τείνει σε μια ορισμένη σταθερή 
αναλογία. Δεν είναι δυνατόν να εκφράσουμε αυτήν 
την αναλογία με ακρίβεια, καθώς είναι παράλογη. Ως 
εκ τούτου, αποφασίστηκε να μειωθεί το κλασματικό 
μέρος και να αναφερθεί σε αναλογία 0.618 (1.618). Αυτό 
ονομάζεται χρυσή αναλογία.

Επίπεδα Fibonacci

Στις συναλλαγές, ο όρος «Fibonacci» σημαίνει ένα 
εργαλείο που μετρά την κίνηση των τιμών και, 
βάσει αυτής της ανάλυσης, ορίζει οριζόντια επίπεδα 
στήριξης και αντίστασης στο διάγραμμα τιμών. Αυτά 
τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης ονομάζονται 
επίπεδα Fibonacci και, όπως τα συνηθισμένα επίπεδα 
οριζόντιας στήριξης και αντίστασης, χρησιμοποιούνται 
για τη λήψη αποφάσεων συναλλαγών.

Το εργαλείο Fibonacci εφαρμόζεται στην κίνηση των 
τιμών.

Όταν η τιμή κινείται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, 
η αρχή και το τέλος αυτής της κίνησης μπορούν να 
προσδιοριστούν με ακρίβεια. Χρησιμοποιώντας το 
εργαλείο Fibonacci, μπορεί να μετρηθεί η απόσταση 
μεταξύ αυτών των σημείων. Αυτό το εργαλείο ορίζει 
αυτόματα τα λεγόμενα επίπεδα επαναφοράς τα 
οποία θα μπορούσαν υποθετικά να βοηθήσουν στην 
πρόβλεψη του τέλους της διορθωτικής κίνησης.

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 

FIBONACCI
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Πώς να εφαρμόσετε επίπεδα 
Fibonacci.

Τα επίπεδα Fibonacci μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων τιμών. Το σημείο 
εκκίνησης όπου εφαρμόζεται το πρώτο επίπεδο 
Fibonacci είναι το σημείο αντιστροφής, δηλαδή το 
σημείο όπου η τιμή σταμάτησε να αυξάνεται και 
άρχισε να πέφτει. Το δεύτερο σημείο είναι το χαμηλό 
του τρέχοντος κηροπηγίου. Το παρακάτω διάγραμμα 
δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι υπολογισμοί:

Σε περίπτωση ανοδικής μεταβολής των τιμών, αυτό το 
εργαλείο εφαρμόζεται από το χαμηλότερο σημείο στο 
υψηλότερο - κινείται ξανά από αριστερά προς τα δεξιά. 
Ας το δείξουμε στο γράφημα:

Τα επίπεδα Fibonacci στις συναλλαγές υπολογίζονται 
με βάση τους αριθμούς Fibonacci ή μάλλον την 
ποσοστιαία διαφορά μεταξύ τους. Ένα παράδειγμα 
προβολής επιπέδων Fibonacci σε ένα διάγραμμα 
συναλλαγών.
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Ανοίξτε τον live ή τον δοκιμαστικό λογαριασμό σας                                                                                                                               



Τα επίπεδα Fibonacci μπορούν να τοποθετηθούν 
αυτόματα σε MT4.

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, το 
εργαλείο Fibonacci διαιρεί την κίνηση των τιμών σε 
συγκεκριμένες περιόδους, χωρισμένες μεταξύ τους 
κατά επίπεδα. Αυτά τα επίπεδα ονομάζονται επίπεδα 
επαναφοράς, πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή μπορεί 
να συνεχίσει την αρχική της κίνηση μετά την επίτευξη 
ορισμένων επιπέδων (38.2%, 50%, 61.8%).

Τα επίπεδα επαναφοράς Fibonacci δείχνουν το 
ποσοστό της συνολικής μεταβολής των τιμών. Έτσι, το 
επίπεδο που ορίστηκε στη μέση μεταξύ της έναρξης 
και του τέλους της κίνησης δείχνει μια επαναφορά 
50%. Εάν η τιμή υποχωρήσει στη μέση, αυτό σημαίνει 
ότι έχει υποχωρήσει στο επίπεδο του 50%.

Κατά συνέπεια, τα επίπεδα επαναφοράς δείχνουν πόσο 
ισχυρή μπορεί να είναι η απόσυρση στη δράση των 
τιμών και πού μπορεί να ανακτηθεί η κίνηση.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τα επίπεδα 38.2%, 
50%, και 61.8%. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα επίπεδα 
στα οποία η τιμή επιστρέφει συνήθως και στη συνέχεια 
συνεχίζει την κίνηση.
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Ανοίξτε τον live ή τον δοκιμαστικό λογαριασμό σας                                                                                                                               



Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα από τα σημαντικότερα 
αξιώματα της τεχνικής ανάλυσης είναι ότι η ιστορία 
επαναλαμβάνεται. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι 
αναζήτησης αυτών των επαναλήψεων. Μια από αυτές 
είναι η γραφική ανάλυση. Περιλαμβάνει την οπτική 
μελέτη των διαγραμμάτων τιμών, τον προσδιορισμό 
των επαναλήψεων προτύπων και την πρόβλεψη 
περαιτέρω μεταβολής των τιμών σε αυτή τη βάση.

Εξετάζοντας προσεκτικά τα διαγράμματα τιμών, 
μπορούμε να δούμε ότι όταν φτάσουμε σε μια 
συγκεκριμένη αξία, η τιμή παύει την κίνησή της. 
Μερικές φορές γυρίζει και αλλάζει κατεύθυνση. Αυτά 
είναι τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης που είναι 
οι θεμελιώδεις δείκτες της γραφικής ανάλυσης στην 

αγορά forex.

Σχέδια αντιστροφής τάσης

Κάθε επενδυτής θέλει να ανοίξει συναλλαγές στην 
αρχή μιας τάσης και να τις κλείσει στο τέλος αυτής της 
τάσης. Αντιστρεφόμενα πρότυπα τεχνικής ανάλυσης 
μπορούν να βοηθήσουν από αυτή την άποψη. 

Ακολουθούν τα πιο δημοφιλή μοτίβα αντιστροφής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Κεφάλι και ώμοι;

Ανεστραμμένο κεφάλι & ώμοι;

Τριπλή κορυφή;

Τριπλός πάτος
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Στο παραπάνω γράφημα, μπορείτε να δείτε το κλασικό 
μοτίβο Κεφάλι και ώμοι. Η υψηλότερη κορυφή είναι 
το κεφάλι και οι ώμοι είναι κάτω από το επίπεδο του 
κεφαλιού. Όταν σχηματίζεται το μοτίβο, μπορούμε 
να ανοίξουμε μια εντολή πώλησης κάτω από τον 
λαιμό σε σχέση με τον δεξί ώμο. Μπορούμε επίσης να 
ορίσουμε τον στόχο της καθοδικής κίνησης. Πρέπει να 
μετρήσουμε το ύψος της κεφαλής και να αφαιρέσουμε 
αυτήν την απόσταση από τη γραμμή κλείδας, μετά 
την οποία θα επιτύχουμε τον στόχο μιας πιθανής 
μεταβολής των τιμών όταν η τιμή διαπερνά τη γραμμή 
κλείδας.

Μόλις η τιμή διαπεράσει τη γραμμή κλείδας, κινεί μια 
απόσταση ίση με τουλάχιστον το ύψος του κεφαλιού 
και μερικές φορές πολύ περισσότερο. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να 
περιμένετε για περαιτέρω πτώση, αλλά πρέπει να είστε 
προσεκτικοί και να κλείσετε τη συναλλαγή σας έγκαιρα.

Πώς διαμορφώνεται το 
μοτίβο Κεφάλι και ώμοι και 
πώς να το εφαρμόσετε.

Το μοτίβο Κεφάλι και ώμοι αποτελείται από τρεις 
διαδοχικές κορυφές τιμών. Η πρώτη και η τρίτη 
κορυφή είναι ώμοι, ενώ η δεύτερη κορυφή σχηματίζει 
το κεφάλι.

Το τελευταίο είναι ψηλότερο από τα άλλα. Η γραμμή 
που συνδέει τα χαμηλά αυτών των κορυφών 
ονομάζεται γραμμή κλείδας. Προσοχή πρέπει να δοθεί 
στην κλίση της γραμμής κλείδας: εάν ο λαιμός έχει 
γείρει προς τα κάτω, το σήμα θα είναι πιο αξιόπιστο.
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Πώς διαμορφώνεται το μοτίβο Ανεστραμμένο κεφάλι 
& ώμοι.

Το μοτίβο Ανεστραμμένο κεφάλι & ώμοι είναι μια 
κατοπτρική εικόνα του προηγούμενου μοντέλου που 
αποτελείται από τρεις διαδοχικές βάσεις. Ξεκινά με 
το πρώτο κάτω μέρος (ώμος), ακολουθούμενο από το 
κάτω μέρος (κεφάλι) και ολοκληρώνεται από το τρίτο 
κάτω μέρος (ώμος) που βρίσκεται ελαφρώς πάνω 
από το κεφάλι. Αυτό το μοτίβο διαμορφώνεται όταν 
υπάρχει μια σαφής πτωτική τάση στην αγορά.

Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένα ακριβές αντίγραφο 
του μοτίβου Κεφάλι και ώμοι, αλλά αναποδογυρισμένο. 
Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε μια εντολή αγοράς 
ακριβώς πάνω από τη γραμμή κλείδας. Ο στόχος για τη 
θέση μας μπορεί να οριστεί με τον ίδιο τρόπο όπως και 
για το μοτίβο Κεφάλι και ώμοι. Πρέπει να μετρήσουμε 
την απόσταση από το χαμηλό του κεφαλιού έως τη 
γραμμή κλείδας - αυτή θα είναι μια κατά προσέγγιση 
απόσταση που η τιμή πρόκειται να περάσει όταν 
διαπερνά τη γραμμή κλείδας.
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Το ιδανικό σχέδιο περιλαμβάνει τις κορυφές και τους 
πάτους κάτω στα ίδια επίπεδα. 

Το μοτίβο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνο αφού 
η τιμή διαπεράσει το επίπεδο των πάτων (γραμμή 
υποστήριξης).

Η τιμή μπορεί να επιστρέψει στη γραμμή στήριξης που 
μετατρέπεται σε αντίσταση και να υποχωρήσει από 
αυτήν, μετά από την οποία αναπτύσσεται μια πτωτική 
τάση.

Για όσο μεγαλύτερο διάστημα διαμορφώνεται το 
μοτίβο (έναν μήνα ή περισσότερο), τόσο μεγαλύτερη 
είναι η αξιοπιστία του.

Πώς διαμορφώνεται το 
μοτίβο Τριπλή κορυφή.

Η Τριπλή κορυφή συνήθως σχηματίζεται μετά από μια 
μακροπρόθεσμη ανοδική τάση και υποδεικνύει πιθανή 
αντιστροφή της τάσης.

Το μοτίβο αποτελείται από τρεις διαδοχικές κορυφές 
και συχνά θεωρείται ως παραλλαγή του μοτίβου 
Κεφάλι και ώμοι.

Το μοτίβο Τριπλή κορυφή μπορεί να εφαρμοστεί σε 
περίπτωση που η τάση είναι ανοδική, όταν η τιμή 
φτάσει σε ένα νέο υψηλό και, μετά από δύο ακόμη 
προσπάθειες ανάπτυξης, αποτυγχάνει να σπάσει 
το επίπεδο αντίστασης και να πέσει, πιθανώς με 
επιτάχυνση και κενό τιμών.

Σε αυτήν την περίπτωση, δύο οριζόντιες παράλληλες 
γραμμές αντίστασης και στήριξης σχεδιάζονται μέσω 
των κορυφών και των πάτων, αντίστοιχα.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΥΦΗ 
ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Breakout του επιπέδου οποιουδήποτε πάτου.

Breakout της γραμμής υποστήριξης;

Ανάκαμψη από τη γραμμή στήριξης (νέα γραμμή 
αντίστασης) από κάτω όταν η τιμή κινείται πίσω 
μετά το breakout.

απόσταση από τη γραμμή αντίστασης έως τη 
γραμμή στήριξης, μετρούμενη προς τα κάτω από 
το σημείο breakout του επιπέδου των πάτων;

εάν οι πάτοι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο - η 
απόσταση από τη γραμμή αντίστασης έως τη 
γραμμή στήριξης, μετρούμενη προς τα κάτω από 
το σημείο breakout της γραμμής στήριξης.

Τα σήματα πώλησης της 
Τριπλής κορυφής:

Στόχοι σύμφωνα με την 
κίνηση μοτίβου Τριπλή 
κορυφή:

Πώς σχηματίζεται το μοτίβο 
Τριπλή κορυφή.

Το μοτίβο Τριπλός πάτος διαμορφώνεται μετά από 
μια μακροπρόθεσμη πτωτική τάση και δείχνει πιθανή 
αντιστροφή της τάσης.

Το μοτίβο Τριπλή κορυφή ισχύει εάν η τάση είναι 
προς τα κάτω, όταν η τιμή πέσει σε νέο χαμηλό. Μετά 
από δύο ακόμη προσπάθειες μείωσης, δεν μπορεί 
να σπάσει το επίπεδο στήριξης και να αρχίσει να 
αυξάνεται, πιθανώς με επιτάχυνση και κενά.

Σε αυτήν την περίπτωση, δύο οριζόντιες παράλληλες 
γραμμές στήριξης και αντίστασης σχεδιάζονται μέσω 
των πάτων και των κορυφών, αντίστοιχα.
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Το ιδανικό σχέδιο περιλαμβάνει τις κορυφές και τους 
πάτους στα ίδια επίπεδα. Στην πραγματικότητα, μπορεί 
να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις, με αποτέλεσμα μη 
οριζόντιες και μη παράλληλες γραμμές στήριξης και 
αντίστασης. Το μοτίβο θεωρείται ολοκληρωμένο 
μόνο αφού η τιμή σπάσει πάνω από το επίπεδο των 
κορυφών (γραμμή αντίστασης). Η τιμή μπορεί να 
επιστρέψει στη γραμμή αντίστασης που μετατρέπεται 
σε υποστήριξη και ανάκαμψη από αυτήν, μετά από 
την οποία αναπτύσσεται μια ανοδική τάση. Για όσο 
μεγαλύτερο διάστημα διαμορφώνεται το μοτίβο 
(έναν μήνα ή περισσότερο), τόσο μεγαλύτερη είναι η 
αξιοπιστία του.

Τα σήματα αγοράς Τριπλός 
πάτος:

Breakout του επιπέδου οποιασδήποτε κορυφής;

Breakout της γραμμής αντίστασης;

Ανάκαμψη από τη γραμμή στήριξης (νέα γραμμή 
στήριξης) από κάτω όταν η τιμή κινείται πίσω 
μετά το breakout.

Στόχοι σύμφωνα με την 
κίνηση μοτίβου Τριπλός 
πάτος:

Απόσταση από τη γραμμή στήριξης έως τη 
γραμμή αντίστασης, μετρούμενη προς τα πάνω 
από το σημείο breakout του ανώτερου επιπέδου;

Εάν οι κορυφές δεν είναι στο ίδιο επίπεδο - η 
απόσταση από τη γραμμή στήριξης έως τη 
γραμμή αντίστασης, μετρούμενη προς τα πάνω 
από το σημείο breakout της γραμμής αντίστασης.

Μοτίβα συνέχισης τάσης

Υπάρχουν μοτίβα συνέχισης τάσεων που μπορούν 
επίσης να εφαρμοστούν στην τεχνική ανάλυση. 
Αυτά τα μοτίβα δείχνουν μια προσωρινή διόρθωση 
της υποκείμενης τάσης στην αντίθετη κατεύθυνση. 
Η έγκαιρη αναγνώριση τέτοιων προτύπων σε ένα 
γράφημα μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να 
αποφύγουν τη λήψη κακών αποφάσεων.

Εδώ είναι τα πιο δημοφιλή μοτίβα συνέχισης:

Τρίγωνα;

Σημαία;

Λάβαρο.
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Τύποι τριγώνων και τα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους

Το μοτίβο τριγώνου διαμορφώνεται όταν η αγορά 
είναι αβέβαιη για το πού θα προχωρήσει η τιμή..

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι 
τριγώνων:

Πώς σχηματίζεται το Ανοδικό 
τρίγωνο

Το Ανοδικό τρίγωνο είναι ένα μοτίβο που σχηματίζεται 
όταν η γραμμή αντίστασης είναι σχεδόν οριζόντια και 
η γραμμή τάσης συνδέει ανοδικά διαδοχικά χαμηλά. 
Αυτό το μοτίβο μπορεί να ερμηνευθεί με τον ακόλουθο 
τρόπο: οι ταύροι ωθούν την τιμή προς τα πάνω (τα 
χαμηλά μετατοπίζονται προς τα πάνω), αλλά  οι 
αρκούδες αντιστέκονται στις επιθέσεις των ταύρων. 
Είναι σαφές ότι οι αγοραστές είναι ισχυρότεροι και 
μπορούν να σπάσουν το επίπεδο αντίστασης και να 
ωθήσουν την τιμή πάνω από αυτό.

Ανοδικό τρίγωνο;

Καθοδικό τρίγωνο;

Συμμετρικό τρίγωνο.
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Πώς να εφαρμόσετε το 
Ανοδικό τρίγωνο σε ένα 
γράφημα.

Η βασική πτυχή των συναλλαγών με το Ανοδικό 
τρίγωνο είναι να ανοίξει μια συναλλαγή όταν η 
τιμή σπάσει το επίπεδο αντίστασης και αρχίσει να 
αυξάνεται.

Επίσης, οι επενδυτές μπορούν να τοποθετήσουν ένα 
Stop Loss κάτω από την αύξουσα γραμμή του μοτίβου. 

Πώς σχηματίζεται το 
Καθοδικό τρίγωνο
Το Καθοδικό τρίγωνο είναι ένα μοτίβο έναντι στο 
Ανοδικό τρίγωνο. Διαμορφώνεται κοντά στην 
οριζόντια γραμμή στήριξης και στην άνω γραμμή τάσης 
που συνδέει διαδοχικά καθοδικά χαμηλά.

Ο σχηματισμός αυτού του μοτίβου σημαίνει ότι οι 
πωλητές αναλαμβάνουν τον έλεγχο της αγοράς, 
ωθώντας την τιμή χαμηλότερα. 

Το σενάριο είναι το ίδιο με το προηγούμενο μοτίβο. 
Ανοίγουν δύο συναλλαγές: η συναλλαγή πώλησης 
τοποθετείται κάτω από τη γραμμή υποστήριξης ενώ η 
εντολή αγοράς ανοίγει πάνω από τη φθίνουσα γραμμή. 
Η εντολή πώλησης θα πρέπει να τοποθετηθεί κάτω 
από το επίπεδο υποστήριξης, ενώ η εντολή αγοράς 
πρέπει να ανοίγει πάνω από τη φθίνουσα γραμμή.
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Πώς να εφαρμόσετε το 
καθοδικό τρίγωνο σε ένα 
γράφημα.

Η κατώτατη γραμμή του καθοδικού τριγώνου είναι 
οριζόντια και η κορυφή είναι γραμμή με πτωτική 
τάση. Εάν η τιμή σπάσει την κατώτατη γραμμή, αυτή η 
γραμμή μετατρέπεται από υποστήριξη σε αντίσταση.

Πού να τοποθετήσετε το σημείο εισόδου 
(απεικονίζεται με πράσινο χρώμα), το stop 
loss (κόκκινο) και το επίπεδο κέρδους (βιολετί) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πώς σχηματίζεται το 
Συμμετρικό Τρίγωνο

Το Συμμετρικό Τρίγωνο εμφανίζεται σε μια εποχή που 
η τιμή φτάνει σε χαμηλότερα και υψηλότερα χαμηλά. 
Συνήθως αυτό σημαίνει ότι ούτε οι αγοραστές ούτε οι 
πωλητές μπορούν να πάρουν τον έλεγχο της αγοράς, 
γι’ αυτό η τιμή κυμαίνεται μέσα στο Τρίγωνο.

Συνήθως, η τιμή βρίσκεται ανάμεσα σε γραμμές τάσης 
που λειτουργούν ως επίπεδα στήριξης και αντίστασης, 
που εμποδίζουν την τιμή να φτάσει σε νέα υψηλά ή 

χαμηλά.

Πώς να εφαρμόσετε το 
Συμμετρικό Τρίγωνο σε ένα 
γράφημα

Η βασική πτυχή των συναλλαγών με αυτό το μοτίβο 
είναι να αναζητήσετε ένα breakout οποιασδήποτε από 
τις γραμμές του τριγώνου και στη συνέχεια να ανοίξετε 
συναλλαγές προς την κατεύθυνση του breakout. Οι 
επενδυτές πρέπει να περιμένουν το κηροπήγιο να 
κλείσει πάνω ή κάτω από τη γραμμή τάσης προτού 
αναζητήσουν το σημείο εισόδου.
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που πιθανότατα περιορίζει μια περαιτέρω άνοδο. 
Αυτά τα επίπεδα βοηθούν τους επενδυτές να 
σχεδιάσουν την τακτική τους. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 
μέθοδοι Break and Rebound που βασίζονται στην 
υπόθεση ότι η συμπεριφορά των τιμών θα πρέπει να 
παρακολουθείται στενά στα επίπεδα αντίστασης και 
στήριξης προκειμένου να προβλέπονται περαιτέρω 
κινήσεις.

4. Οι τιμές κινούνται συχνά σε ένα κανάλι που είναι 
περιορισμένο εύρος συναλλαγών με τα όρια που 
περιγράφονται από τα επίπεδα αντίστασης και 
υποστήριξης. 

5. Οι επενδυτές Forex χρησιμοποιούν ευρέως μια 
θεωρία ενός διάσημου Ιταλού μαθηματικού με το 
παρατσούκλι Fibonacci, ο οποίος ανακάλυψε μια 
ακολουθία αριθμών, γνωστή και ως χρυσή αναλογία. 
Στο Forex, αυτός ο λόγος χρησιμοποιείται για την 
πρόβλεψη περαιτέρω κινήσεων τιμών.

6. Ένας άλλος τρόπος για την πρόβλεψη των 
μεταβολών των τιμών είναι να εντοπίσετε 
συγκεκριμένους σχηματισμούς που είναι επίσης 
γνωστοί ως μοτίβα στα γραφήματα. Ορισμένα 
μοτίβα όπως το Κεφάλι και ώμοι, η Τριπλή κορυφή 
και ο Τριπλός πάτος σηματοδοτούν μια αντιστροφή 
τάσης, ενώ άλλα όπως τα Τρίγωνα, Σημαία ή Λάβαρο 
υποδεικνύουν αντιστροφή τάσης. Αυτή η μέθοδος 
ονομάζεται γραφική ανάλυση.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πώς να ρυθμίσετε 
το κέρδος λήψης. Στο δεδομένο παράδειγμα η τιμή 
έσπασε την άνω πλευρά του τριγώνου.

Συνοψίζοντας, αυτό είναι που έχετε μάθει μετά την 
ανάγνωση αυτού του εκπαιδευτικού μαθήματος:

1. Η τεχνική ανάλυση είναι ουσιαστικά η ανάλυση των 
προηγούμενων μεταβολών των τιμών που στοχεύουν 
στην πρόβλεψη των πιθανών μελλοντικών εξελίξεων 
στην αγορά.

2. Υπάρχουν τρεις τύποι τάσεων: προς τα πάνω 
(bullish), προς τα κάτω (bearish) και προς τα πλάγια 
(flat).

3. Το επίπεδο στήριξης είναι μια γραμμή στο γράφημα 
που υποτίθεται ότι θα περιορίσει μια περαιτέρω 
πτώση, ενώ το επίπεδο αντίστασης είναι μια γραμμή 
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Ξεκινήστε το ταξίδι σας στον κόσμο των συναλλαγών με την
InstaForex, τον δικό σας αξιόπιστο οδηγό στο Forex.

Προειδοποίηση κινδύνου: 

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 78.24% των λογαριασμών επενδυτών λιανικής χάνουν χρήματα όταν
ανταλλάσσουν CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να σκεφτείτε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων
σας."


