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Οι τεχνικοί δείκτες είναι εργαλεία που εκτελούν 
ορισμένους υπολογισμούς σύμφωνα με 
δεδομένους τύπους με βάση τους δείκτες ενός 
διαγράμματος τιμών και του όγκου συναλλαγών 
και στη συνέχεια παράγουν αυτόματα ένα 
αποτέλεσμα. Αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούνται 
στην πλατφόρμα συναλλαγών του InstaTrader.

Οι δείκτες τάσης έχουν σχεδιαστεί για τον 
προσδιορισμό της τάσης. Η αποτελεσματικότητα 
των δεικτών τάσης αυξάνεται όταν δημιουργείται 
μια νέα τάση αγοράς. Οι δείκτες τάσης είναι 
ενσωματωμένοι απευθείας στο γράφημα και 
κινούνται παράλληλα με την τιμή. Επίσης, οι δείκτες 
μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται περιοδικά με την 
τιμή και να αλλάζουν τη θέση τους.

Εδώ είναι οι κύριοι δείκτες τάσεων:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
(ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
(ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ)

Κινητός μέσος όρος (MA);

Μέσος δείκτης κατεύθυνσης κίνησης (ADX)
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ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Το Moving Average είναι ένας τυπικός δείκτης 
τάσης που δείχνει τη μέση αξία της τιμής για 
μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το Moving 
Average δείχνει την κατεύθυνση της τάσης και 
την τάση της τιμής να αυξάνεται ή να μειώνεται 
στο μέλλον.

Η τιμή ενός μέσου συναλλαγών για μια δεδομένη 
περίοδο υπολογίζεται κατά μέσο όρο για τον 
υπολογισμό αυτού του δείκτη. Για παράδειγμα, 
η περίοδος 10 δείχνει δέκα τελευταία κηροπήγια 
που χρησιμοποιούνται για να σχεδιάσουν έναν 
κινητό μέσο όρο. Στο χρονοδιάγραμμα H1, αυτά 
είναι 10 ωριαία κηροπήγια. Πιο αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δίνονται 
σε ένα εγχειρίδιο μιας πλατφόρμας συναλλαγών 
που εμφανίζεται όταν πατιέται το F1.

Υπάρχει μια τάση: όσο υψηλότερη είναι η 
περίοδος, τόσο ομαλότερος είναι ο κινητός 
μέσος όρος. Και το αντίστροφο, όσο χαμηλότερη 
είναι η περίοδος, τόσο πιο έντονος είναι ο 
κινητός μέσος όρος. Υπάρχουν τρεις κινητοί 
μέσοι όροι στην παρακάτω εικόνα:  Κόκκινο MA 
- περίοδος 10;  Κίτρινο MA - περίοδος 35;  Μπλε 
MA - περίοδος 70.

Δώστε προσοχή, ότι το κόκκινο MA (το 
γρηγορότερο καθώς η περίοδος είναι η 
χαμηλότερη) πλησιάζει στο διάγραμμα τιμών και 
αντιγράφει σχεδόν κάθε διακύμανση των τιμών. 
Ταυτόχρονα, το μπλε MA (το πιο αργό καθώς 
η περίοδος είναι η υψηλότερη) κινείται μακριά 
από το διάγραμμα τιμών, μόλις αποκρίνεται 
σε διορθωτικές κινήσεις. Απλώς δείχνει μια 
κατεύθυνση της υποκείμενης τάσης.
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
κινητών μέσων όρων:

Οι αρχές συναλλαγών για καθέναν από αυτούς 
τους τύπους κινητών μέσων όρων είναι οι ίδιες. Η 
μόνη διαφορά είναι στη μέθοδο υπολογισμού του 
κινητού μέσου όρου. 

Ο δείκτης Moving Average είναι ένα μάλλον 
σημαντικό εργαλείο που συχνά αποτελεί στοιχείο 
άλλων τεχνικών δεικτών.

Εάν η γραμμή MA κατευθύνεται προς τα πάνω, 
χρησιμεύει ως σήμα αγοράς, ενώ όταν η MA 
κατευθύνεται προς τα κάτω, είναι σήμα πώλησης.

Απλός κινητός μέσος όρος (SMA)

Εκθετικός κινητός μέσος όρος / EMA

Εξομαλυμένος κινητός μέσος όρος (SMMA)

Γραμμικός σταθμισμένος κινητός μέσος όρος 
(LWMA)

Πώς να ερμηνεύσετε τα 
σήματα MA;
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Η αρχή συναλλαγών με κινητό μέσο όρο είναι 
πραγματικά απλή: είναι απαραίτητο να σχεδιάσετε 
δύο MA με σύντομη και μεγάλη χρονική περίοδο 
και να παρακολουθήσετε τις στιγμές που 
διασταυρώνονται μεταξύ τους. 

Παράδειγμα:

Εάν το γρήγορο MA (με περίοδο 10, απεικονιζόμενο 
με πράσινο χρώμα) διασχίζει το MA με μεγαλύτερη 
χρονική περίοδο (απεικονίζεται με κόκκινο 
χρώμα) από κάτω προς τα πάνω, τότε ανοίγει 
μια συναλλαγή αγοράς.  Εάν το γρήγορο MA 
(10) διασχίζει το MA (30) από πάνω προς τα 
κάτω, τότε ανοίγει μια συναλλαγή πώλησης. 
Στην πραγματικότητα, οι καλύτερες και γενικής 
χρήσης περίοδοι κινητών μέσων όρων δεν 
υπάρχουν. Κάθε επενδυτής εφαρμόζει τις 
περιόδους που ταιριάζουν στους στόχους 
συναλλαγών του (10, 20, 30, 40, κ.λπ.) Υπάρχει 
μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος: οι 
επενδυτές εφαρμόζουν δύο MA (για παράδειγμα, 
με τις περιόδους 5 και 10) σε ένα γράφημα και 
παρακολουθούν πώς συμπεριφέρονται. Εάν 
παρέχουν πάρα πολλά ψευδή σήματα, τότε οι 
περίοδοι αυξάνονται κατά 5 μονάδες, δηλαδή 10 
και 15 εφαρμόζονται αντί για 5 και 10 αντίστοιχα. 
Με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές προσπαθούν 
να ορίσουν τις πιο κατάλληλες παραμέτρους του 
δείκτη.

Τρόπος εφαρμογής ενός 
κινητού μέσου όρου σε ένα 
γράφημα
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Ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης δημιουργήθηκε 
από τον Welles Wilder, ο οποίος έγραψε σχετικά 
με το βιβλίο του το 1978 Νέες ιδέες στα τεχνικά 
συστήματα συναλλαγών (New Concepts in 
Technical Trading Systems).
Το ADX εστιάζει στη μέτρηση της δύναμης ή της 
αδυναμίας μιας τάσης, αλλά μπορεί επίσης να 
βοηθήσει στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της 
τάσης. Βοηθά να διαπιστωθεί εάν υπάρχει τάση 
στην αγορά και πόσο ισχυρή είναι.

Ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης έχει 3 γραμμές:
Η γραμμή ADX μετρά την ισχύ μιας τάσης. Μια 
ανοδική γραμμή σημαίνει ότι η τάση κερδίζει 
δύναμη. Μια πτωτική γραμμή δείχνει μια τάση που 
χάνει ορμή ή αντιστρέφεται. Μια επίπεδη γραμμή 
δείχνει παγίωση.
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η γραμμή ADX δεν 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση 
της τάσης. Όταν η γραμμή ADX ανεβαίνει, μπορεί 
να σηματοδοτήσει τόσο τις ανοδικές όσο και τις 
πτωτικές τάσεις.
Οι άλλες δύο γραμμές σας επιτρέπουν να 
καθορίσετε την κατεύθυνση της τάσης. Όταν 
αναπτύσσεται μια ανοδική τάση, το + DI είναι 
μεγαλύτερο από το -DI. Για πτωτική τάση, το -DI 
είναι μεγαλύτερο από + DI.

ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ADX)

Γραμμή ADX.

Θετικός δείκτης κατεύθυνσης (+ DI) που δείχνει 
ανοδική τάση

Αρνητικός δείκτης κατεύθυνσης (-DI) που δείχνει 
μια πτωτική τάση

Στο παρακάτω διάγραμμα, η κύρια γραμμή του 
ADX εμφανίζεται μαζί με τις γραμμές + DI και –DI.
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Αν και οι ενδείξεις ADX βρίσκονται στο εύρος από 
0 έως 100 pips, σπάνια φτάνουν στο ελάχιστο ή 
στο μέγιστο. Η αξία ADX κάτω των 20 δείχνει μια 
αδύναμη τάση (παγίωση Forex), μια αξία πάνω από 
40 δείχνει μια ισχυρή, αναπτυσσόμενη τάση. Όταν 
υπάρχει σαφής τάση στην αγορά - είτε ανοδική 
είτε πτωτική - η απόσταση μεταξύ των γραμμών DI 
αυξάνεται καθώς και οι ενδείξεις ADX. Αντίθετα, 
όταν η δραστηριότητα της αγοράς είναι χαμηλή, 
τόσο η απόσταση μεταξύ των γραμμών DI και της 
ένδειξης ADX μειώνονται.
Το ADX δείχνει την καλύτερη απόδοση μετά τις 
περιόδους παγίωσης, αλλά μπορεί να παρέχει 
ψευδείς ενδείξεις μετά από αντιστροφές στην 
αγορά σε σχήμα V.

Τα σήματα αγοράς σχηματίζονται όταν η γραμμή + 
DI βρίσκεται πάνω από τη γραμμή –DI και η γραμμή 
ADX ανεβαίνει. Το stop loss πρέπει να οριστεί 
κάτω από την πρόσφατη χαμηλή τιμή. 

Τα σήματα πώλησης σχηματίζονται όταν η γραμμή 
+ DI βρίσκεται κάτω από τη γραμμή –DI ενώ η 
γραμμή ADX αυξάνεται. Το επίπεδο stop loss 
πρέπει να οριστεί πάνω από το πρόσφατο υψηλό.

Πώς να εφαρμόσετε το ADX 
σε ένα γράφημα
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Ο ταλαντωτής πήρε το όνομά του από το 
λατινικό oscillo που σημαίνει ταλάντωση. Στην 
πραγματικότητα, ένας ταλαντωτής είναι ένα 
σύστημα που ταλαντεύεται (πάνω και κάτω) με 
μια ορισμένη περιοδικότητα. Οι ταλαντωτές 
αναφέρονται σε κορυφαίους δείκτες. Οι κορυφαίοι 
δείκτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με έναν 
επερχόμενο οικονομικό κύκλο ή μια αλλαγή στην 
τάση της αγοράς.

Στην τεχνική ανάλυση, οι ταλαντωτές είναι μια 
μαθηματική έκφραση του ρυθμού τιμής με την 
πάροδο του χρόνου. Εξωτερικά, οι ταλαντωτές 
στην τεχνική ανάλυση μοιάζουν με ημιτονοειδή, 
παλμογράφους ή καρδιογραφήματα.

Οι βασικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κατά την εφαρμογή ταλαντωτών είναι οι συνθήκες 
υπεραγοράς και υπερπώλησης. Όταν η αγορά είναι 
σε κατάσταση υπεραγοράς, η τιμή βρίσκεται κοντά 
στο ανώτερο όριο και είναι απίθανο να αυξηθεί 
περαιτέρω. Όταν η αγορά είναι υπερπωλημένη, η 
τιμή βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο και είναι 
απίθανο να πέσει περαιτέρω. Οι ταλαντωτές είναι 
καλύτερα να αναλυθούν και να χρησιμοποιηθούν 
όταν η αγορά είναι σταθερή, αλλά μπορούν επίσης 
να δείξουν τη στιγμή της αντιστροφής τάσης.

ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ

Εδώ είναι οι πιο δημοφιλείς ταλαντωτές:

Ας εξετάσουμε μερικά από αυτά.

Ιστόγραμμα MACD;

Ορμή;

Ρυθμός μεταβολής (ROC);

Σχετικός δείκτης ισχύος (RSI);

Στοχαστικός ταλαντωτής (Στοχαστικά).
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Το MACD σημαίνει κινητή μέση σύγκλιση/απόκλιση, 
δηλαδή δείχνει όταν οι κινητοί μέσοι όροι 
συγκλίνουν ή αποκλίνουν. Είναι ένας δείκτης τάσης 
που δείχνει τη σχέση μεταξύ δύο κινητών μέσων 
τιμών. Ο δείκτης αποτελείται από τρία στοιχεία: 
γραμμή MACD, γραμμή σήματος, ιστόγραμμα.

Είναι σημαντικό ότι κανένας δείκτης δεν μπορεί 
να παρέχει σαφή σήματα όλη την ώρα, έτσι οι 
έμπειροι επενδυτές συνήθως συνδυάζουν διάφορα 
τεχνικά εργαλεία στις στρατηγικές τους.

ΔΕΙΚΤΗΣ MACD
Η γραμμή MACD είναι η διαφορά μεταξύ ενός 
αργού εκθετικού κινητού μέσου όρου (EMA) 
και ενός γρήγορου EMA. Από προεπιλογή, 
αυτά τα δεδομένα στις ρυθμίσεις της ένδειξης 
ορίζονται ως 12 και 26 (γρήγορο και αργό 
EMA, αντίστοιχα). Για να σχεδιάσετε τη γραμμή 
MACD, το αργό EMA (26) αφαιρείται από το 
γρήγορο EMA (12)

Η γραμμή σήματος είναι ο εκθετικός κινητός 
μέσος όρος (EMA) από τη γραμμή MACD.

Το ιστόγραμμα MACD είναι μια οπτική 
απλοποιημένη αλληλεπίδραση της γραμμής 
MACD και της γραμμής σήματος. Το ιστόγραμμα 
δείχνει τη διαφορά μεταξύ της γραμμής MACD 
και της γραμμής σήματος. Όσο περισσότερο η 
γραμμή MACD αποκλίνει προς τα πάνω από τη 
γραμμή σήματος, τόσο υψηλότερες θα είναι οι 
στήλες ιστογράμματος. Αντίθετα, όσο μικρότερη 
είναι η απόσταση μεταξύ της γραμμής MACD 
και της γραμμής σήματος, τόσο μικρότερες θα 
είναι οι στήλες.
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Τα πρωτογενή σήματα σχηματίζονται όταν ένα 
ιστόγραμμα διασχίζει μια μηδενική γραμμή. Εάν 
το ιστόγραμμα MACD διασχίσει την κινητή γραμμή 
από κάτω προς τα πάνω, δημιουργείται σήμα 
αγοράς. Εάν το ιστόγραμμα διασχίζει το MA από 
πάνω προς τα κάτω, δημιουργείται σήμα πώλησης.

Η ισχύς αυτών των σημάτων εξαρτάται από τις 
προηγούμενες κινήσεις του ιστογράμματος. Εάν το 
MACD αιωρούνταν πάνω από τη γραμμή μηδέν για 
πολύ καιρό, αλλά τότε άρχισε να μειώνεται και το 
ιστόγραμμα διέσχισε τη γραμμή μηδέν από πάνω 
προς τα κάτω, τότε θα πρέπει να θεωρείται ισχυρό 
σήμα πώλησης. Ένα σήμα αγοράς ερμηνεύεται με 
αντίστροφο τρόπο. Σημειώστε ότι όλοι οι δείκτες, 
ανεξάρτητα από το πόσο καλοί είναι, μπορούν 
και θα παρέχουν ψευδή σήματα κατά καιρούς. 
Συνιστάται, συνεπώς, να ελέγχετε ξανά τα σήματα 
που λαμβάνετε με άλλους δείκτες ή διαφορετικά 
χρονικά διαστήματα

Πώς να εφαρμόσετε το 
MACD σε ένα γράφημα
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Ο σχετικός δείκτης Ισχύος (RSI), που αναπτύχθηκε 
από τον J. Welles Wilder, είναι ένας ταλαντωτής 
ορμής που μετρά την ταχύτητα και την αλλαγή των 
κινήσεων των τιμών. Το RSI ταλαντεύεται μεταξύ 
μηδέν και 100. Παραδοσιακά, το RSI θεωρείται 
ότι είναι σε κατάσταση υπεραγοράς όταν είναι 
πάνω από 70 και υπερπωλείται όταν είναι κάτω 
από 30. Τα σήματα μπορούν να δημιουργηθούν 
αναζητώντας αποκλίσεις και εναλλαγές αστοχίας. 
Το RSI μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον 
προσδιορισμό της γενικής τάσης.

Τυπική ερμηνεία επιπέδων υπεραγοράς και 
υπερπώλησης
Ο κοινός τρόπος για να κοιτάξετε τους ταλαντωτές 
και τις περιοχές υπεραγοράς και υπερπώλησης 
είναι να τους θεωρήσετε ως ένα σήμα για 
πραγματοποιήσετε συναλλαγές προς την άλλη 
κατεύθυνση. Όπως υποδηλώνει το όνομα, όταν η 
αγορά είναι σε κατάσταση υπεραγοράς, η αγορά 
ήταν υπερβολική και μπορούμε να περιμένουμε

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ (RSI)

Πώς να εφαρμόσετε το RSI 
σε ένα γράφημα

ότι η τιμή θα κάνει μια καθοδική διόρθωση ή μια 
αντιστροφή. Από την άλλη πλευρά, μια αγορά 
υπερπώλησης σηματοδοτεί μια πιθανή αύξηση των 
τιμών.
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Ένα σύστημα συναλλαγών είναι μια εργαλειοθήκη 
κανόνων και αποφάσεων (τόσο για συναλλαγή 
όσο και αναλυτικών), που βασίζεται σε σήματα 
συναλλαγών καθώς και σε όργανα ανάλυσης 
αγοράς.

Οποιοδήποτε σύστημα συναλλαγών θα πρέπει να 
απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Αυτά τα συστήματα περιμένουν μια συγκεκριμένη 
μεταβολή των τιμών και στη συνέχεια δίνουν 
ένα σήμα για να ανοίξει μια θέση προς την ίδια 
κατεύθυνση, με βάση την υπόθεση ότι η τάση θα 
συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα.
Χρησιμοποιούν ευρέως γραμμικά όργανα, 
μοτίβα τεχνικής ανάλυσης, δείκτες τάσεων 
και ταλαντωτές. Κατά κανόνα, οι συναλλαγές 
εκτελούνται μετά από μια επαναφορά στην αγορά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΟΙΝΑ 
ΛΑΘΗ

ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σύστημα συναλλαγών
Σύστημα συναλλαγών 
ακολουθώντας μια τάση.

Τι συμβαίνει στην αγορά τώρα;

Τι μπορεί να συμβεί σε μια συγκεκριμένη στιγμή;

Τι πρέπει να κάνει ένας επενδυτής σε αυτό το 
συγκεκριμένο σημείο;
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ένα μεγάλο εύρος κερδών;

stop loss κοντά;

δυνατότητα αύξησης των όγκων των ανοικτών 
θέσεων.

Όταν οι συνθήκες της αγοράς δεν είναι σαφείς, 
τέτοια συστήματα συναλλαγών ενδέχεται να 
παράγουν πολλά ψευδή σήματα.

Πλεονεκτήματα:

Μειονεκτήματα:

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ BREAK 
ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Η 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. 
Το βασικό μήνυμα αυτού του συστήματος είναι 
απλό. Η ικανότητα της αγοράς να επιτύχει ένα 
νέο μέγιστο ή ελάχιστο δείχνει την πιθανότητα 
να συνεχίσει η τάση προς την κατεύθυνση της 
παραβίασης.

Πλεονεκτήματα:
Ένα τέτοιο σύστημα συναλλαγών παρέχει σαφή 
σήματα ότι έχει προκύψει μια νέα τάση. Εκτός 
αυτού, δείχνει πότε θα μπορούσε να τερματιστεί 
μια τάση.

Μειονεκτήματα:
Τα κύρια προβλήματα αυτών των συστημάτων 
συναλλαγών είναι ψευδείς παραβιάσεις των 
επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης, ειδικά σε 
εξαιρετικά ευμετάβλητες αγορές.
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Αυτή η στρατηγική διαπραγματεύεται σε μια 
επίπεδη αγορά, όπου η τιμή κυμαίνεται μεταξύ 
ορισμένων επιπέδων, δηλαδή εντός εύρους. Οι 
επενδυτές που χρησιμοποιούν αυτήν τη στρατηγική 
βρίσκουν τα βασικά επίπεδα υποστήριξης και 
αντίστασης με τη βοήθεια τεχνικής ανάλυσης. Μετά 
από αυτό, αγοράζουν στα χαμηλότερα επίπεδα 
στήριξης και πωλούν κοντά στην αντίσταση. Τέτοια 
συστήματα συναλλαγών χρησιμοποιούν συνήθως 
ταλαντωτές που έχουν ζώνες υπεραγοράς 
και υπερπώλησης, για παράδειγμα στοχαστικό 
ταλαντωτή.

Οι περισσότεροι επαγγελματίες επενδυτές δεν 
εστιάζουν την προσοχή τους σε μία στρατηγική 
συναλλαγών. Εφαρμόζουν ένα μείγμα και των 
τριών στρατηγικών συναλλαγών που τους 
επιτρέπει να αποκτήσουν κέρδη υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες της αγοράς.
Ένας παράγοντας μείζονος σημασίας για την 
αξιολόγηση της ποιότητας ενός συστήματος 
συναλλαγών είναι η απλότητά του.
Θυμηθείτε, όλα τα έξυπνα είναι απλά, και όλα τα 
απλά είναι έξυπνα. Το σύστημα συναλλαγών σας 
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με αυτήν την 
αρχή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 
ΕΥΡΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 

Συνδυασμός στρατηγικών 
συναλλαγών

Αυτό το σύστημα συναλλαγών επιτρέπει στους 
επενδυτές να κερδίζουν υπό τέτοιες συνθήκες 
αγοράς, όταν οι περισσότεροι συμμετέχοντες 
στην αγορά έχουν απώλειες.

Πλεονεκτήματα:

Είναι δύσκολο να αποφασιστεί σε εύθετο χρόνο 
όταν τελειώσει η επίπεδη αγορά.

Ένας επενδυτής χάνει το μεγαλύτερο μέρος της 
δράσης τιμών μετά από μια τάση.

Μειονεκτήματα:
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Η στρατηγική σας πρέπει να 
περιλαμβάνει:
1. Αιτιολογία. Αυτή είναι η κύρια ιδέα πίσω από 
τη στρατηγική συναλλαγών. Είναι το θεμέλιο στο 
οποίο βασίζονται όλα τα άλλα στοιχεία;
2. Μέσα συναλλαγών;
3. Χρονοδιάγραμμα και χρόνος συναλλαγών 
(συνεδρία συναλλαγών);
4. Κανόνες εισόδου (σήματα για άνοιγμα θέσης);
5. Κανόνες εξόδου. Πώς ρυθμίζονται τα stop loss 
and take profit (για παράδειγμα, πού να ορίσετε τα 
επίπεδα stop loss and take profit);
6. Ο όγκος συναλλαγών και η διαχείριση κινδύνων.

Πολλοί επενδυτές που αποκτούν σταθερά κέρδη 
στο Forex οφείλουν την επιτυχία τους στην τεχνική 
ανάλυση. Είναι σημαντικό ότι η τεχνική ανάλυση 
πρέπει να είναι ακριβής και βάσιμη. Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω όλων των διαθέσιμων 
μέσων σε μια πλατφόρμα συναλλαγών. Ωστόσο, οι 
αρχάριοι επενδυτές δυσκολεύονται να συνδυάσουν 
και να επιλέξουν κατάλληλα τεχνικά μέσα. Ωστόσο, 
με σωστή φροντίδα και υπομονή, ο καθένας 
μπορεί να μάθει να κάνει μια αποτελεσματική και 
περιεκτική ανάλυση.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς ένας 
επενδυτής μπορεί να εφαρμόσει τεχνικούς δείκτες.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το γράφημα 
κηροπηγίων GBP/USD εμφανίζει μια διορθωτική 
πτώση εντός της επικρατούσας ανοδικής τάσης. 
Ένας επενδυτής πρέπει να αποφασίσει πού να 
ανοίξει μια συναλλαγή αγοράς.
Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάζει μερικά επίπεδα 
στήριξης και αντίστασης, αναζητώντας πιθανά 
κομβικά σημεία. Βλέπουμε ότι η τιμή πιθανότατα 
βρήκε ένα κομβικό σημείο στα 1.5648. Στη 
συνέχεια, ένας επενδυτής εφαρμόζει ένα άλλο 
τεχνικό εργαλείο, τα επίπεδα Fibonacci, το οποίο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
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τον βοηθά να ανακαλύψει πού βρίσκεται η τιμή 
αυτή τη στιγμή και αν υπάρχει κομβικό σημείο. 
Ένας επενδυτής βλέπει ότι αυτή τη στιγμή το 
Fibo 50.0% τέμνει το επίπεδο υποστήριξης, 
επιβεβαιώνοντας έτσι την πιθανότητα ενός 
κομβικού σημείου. Το επόμενο βήμα είναι 
η ανάλυση τεχνικών δεικτών, ιδίως ενός 
στοχαστικού ταλαντωτή που είναι
ισοδύναμο με τον προαναφερθέντα δείκτη RSI. 
Η αρχή είναι η ίδια - για τον εντοπισμό ζωνών 
υπεραγορών και υπερπώλησης. Η τιμή της 
Στοχαστικής πάνω από 80 σηματοδοτεί συνθήκες 
υπεραγοράς ενώ η τιμή κάτω από 20 υποδεικνύει 
συνθήκες υπερπώλησης. Στην περίπτωσή μας, 
η Στοχαστική είναι κάτω των 20. Έτσι, αυτό 
είναι ήδη ένα τρίτο σήμα αγοράς. Το Bullish 
Divergence παρέχει ένα τελικό καθοριστικό σήμα. 
Αυτό το μοτίβο κηροπηγίου υποδηλώνει ότι μια 
αντιστροφή τάσης είναι δυνατή προς τα πάνω εάν 
ένα τρέχον κερί επικαλύπτει 100% ένα σώμα του 
προηγούμενου κεριού.
Ας βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Όλα τα 
τεχνικά εργαλεία που εφαρμόζονται σε αυτό 
το παράδειγμα επισημαίνουν την ίδια ιδέα 
συναλλαγών, δηλαδή να αγοράσετε. Έχουμε 
παρουσιάσει μια πολύπλοκη ανάλυση. Εναπόκειται 
σε εσάς να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο κιτ 
τεχνικών μέσων.
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ΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
TRIPLE SCREEN

Ποια συγκεκριμένα σήματα δεικτών ή άλλων μέσων 
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συναλλαγή; 
Εξαρτάται από τα μέσα που επιλέξατε καθώς 
δημιουργούν τα δικά τους σήματα και αλληλεπιδρούν 
με άλλους τεχνικούς δείκτες, παρέχοντας έτσι ένα 
σαφές αποτέλεσμα.
Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε το Triple Screen, ένα 
δημοφιλές σύστημα συναλλαγών του Alexander Elder. 
Στόχος μας είναι να μάθουμε πώς παράγονται σήματα.

Ο Alexander Elder εισήγαγε τη στρατηγική Triple 
Screen το 1986 και έκτοτε είναι δημοφιλής. 
Χρησιμοποιείται από πολλούς επενδυτές μέχρι σήμερα 
με μια παραλλαγή ή στην άλλη.

Η βασική ιδέα του συστήματος Triple Screen είναι η 
διενέργεια τριπλού ελέγχου για συναλλαγές: σε ένα 
από τα στάδια, πολλές πιθανές θέσεις θα εξαλειφθούν. 
Προσδιορίζουμε τις μακροπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες 
και βραχυπρόθεσμες τάσεις και μπαίνουμε στην αγορά 
μόνο προς την κατεύθυνση της επικρατούσας τάσης.
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Το εύρος δεικτών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν δεν είναι περιορισμένο. Το 
θέμα είναι να προσδιορίσετε την τάση σε ένα 
μεγάλο χρονικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας τον 
δείκτη τάσης και να βρείτε ένα σημείο εισόδου 
χρησιμοποιώντας τον ταλαντωτή. Επομένως, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυχόν δείκτες τάσης 
και ταλαντωτές. 
Αυτό το σύστημα συναλλαγών βασίζεται σε τρεις 
οθόνες ή τρία χρονικά διαστήματα: γραφήματα 4 
ωρών, 1 ώρας και 15 λεπτών.
Η πρώτη οθόνη μας επιτρέπει να εντοπίσουμε μια 
τάση. Έτσι, μπορούμε να αποφασίσουμε προς ποια 
κατεύθυνση πρόκειται να ανοίξουμε μια θέση. Για 
τον σκοπό αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
έναν ταλαντωτή MACD. Εάν οι ράβδοι MACD 
έχουν κλίση προς τα πάνω, υποδηλώνουν ανοδική 
τάση, κατά συνέπεια, οι ράβδοι προς τα κάτω 
δείχνουν μια καθοδική τάση.

ΔΕΙΚΤΕΣ

Η στρατηγική Triple 
Screen χρησιμοποιεί έναν 
συνδυασμό δεικτών τάσης 
και ταλαντωτών.
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Εδώ ψάχνουμε για το καταλληλότερο σημείο 
εισόδου στην αγορά. Θα μπορούσε να είναι 
μια μικρή επαναφορά ή μια διόρθωση. Σε αυτό 
το στάδιο, το καθήκον μας είναι να κρίνουμε 
εάν υπάρχει επαναφορά ή διόρθωση. Πρέπει 
να αξιολογήσουμε ένα ακριβές σημείο. Ας 
υποθέσουμε ότι έχουμε δει μια μικρή επαναφορά. 
Πρέπει να μάθουμε τον βαθμό διόρθωσης και αν 
η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση υπερπώλησης. 
Αυτή η εργασία επιλύεται μέσω ενός στοχαστικού 
ταλαντωτή. Βλέπουμε ότι ένας στοχαστικός 
ταλαντωτής έχει πέσει κάτω από το επίπεδο 
υπερπώλησης (20%) και προχωρά ψηλότερα. 
Αυτό το σήμα σημαίνει ότι η επαναφορά έχει 
τελειώσει και το προηγούμενο σήμα αγοράς έχει 
επιβεβαιωθεί.

Το επόμενο βήμα είναι το 
δεύτερο γράφημα.
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Σε αυτό το γράφημα, τοποθετούμε μια εκκρεμή 
εντολή ή ένα buy stop που είναι κάνα δυο pips 
πάνω από το υψηλό του τρέχοντος κηροπηγίου 
(επισημαίνεται στο γράφημα) 

Είναι σημαντικό, εάν το buy stop δεν 
ενεργοποιείται όταν σχηματίζεται ένα επόμενο 
κηροπήγιο, αυτή η εντολή πρέπει να μετατοπιστεί 
στο υψηλότερο του επόμενου κεριού με τη 
χαμηλότερη αξία. Αυτό είναι το σωστό κερί όπου 
αντικαθιστούμε το buy stop μας. Εάν μια εντολή 
ενεργοποιηθεί εντάξει, θα πρέπει να ορίσουμε 
stop loss. Θα πρέπει να τοποθετηθεί μερικά pips 
κάτω από τη χαμηλότερη τιμή των δύο τελευταίων 
κεριών.

Τελικά, συνεχίζουμε με την 
τρίτη οθόνη που θα μας 
δώσει μια ιδέα για ένα σημείο 
εισόδου στην αγορά.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο Forex 
τώρα!Ανοίξτε τον live ή τον δοκιμαστικό λογαριασμό σας 

https://www.instaforex.eu/trading_platform
https://www.instaforex.eu/demo_account


Το σύστημα τριών οθονών του Alexander Elder 
μπορεί να χρησιμεύσει ως μια πολύ καλή βάση 
για τη δημιουργία της δικής σας στρατηγικής 
συναλλαγών Forex. Το κύριο πράγμα που πρέπει 
να κάνετε είναι να ελέγξετε τις συναλλαγές 
σε διάφορα στάδια, ακολουθώντας μόνο μια 
μακροπρόθεσμη τάση.

Οι βασικές αρετές των επενδυτών forex είναι 
ο αυτοέλεγχος και η αυτοπειθαρχία. Κάτω 
από δύσκολες συνθήκες αγοράς, όταν τα 
συναισθήματα είναι έντονα υψηλά κάθε αρχάριος 
και ίσως ακόμη και μερικοί έμπειροι επενδυτές 
πέφτουν θύματα των βιαστικών ασύνετων 
αποφάσεών τους σε σχέση με τις συναλλαγές. 
Πώς να είστε ήρεμοι και να αναπτύξετε 
αυτοπειθαρχία; Μια εξαιρετική λύση είναι να 
κρατάτε ένα ημερολόγιο συναλλαγών. Μπορείτε 
να γράψετε κάθε βήμα σας στο Forex, το οποίο 
μπορεί να σας βοηθήσει να διευθετήσετε την 
καθημερινή σας ρουτίνα συναλλαγών. Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε συμπεριλάβει λεπτομερείς πληροφορίες 
για κάθε συναλλαγή και, το πιο σημαντικό, για τον 
λόγο για το άνοιγμα ή το κλείσιμο αυτής ή αυτής 
της συναλλαγής σε έναν ειδικό πίνακα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
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Εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός τέτοιου πίνακα. 

Κάθε επενδυτής υιοθετεί τη δική του προσέγγιση 
για την τήρηση ημερολογίου. Ωστόσο, η 
ποιότητα των αρχείων έχει άμεσο αντίκτυπο 
στα αποτελέσματα των συναλλαγών. Εάν ένας 
επενδυτής θέσει έναν στόχο να απαλλαγεί 
από συναισθήματα και λάθη συναλλαγών, 
ένα ημερολόγιο πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως αναπόσπαστο μέρος μιας ρουτίνας.  Όταν 
τα σήματα συναλλαγών έχουν αναλυθεί και 
καταγραφεί σε γραπτή μορφή, το ανθρώπινο 
μυαλό λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, έτσι ένας 

επενδυτής είναι ικανός να κάνει πιο βαθιά ανάλυση 
και να εντοπίσει λάθη. Εκτός από τα τακτικά 
και ακριβή αρχεία για κάθε συναλλαγή, είναι 
εξίσου σημαντικό να ελέγχετε τις αποφάσεις 
συναλλαγών για μια συγκεκριμένη περίοδο.  Πάνω 
απ’ όλα, η ανάλυση μεμονωμένων αποφάσεων 
συναλλαγών βοηθά να ανακαλύψετε τα λάθη σας, 
να συνειδητοποιήσετε τους λόγους πίσω από αυτά 
και να βελτιώσετε τις τεχνικές συναλλαγών. 

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο Forex 
τώρα!Ανοίξτε τον live ή τον δοκιμαστικό λογαριασμό σας 

https://www.instaforex.eu/trading_platform
https://www.instaforex.eu/demo_account


Συνοψίζοντας, αυτά μάθατε 
μετά την ανάγνωση αυτού 
του μαθήματος:

1. Οι τεχνικοί δείκτες είναι εργαλεία που 
εκτελούν ορισμένους υπολογισμούς σύμφωνα με 
δεδομένους τύπους με βάση τους δείκτες ενός 
διαγράμματος τιμών και του όγκου συναλλαγών 
και στη συνέχεια παράγουν αυτόματα ένα 
αποτέλεσμα. 

2. Ένας ταλαντωτής είναι ένα σύστημα που 
ταλαντεύεται (πάνω-κάτω) με μια ορισμένη 
περιοδικότητα στον χρόνο.

3. Ένα σύστημα συναλλαγών είναι μια 
εργαλειοθήκη κανόνων και αποφάσεων (τόσο για 
συναλλαγή όσο και αναλυτικών), που βασίζεται 
σε σήματα συναλλαγών καθώς και σε όργανα 
ανάλυσης αγοράς.

4. Το σύστημα συναλλαγών Triple Screen 
χρησιμοποιεί πολλαπλούς δείκτες συναλλαγών 
ως μέσο για να φιλτράρει αντιφατικά σήματα 
συναλλαγών.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο Forex 
τώρα!Ανοίξτε τον live ή τον δοκιμαστικό λογαριασμό σας 

https://www.instaforex.eu/trading_platform
https://www.instaforex.eu/demo_account


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."


