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MI A TECHNIKAI ELEMZÉS?

Közismert tény, hogy a történelem megismétli önmagát. 
Ez a pénzügyi piacokra is igaz, az árfolyamok mozgása 
is gyakran megismétlődik. Sőt, általában ciklikusan 
mozog, a korábbi teljesítmény segítségével az elemzők 
megjósolhatják az árfolyam jövőjét. Erről szól a technikai 
elemzés, a kereskedők árgrafikonokat tanulmányoznak, 
hogy előrejelzéseket készíthessenek az árfolyam 
közelgő mozgásáról. A technikai elemzés Charles Dow 
amerikai újságíró és a Dow Jones & Company alapítója 
elméleteire alapszik. Ez a három alapelve:

A piac mindennel számol

Ez a legfontosabb alapelv. Az aktuális piaci ár mindent 
számításba vesz. Másszóval, az árfolyam az összes 
fundamentális és spontán tényezőt magában foglalja a 
lehető legigazságosabb módon.

Az árfolyam trendek szerint alakul

Ez a feltevés a technikai elemzés összes módszerének 
alapelve. A specifikus trendek felismerhetők, a kaotikus 
piac nem. Általában két lehetséges forgatókönyv van: 
vagy folytatódik z aktuális trend és a piac ugyanabban 
az irányban halad tovább, vagy a trend megfordul 
valamely ponton és a piac az ellenkező irányba kezd el 
mozogni.

A technikai elemzés és a piacdinamika tanulmányozása 
nagyon közeli rokonságban van a pszichológiával, 
ezért az előző évszázadban meghatározott grafikus 
ármodellek a legfontosabb pszichológiai állapotokat 
tükrözik. Ha az árfolyam bizonyos múltbéli szituációkban 
megváltozott, nagy valószínűséggel számíthatunk 
arra, hogy a jövőben is hasonlóan fog reagálni az ilyen 
helyzetekre.

A történelem ismétli önmagát
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TRENDTÍPUSOK
A trend a barátunk. Ezt a mondatot sok kereskedő 
hallottam ár, de ehhez képest sok kezdő még csak 
meghatározni sem tudja pontosan, hogy mi az a trend, 
nemhogy azonosítani egy grafikonon.

A trend egy adott eszköz árfolyamának alapvető iránya.

Három típusa létezik:
Felívelő (bullish, bikatrend), Ereszkedő (bearish, 
medvetrend) és oldalirányú (lapos).

Ha felívelő, azaz bikatrendről van szó, akkor az összes 
következő csúcspont és divergencia magasabb, mint az 
előző volt. A trendvonal mutatja meg, hogy felívelésről 
van-e szó. Ez a trendvonal az árfolyam legalacsonyabb 
pontjaira rajzolódik ki:

Ha ereszkedő, azaz medvetrendről van szó, akkor 
az összes következő csúcspont és divergencia 
alacsonyabb lesz, mint az előzők. Ez a trendvonal fentről 
megy át a grafikonon, a csúcspontokra rajzolódik ki.
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Ezeket a vonalakat ellenállás- és támaszvonalaknak 
nevezzük. A támaszvonal az árfolyam alatt, míg az 
ellenállásvonal az árfolyam fölött van. A kereskedés 
során ezek a vonalak szerepet cserélhetnek egymással. 
A csatornákra akkor kell figyelni, amikor egy egyértelmű 
trend alakult ki és erős ellenállás- és támaszvonalak 
figyelhetők meg. 

Amikor a trend lapos (oldalirányú), akkor nincs 
meghatározott ármozgás, így vízszintesen halad tovább 
az árfolyam.
Ennél a trendnél is vannak támasz- és ellenállásvonalak, 
de az árfolyam függőleges irányban nem mozog.

Ha már a trendek irányánál tartunk, a legfontosabb 
mindig az adott trend ereje, stabilitása. Ezek 
megállapításánál a legnagyobb szerepet az játszik, hogy 
a trend hogyan viselkedik ellenállás- és támaszszintek 
közelében.
Például: ha ereszkedő trendről van szó és az árfolyam 
egy támaszszint alá tör, akkor nagyon valószínű, hogy 
az ereszkedő trend folytatódni fog. Ha azonban egymás 
után többször eljut az ellenállás- vagy támaszszintekhez, 
majd megfordul, akkor gyenge trendről van szó. 
Ezzel a módszerrel megerősítést kaphatunk a trend 
megfordulására vonatkozóan.
 

Támasz- és ellenállásszintek

Ellenállás
Az ellenállásvonal az a szint, amely megakadályozza az 
árfolyam további emelkedését. 

Ezen a ponton az eladók megpróbálják felülmúlni a 
vásárlókat és így megállítják az árfolyam növekedését.
Ha az árfolyam viszont visszatér a már kirajzolódott 
ellenállási szinthez, akkor valószínűleg ismét 
megpróbálnak felülkerekedni és megállítani az 
áremelkedést.
Az ellenállási szintek ezért alkalmasak arra, hogy short 
pozícióval lépjünk be a piacra, vagy long pozícióinkra 
take profit szintet állítsunk be a közelükben.

A támasz- és ellenállásszintek azok a belépőpontok, 
amelyeken az eladók vagy vásárlók elegendő pénzzel 
lépnek be a piacra ahhoz, hogy az árfolyam trendjét 
megfordítani vagy folytatni tudják. Kereskedőként 
ezekkel a szintekkel lehet meghatározni, hogy a bikák 
vagy a medvék veszik-e át az irányítást a jövőben.
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Támasz
A támaszvonal az a szint, amely megakadályozza az 
árfolyam további csökkenését.
A lefelé mozgó árfolyam eléri a támaszszintet. Ha a 
vásárlóknak sikerül ennél a pontnál felülkerekedni az 
eladókon, akkor meg tudják akadályozni az árfolyam 
további esését.
A támaszszinteknél long pozíciókkal léphetünk be a 
piacra, vagy lezárhatjuk short pozícióinkat.

Hogyan lehet megállapítani a 
támasz- és ellenállásszinteket?
A támasz- és ellenállásszintek megállapításához meg 
kell találni azt a pontot, ahol az árfolyam mozgása 
állandóan megakad. Ezeknél a pontoknál lépnek 
be a vásárlók vagy az eladók. Ahogy az alábbi 
grafikonon látható, ha vízszintes vonalat húzunk az 
árfolyam elakadásának pontjainál, megállapíthatjuk az 
ellenállásszintet, ahol az eladók beléptek a piacra.
Az alábbi grafikonon vízszintes vonal rajzolódik ki 
ezen a szinten, amely segítségével megállapítható a 
támaszszint, ahol a vásárlók beléptek a piacra.
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TÁMASZ- ÉS 
ELLENÁLLÁSSZINTEK 
HASZNÁLATA A 
KERESKEDÉSBEN

Visszapattanás
A kereskedők akkor lépnek be a piacra, miután az 
árfolyam visszapattant a támasz- vagy ellenállásszintről.
Sok kereskedő elköveti azt a hibát, hogy azonnal 
belép a piacra, amint az árfolyam elér egy támasz- 
vagy ellenállásszintet. Ez a megközelítés időnként 
működhet, de sosem lehetünk teljesen biztosak benne, 
hogy az árfolyam iránya megváltozik, miután letesztelt 
egy támasz- vagy ellenállásszintet. Mi van akkor, ha 
folytatja útját, miközben mi a megfordulására vártunk? 
Megerősítés kell ahhoz, hogy megbizonyosodjunk 
arról, hogy az árfolyam a nekünk megfelelő irányba 
fog továbbmozogni. Ezért érdemes megvárni, amíg 
a visszapattanás bekövetkezik, és csak utána nyitni 
pozíciót.

Ilyen esetekben hasznosak a Stop Loss megbízások, 
amelyeket beállíthatunk a támaszvonal alá vagy 
az ellenállásvonal fölé, és így kiszűrhetjük a hamis 
árfolyamingadozásokat és korlátozhatjuk a potenciális 
veszteséget, ha a számításaink nem jönnek be.

Kitörés
A támasz- és ellenállásszintek nem maradnak meg 
örökké. A tökéletes forex-kereskedés világában 
bármikor nyithatnánk pozíciót, ha az árfolyam letesztelte 
az adott szinteket, és egy rakat pénzt kereshetnénk. 
De a világ nem tökéletes, és az árfolyam gyakran áttör 
a támasz- és ellenállásszinteken. Épp ezért csakis a 
visszapattanásoknál érdemes kereskedni. Tudnunk kell, 
mit kell tenni abban a helyzetben, ha az árfolyam áttöri a 
támasz- és ellenállásszinteket. Ennek két módszere van: 
agresszív és konzervatív.
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Konzervatív mód
A konzervatív megközelítéshez türelemre van szükség. 
Ahelyett, hogy minden kitörésnél pozíciót nyitnánk, meg 
kell várnunk, amíg az árfolyam visszahúzódik az áttört 
támasz- vagy ellenállásszinthez, és akkor nyitni pozíciót, 
ha onnét visszapattan. Alább látható egy példa erről.

Agresszív mód
A legegyszerűbb módja a kitörésekkel való 
kereskedésnek az, ha azonnal vásárolunk vagy eladunk, 
amint az árfolyam magabiztosan áttört egy ellenállás- 
vagy támaszszintet. A kulcsszó a magabiztos, ugyanis 
fontos, hogy az áttörés könnyen menjen végbe. Az 
alábbi képen látható, hogyan tör át megszakítás nélkül 
az árfolyam egy szintet, majd folytatja ereszkedését. 
Ilyen esetben egy agresszív kereskedő azonnal pozíciót 
nyitna.

Figyelem: az áttört támasz- és ellenállásszintek 
visszatesztelése nem mindig történik meg. Az árfolyam 
néha egy irányba halad tovább. Emiatt mindig tegyünk 
Stop Loss megbízásokat az adott szint fölé vagy alá, 
hogy megszabadulhassunk a pozíciótól, ha az mégsem 
nyereséges. A fenti példánál a Stop Loss a támaszszint 
fölött található.
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CSATORNÁK ÉS 
KIRAJZOLÁSUK
Az árfolyam-csatornákat (kereskedési csatornákat) a 
trendek és sávok grafikus leképezésére használjuk. 
Megmutatják a szinteket, ahol az árfolyam várhatóan 
megfordul majd.

Mi az az árfolyam-csatorna?
Az árfolyam-csatorna egy korlátozott kereskedési 
sáv, amelyben az árfolyam egy bizonyos ideig mozog. 
Másszóval egy folyósó az árgrafikonon. A határait a 
támasz- és ellenállásvonalak adják.
Csatornát a két trendvonal megrajzolásával, vagy a 
grafikonprogramba beépített eszközökkel hozhatunk 
létre.

A csatorna meghatározása
Amikor az árfolyam felívelő trendben van (ahogy alább 
látható), kimondhatjuk, hogy emelkedő csatornában 
mozog.
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Amikor az árfolyam trendje csökken (ahogy alább 
látható), ereszkedő csatornában mozog.

Ha az árfolyam vízszintesen, a támasz és az ellenállás 
között mozog, ahogy alább látható, akkor vízszintes 
csatornában van. Ha felívelő vagy ereszkedő trend van, 
akkor várhatóan vízszintes csatorna fog kirajzolódni a 
jövőben.
Egy csatorna kirajzolásához trendvonalakat kell 
meghatározni, melyek egyike két mélypontot, még a 
másik két csúcspontot köt össze. Normális, ha kettő 
vagy több gyertya is átlépi a trendvonalakat, de a 
legtöbbjüknek a csatorna határai között kell lenni.

Kereskedési alapelvek 
megváltoztatása

A kereskedés megkezdéséhez rajzolni kell még pár 
vonalat. Az első a támasz- és ellenállásvonalak között, 
pont középen van. A második és harmadik vonal pedig 
10-10 százaléknyi távolságra a két vonaltól, ahogy alább 
látható:
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A csatornákkal való kereskedést a két határtól kezdjük 
(támasz- és ellenállásszintek). Ha a csatorna felfelé tart, 
az alsó határnál vásárolunk és a felsőnél eladunk. A 
nyereséget a csatorna ellentétes határa közelében kell 
felvenni, amikor az árfolyam átlépi a középvonalat és 
megközelíti a 10%-nyi távolságot.

Miért van ez így?

Emlékezzünk, hogy a piac természeténél fogva 
instabil, az árfolyamok viselkedését nem lehet előre 
meghatározni, csak sejteni. A kockázatok minimalizálása 
érdekében a potenciális profit egy részét meghagyjuk 
a piacnak, azaz hamarabb zárjuk le a pozíciót, mielőtt 
elérni a határok egyikét.

Egy másik fontos támasz/ellenállási szint az 50%-
os középvonal. Ha azonban ennél a szintnél nyitunk 
megbízást, nagyon óvatosnak kell lenni, és csakis a 
csatorna által meghatározott irányba tegyük ezt. A Stop 
Loss egyik lehetséges elhelyezési pontja a swing high 
fölött vagy a swing low alatt van.

A swing high egy csúcspont, ahonnét az árfolyam lefelé 
kezdett haladni, míg a swing low egy mélypont, ahonnét 
visszapattant. Az alábbi grafikonon egy vörös kereszt 
jelöli a Stop Loss pontot, amely a swing low közelében 
van.
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Leonardo Pisano egy híres olasz matematikus volt a 
XIII. században. Barátai a Fibonacci néven ismerték, ami 
Bonacci fiát jelent. Legismertebb műve a Liber Abaci 
(Könyv az abakuszról), melyet 1202-ben írt. Munkája 
során elterjesztette a Hindu-Arab számrendszert 
Európában, amely a fizika, matematika, csillagászat, 
biológia és a tudomány minden más terén hamar teret 
foglalt magának. A Fibonacci-számok segítségével 
számos természetes jelenségeket és formákat lehet 
értelmezni, míg az „aranymetszés” fogalmát maga 
Johannes Kepler is a geometria egyik kincseként 
tartotta számon.

A végtelen számsor (amelyet ma Fibonacci-számoknak 
hívunk) így néz ki: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…
Minden egymást követő szám az előző kettő összegével 
egyezik meg.
Sőt, ha az 5-ös számról kezdjük a sort, mindegyik szám 
nagyjából 1,618-szor akkora, mint az előző, illetve 0,618-
szor akkora, mint a következő.
A Forex-kereskedők azóta alkalmazzák a Fibonacci 
szinteket, amióta megfigyelték, hogy az eszközök árai 
gyakran letükrözik ezt a számsort.

Ezekkel az arányokkal a következő Fibonacci-számokat 
kapjuk meg: 4.235, 2.618, 1.618, 0.618, 0.382, 0.236.
A Fibonacci-számsor egy bizonyos állandó arány alapján 
halad. Ezt az arányt nem lehet pontosan meghatározni, 
mivel irracionális szám, ezért megegyezéses alapon 
a leegyszerűsített 0,618 (1,618) vált elfogadottá, mint 
aranymetszés. 

Fibonacci-szintek
A kereskedésben a Fibonacci szó egy olyan 
eszközt jelent, amely az árfolyam mozgásait méri, 
majd az elemzés alapján vízszintes támasz- és 
ellenállásszinteket helyez a grafikonra. Ezeket a 
szinteket hívjuk Fibonacci-szinteknek, és a közönséges 
vízszintes támasz- és ellenállásszintekhez hasonlóan 
ezek is segítségünkre vannak a kereskedési döntések 
meghozásában.

A Fibonacci-eszközt az 
árfolyammozgásokra 
alkalmazzuk.
Amikor az árfolyam egy bizonyos irányba tart, akkor 
az adott mozgás kezdetét és végét pontosan meg 
lehet határozni. A Fibonacci-eszköz segítségével 
megmérhetjük a két pont közti távolságot. Az eszköz 
automatikusan meghatározza az úgynevezett 
visszatérési szinteket, amelyek elméletileg 
segítségünkre lehetnek a korrekciós mozgások 
végpontjának megtalálásában.
A kereskedés során a Fibonacci-szinteket a 
Fibonacci-számokkal, vagyis a köztük lévő százalékos 
különbségekkel határozzuk meg.

FIBONACCI-SZÁMOK
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Hogyan alkalmazzuk a 
Fibonacci-szinteket?

A Fibonacci-szintekkel megjósolhatjuk a jövőbeni 
ármozgásokat. A kezdőpont, ahol az első Fibonacci-
szintet alkalmazzuk, a fordulópontnál van, ahol 
az árfolyam befejezte emelkedését és csökkenni 
kezdet. A második pont az aktuális gyertyaalakzat 
mélypontja. Az alábbi grafikonon látható a számítás 
módja:

Felívelő ármozgás esetén a Fibonacci-eszközt 
a legmélyebb ponttól a legmagasabbig pontig 
alkalmazzuk, ismét jobbról balra haladó irányba. 
Tekintsük meg egy grafikonon:

Példa a Fibonacci-szintek grafikonokon történő 
alkalmazásáról
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A Fibonacci-szinteket a MetaTrader 4 automatikusan 
kirajzolja.
Ahogy a fenti grafikonon látható, a Fibonacci-eszköz 
az árfolyam mozgását bizonyos időszakokra osztja fel, 
melyeket szintek határolnak el egymástól. Ezeket a 
szinteket nevezzük visszatérésnek, ami azt jelenti, hogy 
elérésük után az árfolyam visszatérhet eredeti irányába. 
A visszatérési szintek a következők: 38,2%, 50%, 61,8%.

A Fibonacci-visszatérési szintek a teljes ármozgás egy 
adott százalékát mutatják meg. Így a trend közepén, 
a mozgás kezdete és vége között lévő szint az 50%-
os visszatérés. Ha az árfolyam az előző mozgás felére 
húzódik vissza, akkor az 50%-os szintre tért vissza.
A visszatérési szintek ennek megfelelően megmutatják, 
hogy milyen erős az árfolyam visszahúzódása és hogy 
várhatóan hol tér vissza a trend.
Az alábbi grafikonon a 38,2%-os, 50%-os és 61,8%-os 
szintek láthatók. Leggyakrabban ezekre tér vissza az 
árfolyam, mielőtt folytatná mozgását.
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Ahogy korábban említettük, a technikai elemzés egyik 
alaptétele az, hogy a történelem ismétli önmagát. 
Számos módon felkutathatjuk ezeket az ismétléseket, 
például a grafikus elemzéssel is. Az árfolyamgrafikonok 
vizuális vizsgálatával és az ismétlődő minták 
felismerésével meghatározható az árfolyam további 
alakulása.
A grafikonokat figyelve láthatjuk, hogy miután elér egy 
adott értéket, az árfolyam mozgása szünetelni kezd. 
Időnként visszafordul és a másik irányba halad tovább. 
Ezek az értékek a támasz- és ellenállásszintek, amelyek 
a forexpiac grafikus elemzésének alapvető mutatói.

Trendfordulási minták

Minden kereskedő arra törekszik, hogy a trendek 
legelején nyithassa meg és a végén zárhassa le 
pozícióit. Ebben segíthetnek a technikai elemzés 
visszafordulási mintái. 

Ezek a legnépszerűbb visszafordulási minták:

A GRAFIKUS ELEMZÉS 
BEMUTATÁSA

Fej-váll alakzat

Fordított fej-váll alakzat

Triple Top

Triple Bottom
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A fenti grafikonon a klasszikus Fej-váll alakzatot 
láthatjuk. A legmagasabb csúcs a fej, a vállak 
alatta vannak. Amikor a minta kirajzolódik, eladási 
megbízást nyithatunk a nyakvonal alatt a jobboldali 
vállnak megfelelően. Emellett az ereszkedő ármozgás 
célárát is meghatározhatjuk. Meg kell mérni a fej 
nyakvonalhoz viszonyított magasságát, majd ezt kivonni 
a nyakvonalból. Így megkaphatjuk a szintet, ahová az ár 
várhatóan érkezni fog, miután a nyakvonal alá tört.

Amint az árfolyam áttöri a nyakvonalat, eltávolodik tőle 
legalább olyan nagy távolságra, mint amilyen magasan 
fölötte volt, időnként még messzebb is. Ilyen esetben 
csábító lehet, hogy várakozzunk a további esésre, de 
óvatosnak kell lennünk és azonnal lezárni a pozíciónkat.

Hogyan alakul ki 
a Fej-váll alakzat és hogyan 
alkalmazzuk

A Fej-váll alakzat három egymást követő 
árfolyamcsúcsból áll. Az első és a harmadik a vállak, a 
második a fej.
A fej magasabb, mint a másik kettő. A két mélypontot, 
tehát a vállakat összekötő vonalat nyakvonalnak 
nevezzük. Ennek a dőlésszöge fontos: ha valamilyen 
irányba dől, a fej-váll alakzat jelzése megbízhatóbbá 
válik.
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Hogyan alakul ki a fordított 
Fej-váll alakzat?
A fordított fej-váll alakzat az előző modell tükörképe, 
amely három egymást követő bázisból áll. Az első 
mélyponttal kezdődik (váll), ezt egy mélyebb pont (fej) 
majd egy harmadik mélypont (váll) követi. Utóbbi kicsivel 
a fej fölött van. Ez a minta akkor rajzolódik ki, amikor 
egyértelmű csökkenő trend van a piacon.

Ahogy látható, ez pontos mása a Fej-váll alakzatnak, 
csak fejjel lefelé van fordítva. Itt vételi megbízást 
küldhetünk közvetlenül a nyakvonal fölött. Pozíciónk 
célárát ugyanúgy határozhatjuk meg, mint a Fej-váll 
alakzat esetében. Meg kell mérni a fej mélypontja és a 
nyakvonal közti távolságot, és ismét ez lesz a körülbelüli 
távolság, amelyre az árfolyam a nyakvonal áttörése után 
el fog jutni.
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Az ideális minta egyforma szintű mély- és 
magaspontokat foglal magában.
Ez a minta akkor tekinthető befejezettnek, ha az 
árfolyam áttörte a mélypontok szintjét (támaszvonal).
Az árfolyam visszatérhet a támaszvonalhoz, ami ezután 
ellenállássá válik, majd onnét visszaeshet és csökkenő 
trendben folytatja útját.
Minél hosszabb ideig rajzolódik ki az alakzat (akár több 
mint egy hónapig), annál megbízhatóbb.

A Triple Top alakzat 
kialakulása

A Triple Top általában egy hosszútávú felívelés után 
alakul ki, a trend potenciális megfordulását jelzi.
Az alakzat három egymást követő csúcsból áll, gyakran 
a Fej-váll alakzat egy variációjaként tartják számon. 
A Triple Top alakzatot felívelő trend esetében lehet 
használni, amikor az árfolyam új magaslatot ér el, 
majd két emelkedési kísérlet után nem tudja áttörni az 
ellenállásszintet és zuhanni kezd, majd valószínűleg 
begyorsul és árrést alakít ki.
Ebben az esetben két vízszintes, egymással 
párhuzamos ellenállás- és támaszvonal rajzolódik ki a 
csúcsok és mélypontok között.
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HOGYAN 
ALKALMAZHATJUK A 
TRIPLE TOP ALAKZATOT A 
GRAFIKONOKON

bármely mélypontról való kitörés

a támaszvonal áttörése

a mélypontok áttörése után lefelé számított 
távolság az ellenállás és a támasz között

ha a mélypontok nem ugyanazon a szinten 
vannak: az ellenállás- és támaszvonal közötti 
távolság a támaszvonal áttörési pontjától lefelé 
számítva

A Triple Top eladási 
jelzései:

A Triple Top minta célárai

Hogy alakul ki a Triple Bottom 
alakzat?

A Triple Bottom alakzat hosszútávú ereszkedő trendek 
után alakulhat ki, potenciális felívelést jelez.
A Triple Bottom alakzat akkor rajzolható ki, ha az 
árfolyam új mélypontra esik, majd két áttörési kísérlet 
után nem tud mélyebbre jutni az új támaszvonalnál és 
növekedni kezd, valószínűleg begyorsulva.
Ebben az esetben két vízszintes, egymással 
párhuzamos támasz- és ellenállásvonal rajzolódik ki a 
mély- és magaspontokon, ebben a sorrendben.

a támaszvonal áttörése után az árfolyam 
ereszkedni kezd, majd visszaemelkedik a 
támaszvonalhoz (ami innentől már ellenállásként 
működik), majd ismét visszapattan és ismét 
ereszkedni kezd
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Az ideális minta egyforma szintű mély- és 
magaspontokat foglal magában. Lehetnek enyhe 
eltérések, amik miatt a támasz- és ellenállásvonalak nem 
lesznek vízszintesek és párhuzamosak. Az alakzat akkor 
tekinthető befejezettnek, ha az árfolyam a csúcsok 
szintje, azaz az ellenállásvonal fölé tör.
Az árfolyam visszatérhet az ellenállásvonalhoz, ami ettől 
kezdve támasszá változik, majd róla visszapattanva 
felívelő trendbe kezdhet.
Minél tovább tart a minta kialakulása (akár több mint egy 
hónap), annál megbízhatóbbá válik.

A Triple Bottom vásárlási jelei:

bármely csúcspont fölötti kitörés

az ellenállásvonal áttörése

a kitörés után az ár visszaesik az 
ellenállásvonalhoz (ami ekkor már támaszvonal), 
majd visszapattan róla és felfelé halad tovább

A Triple Bottom alakzat célárai

az ellenállásvonal és a támaszvonal közti távolság 
tükörképe az ellenállás fölött

ha a csúcspontok nem voltak egy szintben: a 
támasz- és ellenállásvonal közötti távolság az 
ellenállásvonal áttörési pontjától felfelé számítva

Trendfolytatási alakzatok

A technikai elemzés során trendfolytatási alakzatokat 
is használhatunk. Ezek a mögöttes trend ideiglenes 
korrekcióját mutatják. Ha időben felismerjük őket, 
elkerülhetjük a rossz döntéseket.
Ezek a leggyakoribb trendfolytatási alakzatok:

Háromszögök

Zászló

Pennant (háromszög alakú zászló)
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Háromszögtípusok és 
tulajdonságaik

Háromszögalakzat akkor jön létre, amikor a piac 
nem tudja meghatározni, hogy az árak merre 
haladnak majd tovább.

A háromszögalakzat típusai:

Az Emelkedő háromszög 
kialakulása

Az Emelkedő háromszög akkor alakul ki, amikor az 
ellenállásvonal majdnem teljesen vízszintes és a 
trendvonal az egymást követő emelkedő mélypontokat 
köti össze. A következőképp érthetjük meg az alakzatot: 
a bikák felfelé nyomják az árat (így a mélypontok is 
egyre magasabbra kerülnek), de a medvék elhárítják a 
bikák támadásait. A vásárlók egyértelműen erősebbek 
és át tudják törni az ellenállásvonalat és fölé hajtani az 
árfolyamot.

Emelkedő háromszög

Ereszkedő háromszög

Szimmetrikus háromszög
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Hogyan használjuk az 
Emelkedő háromszögöt egy 
grafikonon:

Az Emelkedő háromszöggel történő kereskedésben 
akkor nyitunk pozíciót, amikor az árfolyam áttöri az 
ellenállásszintet és emelkedni kezd.
Emellett Stop Losst is helyezhetünk el a háromszög 
emelkedő vonala alatt:

Az Ereszkedő háromszög 
kialakulása:

Az Ereszkedő háromszög az Emelkedő háromszög 
ellentétje. A vízszintes támaszvonal és az egymást 
követő, de ereszkedő csúcsokat összekötő felső 
trendvonal közelében alakul ki.
Ez az alakzat azt jelenti, hogy az eladók veszik 
át a vezetést és lefelé nyomják az árfolyamot. A 
forgatókönyv megegyezik az előző két alakzatéval. 
Két, egymással ellentétes pozíciót nyitunk: az eladási 
megbízást a támaszvonal alá, míg a vételi megbízást az 
emelkedő vonal fölé tesszük.
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Az Ereszkedő háromszög 
alkalmazása a grafikonon:

Az Ereszkedő háromszög alsó vonala vízszintes, míg a 
felső egy csökkenő trendvonal. Ha az árfolyam az alsó 
vonal alá tör át, akkor az támaszból ellenállássá változik.
Az alábbi grafikonon a belépő pontja (zöld), stop loss 
(vörös) és a Take Profit szintje (ibolya) színekkel van 
jelölve:

A Szimmetrikus háromszög 
kialakulása:
Szimmetrikus háromszög akkor alakul ki, amikor az 
árfolyam alacsonyabb csúcsokat és magasabb mélyeket 
ér el. Ez általában azt jelenti, hogy sem a vásárlók, sem 
az eladók nem tudják átvenni az irányítást a piac felett, 
így az árfolyam a háromszögön belül ingadozik.
Az ár általában a trendvonalak között van, amelyek 
támasz- és ellenállásszintként működnek, így 
megakadályozzák, hogy az árfolyam új csúcsokra vagy 
mélyekre érhessen.

A Szimmetrikus háromszög 
alkalmazása a grafikonon
Amikor ezt az alakzatot használjuk, a háromszög 
bármely vonalának áttörését várjuk. Ha ez megtörténik, 
a kitörés irányának megfelelően nyitunk pozíciót. 
Meg kell várnunk a gyertya zárását, mielőtt új belépőt 
keresnénk a trendvonal alatt vagy fölött.

Az alábbi grafikonon látható a Take Profit elhelyezése. 
Ebben a példában az árfolyam a háromszög felső 
vonalát törte át.
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5. Forexkereskedők széles köre alkalmazza a Fibonacci
néven híresé vált itáliai matematikus elméletét, az
aranymetszést és a Fibonacci-számsorozatot a jövőbeni
árfolyam alakulásának meghatározására.

6. Az árfolyam mozgásának előrejelzésére a
grafikonokon kialakuló mintákat is alkalmazhatjuk. A
Fej-váll alakzat, a Triple Top és Triple Bottom például
a trend megfordulását jelentik. Ezt a megközelítést
grafikus elemzésnek is nevezzük.

Ebben az oktatóanyagban a következő jelenségeket 
ismerhette meg:

1. A technikai elemzés a korábbi ármozgások
megfigyelésével történik a piac jövőbeni mozgásának
meghatározása céljából.

2. Háromféle trendtípus létezik: felívelő (bikatrend),
ereszkedő (medvetrend) és oldalirányú (lapos).

3. A támaszvonal az árfolyam további esését, míg
az ellenállásvonal az árfolyam emelkedését hivatott
megfékezni. Ezek a szintek segítik taktikánk kialakítását.
Az Áttörés és Visszapattanás jelenségei miatt fontos
figyelnünk az ellenállás- és támaszszinteket, hogy a
jövőbeni ármozgást megjósolhassuk.

4. Az árfolyamok gyakran csatornákban mozognak,
amelyek az ellenállás- és támaszszintek által határolt
sávok.
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Disclaimer:
Ezeket az információkat marketingkommunikációnk részeként küldjük el lakossági és professzionális ügyfeleink számára. 
Nem tartalmaznak és nem tekintendők befektetési tanácsnak vagy javaslatnak, sem bármilyen pénzügyi instrumentummal 
való tranzakcióra vagy kereskedési stratégia használatára irányuló ajánlatnak vagy felkérésnek. A korábbi teljesítmény 
nem garantálja vagy jósolja meg a jövőbenit. Az Instant Trading EU Ltd. nem képviseli vagy garantálja a szolgáltatott 
információk pontosságát vagy teljességét, illetve nem felelős bármely, az elemzéseken, előrejelzéseken vagy a Vállalat 
munkatársa által adott információkon alapuló befektetések esetleges veszteségéért. 

Ismerje meg a kereskedés világát megbízható partnerével, az 
InstaForex-szel!

Kockázati figyelmeztetés: A CFD-k összetett instrumentumok, melyek a tőkeáttétel miatt hirtelen 
bekövetkező, jelentős veszteséggel járhatnak. Az ennél a szolgáltatónál CFD-kereskedést folytató 
lakossági befektetők számláinak 73,78% -án veszteség keletkezik. Fontolja meg, hogy mennyire érti
a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.


