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Podstawowych pojęciach analizy technicznej

Rodzajach trendów

Ciągu Fibonacciego

Wprowadzeniu do analizy graficznej

Formacjach świecowych



CZYM JEST ANALIZA 
TECHNICZNA?
Jak powszechnie wiadomo, historia się powtarza. 
Odnosząc to powiedzenie do rynków finansowych, 
możemy wywnioskować, że historia ruchów cen może 
się również powtórzyć. Rzeczywiście, kwotowania 
zwykle zmieniają się cyklicznie, a ich wyniki z 
przeszłości mogą pomóc analitykom przewidzieć 
przyszłą dynamikę. A więc na tym polega analiza 
techniczna. Traderzy badają wykresy cenowe, aby 
przewidzieć, jak będzie się zmieniać cena. Analiza 
techniczna oparta jest na teorii Charlesa Dowa, 
amerykańskiego dziennikarza i współzałożyciela Dow 
Jones & Company. Oto trzy główne zasady tej teorii:

Rynek uwzględnia wszystko.

To jest najważniejsza zasada. Bieżąca cena rynkowa 
bierze wszystko pod uwagę. Innymi słowy, wszystkie 
liczne czynniki fundamentalne i spontaniczne są już 
uwzględnione w cenie, a każda wartość ceny na 
wykresie jest najbardziej uczciwa i uwzględnia wszystkie 
powyższe czynniki.

Ceny poruszają się zgodnie z trendem

To założenie jest podstawą wszystkich metod analizy 
technicznej, zgodnie z którym określone trendy na rynku
można przewidzieć, w przeciwieństwie do chaotycznego 
rynku. Możliwe są dwa ssscenariusze: albo obecny 
trend

Analiza techniczna i analiza dynamiki rynku są bardzo 
ściśle powiązane z psychologią człowieka. W ten 
sposób sklasyfikowane w ostatnim stuleciu graficzne 
modele cen odzwierciedlają najważniejsze cechy 
psychologicznego stanu rynku. Jeśli cena uległa 
określonej zmianie w określonych sytuacjach w 
przeszłości, to istnieją uzasadnione powody, aby sądzić, 
że cena będzie reagować w podobny sposób w takich 
samych sytuacjach w przyszłości.

Historia się powtarza.
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jest kontynuowany i rynek porusza się w tym samym 
kierunku, albo trend się odwraca w pewnym momencie i 
rynek zaczyna się poruszać w przeciwnym kierunku.



RODZAJE TRENDÓW
Trend to Twój przyjaciel. Wielu traderów słyszało 
to powiedzenie, ale niewielu początkujących może 
prawidłowo sformułować definicję trendu, nie mówiąc 
już o znalezieniu go na wykresie.

Trend to ogólny kierunek rynku lub cena aktywów.

Trend wzrostowy (byczy), spadkowy (niedźwiedzi) i 
boczny (flat).

Jeśli trend jest byczy lub wzrostowy, każdy następny 
wzrost i rozbieżność (dywergencja) są większe niż 
poprzednie. Linia, oddzielająca trendy, jest linią trendu. 
Ta linia trendu jest wykreślana po najniższych cenach.

Jeśli trend jest niedźwiedzi lub spadkowy, to nowe 
szczyty i dywergencje są niższe niż poprzednie. Linia 
trendu przecina wykres cenowy od góry i rysuje się na 
szczytach.
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Te linie nazywane są liniami wsparcia i oporu. Tak więc 
linię wsparcia można znaleźć pod linią ceny, podczas 
gdy poziom oporu jest powyżej niej. W trakcie handlu 
linie mogą zamieniać się rolami. Kanały są szczególnie 
interesujące, gdy dla jasno określonego trendu istnieją 
jednocześnie dobre linie wsparcia i oporu.

Kiedy trend jest boczny (flat), nie ma określonego 
kierunku cen, a kwotowania poruszają się w zakresie 
poziomym.

Ten typ trendu ma również linie wsparcia i oporu, ale nie 
ma wyraźnego ruchu cen w górę lub w dół.

Mówiąc o kierunkach trendów, tak naprawdę liczy się 
siła i stabilność trendu. Jednym z kryteriów siły trendu 
jest jego zachowanie na poziomach oporu i wsparcia lub 
w ich pobliżu.

Na przykład, jeśli trend jest spadkowy, a ceny spadną 
poniżej poziomu wsparcia, jest bardzo prawdopodobne, 
że trend ten się utrzyma. Jeśli jednak trend kilkakrotnie 
dotknie oporu lub poziomu wsparcia, a następnie 
się odwróci, oznacza to słabszy trend. W ten sposób 
uzyskujemy więcej potwierdzeń, że trend się odwróci.
 

Poziomy wsparcia i oporu

lub odwrócić ruch ceny. Traderzy wykorzystują 
te poziomy cen do określenia, kto z największym 
prawdopodobieństwem przejmie kontrolę nad rynkiem: 
byki czy niedźwiedzie.

Opór
Linia oporu to poziom, który ogranicza dalszy wzrost 
ceny. 

W tym momencie do akcji wkraczają sprzedawcy. Jeśli 
uda im się zdobyć przewagę nad kupującymi, cena 
przestaje rosnąć.

Jeśli cena powróci do już utworzonego poziomu oporu, 
sprzedający najprawdopodobniej ponownie zaczną 
działać, próbując obniżyć cenę.

W związku z tym poziom oporu może być wykorzystany 
do wejścia na rynek z krótką pozycją lub do ustalenia 
poziomu take profit do zamknięcia otwartej pozycji 
długiej.

Poziomy wsparcia i oporu to kluczowe poziomy cen, na 
których sprzedający lub kupujący wchodzą na rynek z 
wystarczającą ilością pieniędzy, aby kontynuować
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Wsparcie
Linia wsparcia to poziom, który ogranicza dalszy spadek 
ceny.

Cena spadająca osiąga poziom wsparcia. W tym 
momencie kupujący wchodzą na rynek w takiej ilości, 
która pozwala uzyskać przewagę nad sprzedającymi i 
zapobiec spadkowi ceny.

Poziomy wsparcia można wykorzystać do wejścia 
na rynek z długą pozycją lub do zamknięcia pozycji 
krótkich.

Jak określić poziomy wsparcia 
i oporu
Aby określić poziomy wsparcia i oporu, musisz znaleźć 
punkty, w których ruch ceny stale się zatrzymuje. W 
takich momentach na rynek wchodzą kupujący lub 
sprzedający.

Jak widać na poniższym wykresie, jeśli narysujemy 
poziomą linię przechodzącą przez punkt, w którym 
cena się zatrzyma, określimy poziom oporu, na którym 
sprzedający wchodzą na rynek.

Na poniższym wykresie pozioma linia przecina ten 
poziom, pomagając określić poziom wsparcia, na jakim 
kupujący wchodzą na rynek.
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POZIOMY WSPARCIA I 
OPORU W HANDLU

Odbicie
Traderzy wchodzą na rynek po odbiciu ceny od 
wsparcia lub oporu.

Wielu traderów popełnia błąd, składając zlecenie, gdy 
tylko cena osiągnie poziom wsparcia lub oporu. Takie 
podejście czasem się sprawdza, ale nigdy nie można 
być absolutnie pewnym, że cena zmieni kierunek po 
przetestowaniu wsparcia lub oporu. A co, jeśli trend 
się utrzyma, gdy czekasz na odwrócenie? Potrzebujesz 
więc potwierdzenia, że cena będzie podążać w 
wymaganym kierunku. Dlatego rozsądnie jest poczekać, 
aż cena się odbije i dopiero po tym otworzyć transakcję.

W takich przypadkach pomocne mogą być zlecenia 
Stop Loss. Możesz ustawić SL poniżej linii wsparcia lub 
powyżej oporu, aby odfiltrować fałszywe fluktuacje lub 
zmniejszyć straty, jeśli coś pójdzie nie tak.

Przebicie
Poziomy wsparcia i oporu nie mogą trwać wiecznie. W 
idealnym świecie handlu na rynku Forex moglibyśmy 
po prostu otwierać pozycje, gdy cena testuje dane 
poziomy i zarabiać mnóstwo pieniędzy. Ale nasz 
świat nie jest doskonały, dlatego cena często przebija 
poziomy wsparcia i oporu. Dlatego nie zawsze możesz 
handlować tylko po odbiciach. Powinieneś wiedzieć, 
co zrobić, gdy cena przebije poziomy wsparcia i oporu. 
Istnieją dwa sposoby przebicia w handlu: agresywny i 
konserwatywny.
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Konserwatywny sposób
Musisz uzbroić się w cierpliwość, aby zastosować 
konserwatywne podejście. Zamiast otwierać pozycję 
natychmiast po przebiciu, należy poczekać na cofnięcie 
się do przebitego poziomu wsparcia lub oporu i 
otworzyć pozycję natychmiast po odbiciu od tego 
poziomu. Poniżej przedstawiamy przykład.

Agresywny sposób
Najprostszym sposobem przebicia w handlu jest 
kupno lub sprzedaż, gdy cena pewnie przejdzie przez 
strefę wsparcia lub oporu. Kluczowym czynnikiem tutaj 
jest pewność, że cena swobodnie przebije się przez 
określony poziom. Poniżej widzimy, jak cena przebija 
się przez poziom bez zatrzymywania się i nadal spada. 
W takim przypadku agresywny trader natychmiast 
otworzyłby pozycję.

Kilka słów przestrogi. Ponowne testy przebitych 
poziomów wsparcia i oporu nie zdarzają się cały czas. 
Czasami cena po prostu porusza się w jednym kierunku. 
Dlatego zawsze składaj zlecenia Stop Loss powyżej lub 
poniżej poziomu i pozbądź się nierentownej pozycji. 
W powyższym przykładzie zlecenie Stop Loss jest 
ustawione powyżej poziomu.
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KANAŁY I JAK JE 
WYKREŚLIĆ
Kanały cenowe, zwane również kanałami 
transakcyjnymi, są sposobem graficznego 
przedstawienia trendów i zakresów na wykresie. Mogą 
pokazywać poziomy, na których cena prawdopodobnie 
się odwróci.

Czym jest kanał cenowy?
Kanał cenowy to ograniczony zakres handlowy, w 
którym cena porusza się przez określony czas. Innymi 
słowy, jest to przedział na wykresie cen. Granice kanału 
cenowego wyznaczają dwie linie: opór i wsparcie.

Możesz utworzyć kanał, rysując dwie linie trendu lub 
używając narzędzia do tworzenia kanału za pomocą 
programu do tworzenia wykresów.

Określenie kanału cenowego

Kiedy cena porusza się w trendzie wzrostowym, jak 
pokazano poniżej, możemy powiedzieć, że porusza się 
w kanale wzrostowym.

Kiedy cena porusza się w trendzie spadkowym, jak 
pokazano poniżej, możemy powiedzieć, że porusza się 
w kanale spadkowym. 
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Jeśli cena porusza się w strefie poziomego wsparcia 
i oporu, jak widać poniżej, możemy powiedzieć, że 
porusza się w tzw. kanale poziomym.

Jeśli występuje trend wzrostowy lub spadkowy, oznacza 
to, że w przyszłości może powstać poziomy kanał.

Aby wykreślić kanał, musisz narysować dwie linie 
trendu, jedną łączącą dwa dołki, a drugą łączącą 
dwa maksima. To normalne, że dwie lub więcej świec 
wykracza poza granice linii trendu, ale większość świec 
powinna znajdować się w granicach kanału.

Zasady handlu kanałowego

Aby rozpocząć handel, musisz narysować kilka 
dodatkowych linii. Aby narysować pierwszą, odmierz 
50% całkowitej szerokości zakresu. Znajduje się 
pośrodku między liniami wsparcia i oporu. Narysuj drugą 
i trzecią linię wewnątrz kanału równolegle do górnej i 
dolnej granicy, w odległości 10% szerokości. Wykres 
przedstawiono poniżej.
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Handel kanałowy jest prowadzony z poziomu granic 
(linii wsparcia i oporu). Jeśli kanał jest rosnący, to 
kupujemy na dolnej granicy, a sprzedajemy na górnej. 
Zysk powinien zostać ustalony w pobliżu przeciwległej 
granicy kanału, gdy cena spadnie od 50% do 10%.

Dlaczego?

Pamiętamy, że rynek ma charakter niestabilny, a 
zachowanie cen na rynku jest nieprzewidywalne, więc 
możemy się tylko domyślać. Aby zminimalizować 
ryzyko, oddajemy część potencjalnego zysku rynkowi, 
zamykając transakcję, zanim cena osiągnie jedną z 
granic.

Kolejnym silnym poziomem wsparcia/oporu jest linia 
50%. Ale jeśli otworzysz transakcję na tym poziomie, 
zrób to bardzo ostrożnie i tylko w kierunku kanału. Do 
Ciebie należy decyzja, gdzie ustawić Stop Loss. Jedną z 
możliwych opcji jest złożenie zlecenia SL powyżej swing 
high lub poniżej swing low.

Swing high to szczyt osiągnięty przed spadkiem ceny, 
podczas gdy swing low to dołek osiągnięty przed 
odbiciem ceny. Na poniższym wykresie czerwony 
krzyżyk oznacza punkt stop loss. To jest najbliższy 
swing low.
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Leonardo Pisano był znanym włoskim matematykiem 
żyjącym w XIII wieku. Był lepiej znany swoim 
przyjaciołom pod pseudonimem „Fibonacci” - syn 
Bonacciego. Był chwalony przez autora księgi 
„Liber abaci”, napisanej w 1202 roku (Abaca to 
tablica do liczenia). Prace Fibonacciego odkryły dla 
Europejczyków hindusko-arabski system liczbowy, 
który stał się narzędziem w takich dziedzinach nauki 
jak fizyka, matematyka, astronomia, biologia i inne. 
Ciąg Fibonacciego umożliwia interpretację rozmaitych 
zjawisk i form naturalnych, a „złoty podział” jest według 
Keplera jednym ze skarbów geometrii.

Niekończący się ciąg (teraz nazywany liczbami 
Fibonacciego) wygląda następująco: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 
34, 55, 89, 144…

Każda kolejna liczba jest równa sumie dwóch 
poprzednich.

Co więcej, począwszy od cyfry 5, każda z nich jest około 
1,618 razy większa niż poprzednia. Po trzecie, dowolna z 
liczb to około 0,618 następnej.

Traderzy zaczęli używać poziomów Fibonacciego 
na rynku Forex, gdy tylko zauważyli, że wahania cen 
aktywów często powtarzają tę sekwencję liczbową.

Wybierając w ten sposób proporcje otrzymamy liczby 
Fibonacciego: 4,235, 2,618, 1,618, 0,618, 0,382, 0,236.

Sekwencja liczb Fibonacciego ma tendencję do 
pewnego stałego stosunku. Nie można precyzyjnie 
wyrazić tego stosunku, ponieważ jest on nieracjonalny. 
Dlatego zdecydowano się na zmniejszenie części 
ułamkowej i odniesienie do stosunku 0,618 (1,618). 
Nazywa się to złotym podziałem.

Poziomy Fibonacciego
W handlu termin „Fibonacci” oznacza narzędzie, które 
wyznacza kierunek ruchu ceny i na podstawie tej analizy 
ustala poziomy wsparcia i oporu na wykresie cenowym. 
Te poziomy wsparcia i oporu nazywane są poziomami 
Fibonacciego i, podobnie jak zwykłe horyzontalne 
poziomy wsparcia i oporu, są wykorzystywane do 
podejmowania decyzji handlowych.

Narzędzie Fibonacci jest stosowane do wyznaczenia 
kierunku ruchu ceny.

Kiedy cena porusza się w określonym kierunku, 
początek i koniec tego ruchu można dokładnie 
określić. Za pomocą narzędzia Fibonacciego można 
zmierzyć odległość między tymi punktami. To narzędzie 
automatycznie ustawia tak zwane poziomy zniesienia, 
które hipotetycznie mogłyby pomóc przewidzieć koniec 
ruchu korekcyjnego.

Poziomy Fibonacciego w handlu są obliczane na 
podstawie liczb Fibonacciego, a raczej procentowej 
różnicy między nimi.

CIĄG FIBONACCIEGO
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Jak stosować poziomy 
Fibonacciego.

Poziomy Fibonacciego można wykorzystać do 
przewidywania przyszłych ruchów ceny. Punktem 
wyjścia, w którym stosowany jest pierwszy poziom 
Fibonacciego, jest punkt odwrócenia, czyli punkt, 
w którym cena przestała rosnąć i zaczęła spadać. 
Drugi punkt to dołek aktualnej świecy. Poniższy 
wykres przedstawia sposób wykonywania obliczeń:

W przypadku ruchu ceny w górę to narzędzie jest 
stosowane od najniższego punktu do najwyższego - 
ponownie przesuwa się od lewej do prawej. Pokażmy to 
na wykresie:

Przykład prognozowania poziomów Fibonacciego na 
wykresie handlowym
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Poziomy Fibonacciego mogą być automatycznie 
umieszczane w MT4.

Jak widać na powyższym wykresie, narzędzie 
Fibonacciego dzieli ruch ceny na określone okresy, 
oddzielone od siebie poziomami, które nazywane 
są poziomami zniesienia, co oznacza, że cena może 
wznowić swój początkowy ruch po osiągnięciu 
określonych poziomów (38,2 %, 50%, 61,8%).

Poziomy zniesienia Fibonacciego pokazują procent 
całkowitego ruchu ceny. Zatem poziom ustawiony w 
środku między początkiem a końcem jest poziomem 
zniesienia 50%. Jeśli cena cofnie się o połowę, oznacza 
to, że wróciła do poziomu 50%.

W związku z tym poziomy zniesienia ilustrują, jak silny 
może być spadek ceny akcji i gdzie można wznowić 
ruch.

Poniższy wykres przedstawia poziomy 38,2%, 50% i 
61,8%. Są to najczęstsze poziomy, do których zwykle 
wraca cena, a następnie wznawia ruch.
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Jak już wspomniano, jednym z głównych postulatów 
analizy technicznej jest to, że historia się powtarza. 
Istnieje wiele metod wyszukiwania tych powtórzeń. 
Jedną z nich jest analiza graficzna. Obejmuje wizualne 
badanie wykresów cen, identyfikację powtórzeń 
wzorców i prognozowanie na tej podstawie dalszego 
ruchu ceny.

Przyglądając się bliżej wykresom cenowym, widzimy, 
że po osiągnięciu określonej wartości cena zatrzymuje 
swój ruch. Czasami się odwraca i zmienia kierunek. Są 
to poziomy wsparcia i oporu, które są podstawowymi 
wskaźnikami analizy graficznej na rynku Forex.

Formacje odwrócenia trendów

Każdy trader pragnie otworzyć transakcje na samym 
początku trendu i zamknąć je na końcu tego trendu. 
Pomocne w tym względzie mogą być formacje 
odwrócenia analizy technicznej.

Oto najpopularniejsze formacje odwrócenia:

WPROWADZENIE DO 
ANALIZY GRAFICZNEJ

Formacja Głowy i Ramion;

Formacja Odwróconej Głowy i Ramion;

Formacja Potrójnej Góry;

Formacja Potrójnego Dna
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Na powyższym wykresie można zobaczyć klasyczną 
formację Głowy i Ramion. Najwyższym szczytem jest 
głowa, a ramiona znajdują się poniżej poziomu głowy. 
Po utworzeniu formacji możemy otworzyć zlecenie 
sprzedaży poniżej szyi w stosunku do prawego 
ramienia. Możemy też określić cel spadku. Musimy 
zmierzyć wysokość głowy i odjąć tę odległość od 
dekoltu, po czym uzyskamy cel możliwego ruchu ceny, 
gdy cena przebije dekolt.

Gdy tylko cena przebije dekolt, przesuwa się na 
odległość równą co najmniej wysokości głowy, a 
czasami znacznie więcej. W takich przypadkach możesz 
pokusić się o czekanie na kolejny spadek, ale musisz 
być ostrożny i szybko zamknąć transakcję.

Jak powstaje formacja Odwróconej Głowy i Ramion.

Jak powstaje formacja Głowy i 
Ramion i jak ją stosować.

Formacja Głowy i Ramion składa się z trzech 
następujących po sobie szczytów cen. Pierwszy i trzeci 
szczyt to ramiona, podczas gdy drugi szczyt to głowa.

Ten ostatni jest wyższy niż inne. Linia łącząca dołki 
tych szczytów nazywana jest dekoltem. Należy zwrócić 
uwagę na nachylenie dekoltu: jeśli szyja jest pochylona 
w dół, sygnał będzie bardziej wiarygodny.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz!
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Formacja Odwróconej Głowy i Ramion jest lustrzanym 
odbiciem poprzedniego modelu, który składa się 
z trzech kolejnych podstaw. Rozpoczyna się od 
pierwszego dołu (ramię), następnie niższego dołu 
(głowa) i kończy się trzecim dołem (ramieniem), które 
znajduje się nieco powyżej głowy. Ten wzór powstaje, 
gdy na rynku występuje wyraźny trend spadkowy.

Jak widać, jest to dokładna kopia formacji Głowy i 
Ramion, ale odwrócona do góry nogami. Tutaj możemy 
otworzyć zlecenie kupna tuż nad dekoltem. Cel dla 
naszej pozycji można określić w taki sam sposób, jak dla 
formacji Głowy i Ramion. Musimy zmierzyć odległość 
od dołu głowy do dekoltu - będzie to przybliżona 
odległość, jaką przejdzie cena, gdy przebije dekolt.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz!
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Idealna formacja obejmuje szczyty i dna na tych samych 
poziomach.

Formacja jest uważana za zakończoną dopiero po 
przebiciu poziomu dna (linia wsparcia).

Cena może powrócić do linii wsparcia, która zamienia 
się w opór i cofa się, po czym powstaje trend spadkowy.

Im dłużej trwa tworzenie formacji (miesiąc lub dłużej), 
tym wyższa jest jej niezawodność.

Jak powstaje formacja 
Potrójnej Góry.

Formacja Potrójnej Góry zwykle powstaje po 
długotrwałym trendzie wzrostowym i wskazuje na 
możliwość odwrócenia trendu.

Formacja składa się z trzech kolejnych szczytów i jest 
często uważana za odmianę formacji Głowy i Ramion.

Formację Potrójnej Góry można stosować w przypadku, 
gdy trend jest wzrostowy, gdy cena osiągnie nowe 
maksimum i po dwóch kolejnych próbach wzrostu nie 
przebije poziomu oporu i spadnie, prawdopodobnie z 
przyspieszeniem i luką cenową.

W tym przypadku dwie poziome równoległe linie oporu i 
wsparcia przechodzą odpowiednio przez szczyty i doły.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz!
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JAK ZASTOSOWAĆ 
FORMACJĘ POTRÓJNEJ 
GÓRY NA WYKRESIE 
HANDLOWYM.

Przebicie dowolnego poziomu dna;

Przebicie linii wsparcia;

Odbicie od linii wsparcia (nowa linia oporu) od 
dołu, gdy cena cofnie się po przebiciu.

Odległość od linii oporu do linii wsparcia mierzona 
od punktu przebicia poziomu dna w dół;

Jeśli dołki nie są na tym samym poziomie - 
odległość od linii oporu do linii wsparcia, mierzona 
od punktu przebicia linii wsparcia w dół.

Sygnały sprzedaży Potrójnej 
Góry:

Cele ruchu formacji Potrójnej 
Góry:

Jak powstaje formacja 
Potrójnego Dna.

Formacja Potrójnego Dna powstaje po długotrwałym 
trendzie spadkowym i wskazuje na możliwe odwrócenie 
trendu.

Formacja Potrójnego Dna ma zastosowanie, jeśli trend 
jest spadkowy, gdy cena spada do nowego minimum. 
Po dwóch kolejnych próbach spadku nie może przebić 
poziomu wsparcia i zaczyna rosnąć, prawdopodobnie z 
przyspieszeniem i lukami.

W tym przypadku dwie poziome równoległe linie 
wsparcia i oporu przechodzą odpowiednio przez dno i 
górę.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz!
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Idealna  formacja obejmuje górę i dno na tych samych 
poziomach. W rzeczywistości mogą występować 
niewielkie odchylenia, skutkujące niehoryzontalnymi i 
nierównoległymi liniami wsparcia i oporu.

Formacja uznaje się za zakończoną dopiero po tym, 
jak cena przebije się powyżej poziomu szczytów (linia 
oporu). Cena może powrócić do linii oporu, która 
zamienia się we wsparcie i odbija się od niej, po czym 
powstaje trend wzrostowy. Im dłużej trwa tworzenie 
formacji (miesiąc lub dłużej), tym większa jest jej 
niezawodność.

Sygnały kupna formacji 
Potrójnej Góry:

Przebicie dowolnego poziomu góry;

Przebicie linii oporu;

Odbicie od linii oporu (nowej linii wsparcia) od 
góry, gdy cena cofa się po przebiciu.

Cele ruchu formacji 
Potrójnego Dna:

Odległość od linii wsparcia do linii oporu mierzona 
od punktu przebicia najwyższego poziomu w górę;

Jeśli szczyty nie są na tym samym poziomie - 
odległość od linii wsparcia do linii oporu mierzona 
od punktu przebicia linii oporu w górę.

Formacje kontynuacji trendów

Istnieją formacje kontynuacji trendów, które można 
również zastosować w analizie technicznej. Te formacje 
wskazują na tymczasową korektę podstawowego 
trendu w przeciwnym kierunku. Wczesne rozpoznanie 
takich formacji na wykresie może pomóc traderom 
uniknąć podejmowania złych decyzji.

Oto najpopularniejsze formacje kontynuacji:

Trójkąty;

Flaga;

Proporczyk.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz!
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Rodzaje trójkątów i ich 
specyfika

Formacja trójkąta powstaje, gdy rynek nie jest 
pewien, gdzie cena będzie się dalej poruszać.

Istnieją następujące typy 
trójkątów:

Jak powstaje Trójkąt 
Wzrostowy

Wzrostowy Trójkąt to formacja, która powstaje, gdy linia 
oporu jest prawie pozioma, a linia trendu łączy rosnące 
doły. Formację tę można interpretować w następujący 
sposób: byki pchają cenę w górę (dołki przesuwają się 
w górę), ale niedźwiedzie są odporne na ataki byków. 
Najwyraźniej kupujący są silniejsi i mogą przebić poziom 
oporu i wypchnąć cenę powyżej niego.

Trójkąt Wzrostowy;

Trójkąt Spadkowy;

Trójkąt Symetryczny.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz!
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Jak zastosować Trójkąt 
Wzrostowy do wykresu.

Kluczowym aspektem handlu z Trójkątem Wzrostowym 
jest otwarcie transakcji, gdy cena przebija poziom oporu 
i zaczyna rosnąć.

Traderzy mogą również umieścić Stop Loss poniżej 
rosnącej linii formacji.

Jak powstaje Trójkąt 
Spadkowy
Trójkąt Spadkowy to formacja przeciwna do Trójkąta 
Wzrostowego. Tworzy się w pobliżu poziomej linii 
wsparcia i górnej linii trendu, która łączy kolejne dołki.

Powstanie tej formacji oznacza, że   sprzedawcy 
przejmują kontrolę nad rynkiem, obniżając cenę.

Scenariusz jest taki sam jak w poprzednim schemacie. 
Otwierają się dwie transakcje przeciwstawne: transakcja 
sprzedaży jest umieszczana poniżej linii wsparcia, a 
zlecenie kupna jest otwierane powyżej linii spadkowej. 
Zlecenie sprzedaży należy złożyć poniżej poziomu 
wsparcia, a zlecenie kupna powinno zostać otwarte 
powyżej linii spadkowej.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz!
Załóż konto rzeczywiste lub konto demo                                                                                                                              



Jak zastosować Trójkąt 
Spadkowy do wykresu.

Dolna linia Trójkąta Spadkowego jest pozioma, a górna 
to linia trendu spadkowego. Jeśli cena przebije dolną 
linię, linia ta zmienia się ze wsparcia w opór.

Gdzie umieścić punkt wejścia (zaznaczony na zielono), 
stop loss (czerwony) i poziom zysku (fioletowy) 
pokazano na poniższym wykresie:

Jak powstaje Trójkąt 
Symetryczny
Trójkąt Symetryczny pojawia się w momencie, gdy cena 
osiąga niższe szczyty i wyższe dołki. Zwykle oznacza 
to, że ani kupujący, ani sprzedający nie mogą przejąć 
kontroli nad rynkiem, dlatego cena waha się wewnątrz 
trójkąta.

Zazwyczaj cena znajduje się między liniami trendu, 
które działają jako poziomy wsparcia i oporu, które 
uniemożliwiają osiągnięcie nowych szczytów lub 
dołków.

Jak zastosować Trójkąt 
Symetryczny do wykresu
Kluczowym aspektem handlu z tą formacją jest czekanie 
na przebicie dowolnej linii trójkąta, a następnie 
otwieranie transakcji w kierunku przebicia. Inwestorzy 
powinni poczekać, aż świeca zamknie się powyżej lub 
poniżej linii trendu, zanim zaczną szukać punktu wejścia.

Poniższy wykres pokazuje, jak ustawić take profit. 
W podanym przykładzie cena przebiła górną część 
trójkąta.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz!
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4. Ceny często poruszają się w kanale, który jest 
ograniczonym zakresem handlowym z granicami 
wyznaczonymi przez poziomy oporu i wsparcia.

5. Inwestorzy na rynku Forex szeroko stosują teorię 
słynnego włoskiego matematyka zwanego jako 
Leonardo Fibonacci, który odkrył ciąg liczb zwany 
złotym podziałem. Na rynku Forex ten wskaźnik służy 
do przewidywania dalszych ruchów cen.

6. Innym sposobem prognozowania ruchów cen jest 
wykrywanie pewnych formacji, co jest jedną z metod 
analizy graficznej. Niektóre formacje, takie jak Głowa 
i Ramiona, Potrójna Góra i Potrójne Dno sygnalizują 
odwrócenie trendu, podczas gdy inne, takie jak Trójkąty, 
Flagi lub Proporczyki wskazują na odwrócenie trendu.

Czego nauczyłeś się po przeczytaniu tego kursu:

1. Analiza techniczna jest zasadniczo analizą 
poprzednich ruchów cen, mającą na celu 
przewidywanie możliwych przyszłych zmian na rynku.

2. Istnieją trzy rodzaje trendów: wzrostowy (byczy), 
spadkowy (niedźwiedzi) i boczny (flat).

3. Poziom wsparcia to linia na wykresie, która ma 
ograniczyć dalszy spadek, podczas gdy poziom oporu 
jest linią, która prawdopodobnie ogranicza dalszy 
wzrost. Te poziomy pomagają traderom wybrać taktykę. 
W szczególności istnieją metody Przebicia i Odbicia, 
które opierają się na założeniu, że zachowanie cen 
powinno być uważnie obserwowane na poziomach 
oporu i wsparcia, aby przewidzieć dalsze ruchy.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz!
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Disclaimer:
Informacje te są częścią komunikacji marketingowej i są przeznaczone dla klientów detalicznych i profesjonalnych. Informacje 
te nie zawierają i nie powinny być interpretowane jako informacje zawierające porady inwestycyjne lub rekomendacje 
dotyczące inwestycji, a także oferty lub zaproszenia do udziału w dowolnej transakcji, lub strategii dotyczącej instrumentów 
finansowych. Wcześniejsze zyski nie stanowią gwarancji przyszłych dochodów. Instant Trading EU Ltd nie udziela żadnych 
gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność dostarczonych informacji, a także za 
jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na analizie, prognozie lub innych informacjach dostarczonych przez 
pracownika Firmy, lub w jakikolwiek inny sposób. 

Rozpocznij swoją podróż po świecie handlu z InstaForex -
Twoim niezawodnym przewodnikiem po rynku Forex.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem 
szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,78% rachunków inwestorów 
detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy 
CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie 
ryzyko utraty pieniędzy.


