Podstawowe
japońskich

wzory

świec

Szpulki (Spinning Tops)
Świecę z długim górnym cieniem, długim dolnym cieniem oraz
posiadającą mały korpus nazywamy szpulką. Kolor korpusu nie
jest bardzo istotny.
Świeca wskazuje niezdecydowanie między kupującymi
sprzedającymi. Oznacza niepewną sytuację ceny.
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Mały korpus świecy (nieważne czy wypełniony czy też nie)
wykazuje niewielki ruch od otwarcia do zamknięcia, a długie
cienie wskazują, że zarówno kupujący jak i sprzedający ciągle
walczą, ale żadna z grup nie może zyskać przewagi.
Pomimo tego, że sesja została otwarta i zamknięta z niewielką
zmianą, podczas tej sesji ceny znacząco wzrosły i zmalały.
Ani kupujący, ani sprzedający nie mogli zyskać przewagi nad
przeciwną grupą, więc rezultatem na rynku było zatrzymanie cen
w martwym punkcie.
Jeżeli szpulki występują podczas trendu wzrostowego, zwykle
oznacza to, że wielu kupujących odeszło, więc możliwa będzie
zmiana tego trendu.

Jeżeli szpulki występują podczas trendu spadkowego, zwykle
oznacza to, że nie ma zbyt wielu sprzedających, więc możliwa
będzie zmiana tego trendu.
Trzeba jednak pamiętać , że pojedyncza świeca nie stanowi
formacji zmiany trendu i trzeba poczekać na utworzenie się
pełnej formacji, aby mieć pewniejszy sygnał.

Marubozu
Brzmi jak zaklęcie Voodoo, co? „Rzucę na Ciebie zaklęcie
Marubozu!”
Na całe szczęście nie jest tym, czym mogłoby się wydawać.
Marubozu to świeca, która nie posiada ani dolnego, ani górnego
cienia. W zależności od tego czy korpus świecy jest wypełniony
lub pusty, ceny otwarcia i zamknięcia są takie same jak ceny
maksymalne i minimalne. Jest uważana za znak kontynuacji
trendu. Przyjrzyjmy się dwóm rodzajom tych świec na obrazku
poniżej:

Białe Marubozu składa się z długiego białego (lub pustego)
korpusu bez żadnych cieni (knotów). Wskazuje ona na to, że
cena otwarcia jest równa cenie minimalnej, a cena zamknięcia
równa jest cenie maksymalnej. Kształt ten świadczy o bardzo
wyraźnej sile popytu.

Czarne Marubozu składa się z długiego czarnego (lub
wypełnionego) korpusu bez żadnych cieni (knotów). Wskazuje ona
na to, że cena otwarcia jest równa cenie maksymalnej, a cena
zamknięcia równa jest cenie minimalnej. Kształt ten świadczy o
bardzo wyraźnej sile podaży.

Doji
Świece Doji mają taką samą cenę otwarcia i zamknięcia, lub
przynajmniej ich korpusy są bardzo krótkie. Świeca Doji
powinna mieć bardzo mały korpus, który zazwyczaj pojawia się w
postaci cienkiej linii.
Doji informują nas o walce i niezdecydowaniu kupujących i
sprzedających. Ceny zmieniają się powyżej i poniżej ceny
otwarcia w czasie sesji, lecz na końcu zamykają się bardzo
blisko ceny otwarcia.
Króciej mówiąc: Ani kupujący, ani sprzedający nie byli w
stanie przejąć kontroli nad rynkiem, a wynikiem tej walki był
„remis”.

Wyróżniamy cztery typy Doji. Długość górnego i dolnego cienia
może się zmieniać, w wyniku czego może wyglądać jak znak
„plus”, krzyż czy też odwrócony krzyż.
Świecy tej nie możemy odbierać jako jednoznacznego znaku kupna
lub sprzedaży. Długość knota (cienia) może przybierać różne
rozmiary w różnych sytuacjach.

Gdy na Twoim wykresie pojawia się Doji, należy zwrócić
szczególną uwagę na poprzednie świece.
Przykładowo: Jeżeli Doji tworzy się po serii świec zbudowanych
z długich, pustych korpusów (jak Białe Marubozu) oznacza to,
że kupujący są osłabieni i nie mają dużego wpływu na rynek.

Jeśli Doji pojawia się po serii świec z długimi, wypełnionymi
korpusami (Czarne Marubozu), oznacza, że sprzedający są
zmęczeni i osłabieni, więc to kupujący będą silniejsi.

Choć spadek cen jest spowodowany brakiem nowych sprzedawców,
dalsza siła kupna jest wymagana do potwierdzenia odwrócenia
trendu. Musisz więc poszukać białej świecy, której cena
zamknięcia przewyższy cenę otwarcia długiej, czarnej świecy.
Podczas następnych lekcji przyjrzymy się poszczególnym świecom
japońskim i zastanowimy się co one nam mówią. Miejmy nadzieję,
że dzięki tej lekcji dowiedziałeś się jak rozpoznawać
poszczególne świece i orientujesz się, jakich informacji one
dostarczają.
Źródło: https://www.babypips.com/school/elementary/japanese-ca
ndle-sticks/basic-candlestick-patterns.html

Świece japońskie – budowa

Ciała świec
Podobnie jak u ludzi, świece moją różne formy i rodzaje
„ciał”.
Długie korpusy przedstawiają silną pozycję zakupu lub
sprzedaży. Bardzo często długi biały korpus staje się strefą
wsparcia.
Krótkie korpusy oznaczają bardzo małą aktywność zakupu lub
sprzedaży.
W slangu rynku forex „bykami” nazywa się kupujących, a
„niedźwiedziami” sprzedających.

Długie, białe japońskie świece przedstawiają silną presję
zakupu. Im dłuższa jest biała świeca, tym wyższa jest różnica
ceny zamknięcia nad ceną otwarcia. Oznacza to, że ceny
znacznie wzrosły od otwarcia do zamknięcia i to kupujący
wykazali większą aktywność. Żartem mówiąc, byki skopały tyłki
niedźwiedziom.
Długie, czarne (wypełnione) świece przedstawiają silną presję
sprzedaży. Im dłuższa jest czarna świeca, tym wyższa jest
różnica ceny otwarcia nad ceną zamknięcia. Oznacza to, że ceny
znacznie spadły od otwarcia handlu do jego zamknięcia.

Cienie świec
Górne i dolne cienie na japońskich świecach dostarczają nam
ważnych wskazówek na temat sesji.
Górne cienie oznaczają, że sesja rośnie, a dolne cienie
oznaczają, że sesja maleje.

Świece z długimi cieniami oznaczają, że w przeszłości z
sukcesem otwarto rynek, a następnie go zamknięto.
Swiece z krótkimi cieniami oznaczają, że większość akcji
giełdowych przeprowadzanych było w okolicy ceny otwarcia i
zamknięcia.

Jeśli świeca ma długi, górny cień i krótki, dolny cień oznacza
to, że kupujący podniósł ceny, lecz następnie pojawił się
sprzedający i ceny ponownie opadły w doł do końca sesji, aż w
okolice ceny otwarcia
Jeśli świeca ma długi dolny cień i krótki górny cień oznacza
to,
że sprzedający wymusił niską cenę, lecz potem jakiś
kupujący podniósł ceny z powrotem w okolice ceny otwarcia.

Źródło:
https://www.babypips.com/school/elementary/japanese-candle-sti
cks/sexy-bodies-and-strange-shadows.html

Czym są świece japońskie?
Choć we wcześniejszej lekcji przedstawiliśmy Ci wykresy
świecowe, teraz zagłębimy się nieco bardziej i omówimy je
bardziej szczegółowo. Przedstawmy więc trochę podstawowych
informacji.

Handel z wykorzystaniem
japońskich

świec

Przenieśmy się w czasie do dnia, gdzie Godzilla była małą
jaszczurką. Wtedy to Japończycy stworzyli własną wersję
analizy technicznej, aby móc handlować ryżem. Tak, dobrze
przeczytałeś – do handlu ryżem.
Pewna osoba z zachodu, która nazywała się Steve Nison
„odkryła” tę sekretną technikę handlu zwaną „świecami
japońskimi”, której nauczył się od pewnego japońskiego
brokera. Steve dosłownie żył „świecami” – jadł je, oddychał
nimi, uczył się o nich do momentu, w którym zaczął je opisywać
na kartce.
Mijały lata, aż w latach 90 wzrosła popularność tej techniki.
Gdyby nie Steve Nison, prawdopodobnie technika ta zostałaby
zapomniana, lub pochowana razem z jego ciałem.

Dobrze, więc czym tak naprawdę są te
„świece japońskie”?
Najprościej będzie to wyjaśnić na przykładzie obrazka:

Świece japońskie mogą być używane do handlu forex niezależnie
od terminowości: może być to jeden dzień, jedna godzina, 30
minut – kiedy tylko chcesz. Są one stosowane w celu opisania
działań cen w danym przedziale czasu.

Stworzone są one z czterech elementów:
cena otwarcia z badanego okresu,
cena zamknięcia z badanego okresu,
najniższa cena z badanego okresu,
najwyższa cena z badanego okresu,

Jeśli cena zamknięcia znajduje się powyżej otwarcia,
tworzona jest świeca pusta (zazwyczaj spotykana jako
świeca z białym korpusem).
Jeśli cena zamknięcia znajduje się poniżej ceny
otwarcia, tworzona jest świeca wypełniona (zazwyczaj
spotykana jako świeca z czarnym korpusem).
Pusty lub wypełniony odcinek świecy nazywamy jej
korpusem.
Cienkie linie narysowane poniżej lub powyżej korpusu
świecy nazywamy cieniami świecy.
Najwyższe miejsce górnego cienia wyznacza nam najwyższą
cenę w sesji.
Najniższe miejsce dolnego cienia wyznacza nam najniższą
cenę w sesji.

Źródło:
https://www.babypips.com/school/elementary/japanese-candle-sti
cks/what-is-a-japanese-candlestick.html

Podsumowanie: Wsparcie i opór
na rynku Forex
Kiedy rynek porusza się w górę, a następnie opada, najwyższy
punkt osiągnięty przed spadkiem cen nazywamy punktem oporu.
Gdy rynek porusza się z powrotem w górę, najniższy punk
osiągnięty przed wzrostem nazywamy punktem wsparcia.
Aby dobrze filtrować skoki cen, powinieneś potraktować
wsparcie i opór jako strefy, a nie jako konkretne liczby.
Aby łatwiej było Ci znaleźć te strefy, powinieneś je wyznaczać

na wykresie liniowym, a nie na wykresie świecowym.
Kolejną rzeczą do zapamiętania jest fakt, że gdy cena
przechodzi przez poziom oporu, to opór może zamienić się we
wsparcie. To samo działa odwrotnie – jeśli poziom wsparcia
zostanie przełamany, może on stać się potencjalnie poziomem
oporu.

Linie trendu
W swojej najbardziej podstawowej formie linia trendu
wzrostowego jest rysowana na dole łatwo identyfikowalnych
obszarów wsparcia. Linia trendu spadkowego jest na górze łatwo
identyfikowalnych obszarów oporu
Wyróżniamy 3 rodzaje trendów:
1. Trend wzrostowy (nowe szczyty oraz doły są tworzone
coraz niżej)
2. Trend spadkowy (nowe szczyty oraz doły są tworzone coraz
wyżej)
3. Trend boczny, zwany też horyzontalnym (nowe szczyty oraz
doły są tworzone na podobnym poziomie)

Kanały
Aby utworzyć kanał rosnący, należy narysować linię równoległą
do trendu wzrostowego (pod tym samym kątem), a następnie
przenieść tę linię do pozycji, w której będzie dotykała
najwyższych szczytów trendu. Powinniśmy wyznaczać ją w
momencie wyznaczania trendu.

Analogicznie, aby utworzyć kanał malejący, należy narysować
linię równoległą do trendu spadkowego (pod tym samym kątem), a
następnie przenieść tę linię do pozycji, w której będzie
dotykała najniższych szczytów trendu. Tą także powinniśmy
wyznaczać w momencie wyznaczania trendu.
1. Kanał wzrostowy – kiedy ostatni dołek jest powyżej
przedostatniego, a ostatni szczyt powyżej poprzedniego,
2. Kanał spadkowy – kiedy ostatni szczyt jest poniżej
przedostatniego, a ostatni dołek poniżej poprzedniego,
3. Kanał boczny (horyzontalny) – kiedy przez jakiś czas
lokalne dołki i szczyty osiągają te same obszary cen.
Poziomy wsparcia i oporu możemy podzielić na podążające za
trendem i te, które sygnalizują punkty zwrotne. Wyróżniamy
dwie metody: odbicie i przerwę.
Stosując metodę wybicia chcemy przechylić szanse zarobku na
naszą korzyść i znaleźć potwierdzenie, że wsparcie lub opór
będzie się utrzymywać. Zamiast sprzedawać i kupować bez
namysłu, poczekaj na wybicie się ceny przed wejściem na rynek.
W ten sposób można uniknąć tych nieprzyjemnych momentów, kiedy
cena porusza się szybko i przebija się przez poziomy wsparcia
i oporu.
bolesne.

Wejście na rynek w złym momencie może być naprawdę

Metodę przerwy dzielimy na dwa sposoby: agresywny i
konserwatywny. W sposobie agresywnym po prostu kupujemy lub
sprzedajemy gdy cena z łatwością przechodzi przez poziom

wsparcia lub oporu. W konserwatywnym sposobie czekamy, aż cena
odbije się od poziomu wsparcia lub oporu, a następnie
wchodzimy na rynek po tym odbiciu.
Źródło: https://www.babypips.com/school/elementary/support-and
-resistance-levels/summary-support-andresistance.html#ixzz3pnd5oPZ6

Jak używać poziomów wsparcia
i oporu w handlu
Teraz, kiedy znasz już podstawy nadszedł czas na to, aby
wykorzystać te użyteczne narzędzia w handlu. Chcemy Ci to
wytłumaczyć w dość prosty sposób, więc podzielimy informacje
jak handlować z wykorzystaniem poziomów wsparcia i oporu na
dwie metody: odbicie i przerwę.

Wybicie

Jak sama nazwa wskazuje, jedną z metod handlu tymi poziomami
jest handel po wybiciu.
Wielu detalicznych inwestorów Forex popełnia błędy ustawiając

swoje zlecenia bezpośrednio na poziomach wsparcia i oporu, a
potem czekają, aż wszystko się sfinalizuje. Owszem, może to
zadziałać, lecz tego rodzaju metoda handlu zakłada, że poziom
wsparcia lub oporu utrzyma się pomimo zmian cen.
Myślisz więc pewnie: „Dlaczego nie mogę po prostu ustawić
zlecenia wejścia na rynek bezpośrednio na linii? W ten sposób
mam pewność, że otrzymam najlepszą możliwą w tym czasie cenę.”
Stosując metodę wybicia chcemy przechylić szanse zarobku na
naszą korzyść i znaleźć potwierdzenie, że wsparcie lub opór
będzie się utrzymywać.
Zamiast sprzedawać i kupować bez namysłu, poczekaj na wybicie
się ceny przed wejściem na rynek. W ten sposób można uniknąć
tych nieprzyjemnych momentów, kiedy cena porusza się szybko i
przebija się przez poziomy wsparcia i oporu.
w złym momencie może być naprawdę bolesne.

Wsparcie:
Opór:

Wejście na rynek

Przerwa
W idealnym świecie poziomy wsparcia i oporu utrzymywałyby się
zawsze, McDonald’s wydawałby zdrowe jedzenie, a my mielibyśmy
plecaki odrzutowe, żeby nie trzeba było chodzić. W idealnym
świecie Forex, moglibyśmy wejść na rynek i go opuścić wtedy,
gdy tylko cena uderza o górne poziomy wsparcia lub oporu, tym
samym zarabiając mnóstwo pieniędzy. Niestety, nasze poziomy
często są przełamywane.
Więc… Nie wystarczy wiedzieć jak stosować metodę wybicia.
Warto również wiedzieć, co zrobić, gdy poziomy wsparcia oraz
oporu zdają się ustępować.
Metodę przerwy
konserwatywny.

dzielimy

na

dwa

sposoby:

agresywny
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Sposób agresywny
Najprostszym sposobem stosowania metody przerwy jest kupowanie
lub sprzedawanie waluty gdy cena wyraźnie przechodzi przez
strefę wsparcia lub oporu. Kluczowym słowem jest tutaj
„wyraźnie” , bo my chcemy wejść na rynek tylko wtedy, gdy cena
WYRAŹNIE przekroczy poziomy wsparcia i oporu bez żadnych
problemów.
Prościej mówiąc, chcemy wejść na rynek tylko wtedy, gdy nasze

poziomy wsparcia lub oporu dostaną solidnego kopniaka w tyłek
i wiemy, że mocno je to zabolało.

Sposób konserwatywny
Wyobraź sobie taką sytuację: zdecydowałeś się wejść długą
pozycją pary EUR/USD, mając nadzieję, że cena pary wzrośnie po
odbiciu od poziomu wsparcia. Wkrótce poziom wsparcia ma
„przerwę”, a Ty zostajesz na przegranej pozycji, która zagraża
Twojemu kontu.

Co robisz teraz? Wybierz odpowiedź:
1. Godzisz się z porażką, denerwujesz się i likwidujesz
swoją pozycję.
lub
1. Trzymasz się na rynku mając nadzieję, że cena wzrośnie
ponownie.
Jeśli Twój wybór padł na drugą opcję, to łatwo zrozumiesz ten
sposób handlu. Pamiętaj: gdy tylko zamkniesz swoją pozycję,
zawsze możesz podjąć się przeciwnej strony handlu. Zamknięcie
Twojej długiej pozycji pary EUR/USD
w pobliżu progu
rentowności oznacza, że najprawdopodobniej będziesz musiał
otworzyć krótką pozycję pary EUR/USD w tej samej ilości.
Teraz, jeśli wystarczająca ilość sprzedaży i likwidacji
pozycji wydarzy się podczas przełamania poziomu wsparcia, cena

odwróci się i zacznie ponownie spadać. Zjawisko to jest
głównym powodem, dlaczego przełamane poziomy wsparcia stają
się poziomami oporu.
Jak można się już domyślić, korzyści w tym sposobie przyniesie
nam duża cierpliwość. Zamiast wchodzić na rynek podczas
przerwy, czekamy odbicie i zmianę ceny po przełamaniu poziomu
wsparcia lub oporu, a następnie wchodzimy na rynek po danym
odbiciu.
Kilka słów przestrogi… NA RYNKU FOREX NIE ZDARZA SIĘ TO ZA
KAŻDYM RAZEM. MOŻE ZDARZYĆ SIĘ TAK, ŻE CENA BĘDZIE SIĘ
PORUSZAŁA CIĄGLE W JEDNYM KIERUNKU, A WTEDY TY ZOSTANIESZ Z
TYŁU. ZAWSZE WIĘC UŻYWAJ ZLECEŃ Z LIMITEM STRATY I HANDLUJĄC
NIE OPIERAJ SIĘ TYLKO NA „NADZIEI”.
Ups, przepraszam za to, niechcący wcisnąłem CapsLock.
Źródło:https://www.babypips.com/school/elementary/support-andresistance-levels/trading-the-lines.html

Kanały cenowe
Pójdźmy z naszą wiedzą na temat linii trendu o krok dalej. Na
wykresie narysujmy linie równoległe do kątów naszych trendów
wzrostowych i spadkowych. W ten sposób powstały nam kanały
(nie takie jak w telewizji).
Mimo iż na tych kanałach nie obejrzymy „Mam talent” ani „The
Voice of Poland” to obserwowanie ich może być naprawdę
ekscytujące.
Kanały cenowe są kolejnym narzędziem używanym w analizie
technicznej, które może być użyteczne do wyboru miejsc kupna i
sprzedaży. Zarówno dolne jak i górne linie kanałów

przedstawiają nam potencjalne obszary wsparcia i oporu.

Aby utworzyć kanał rosnący, należy narysować linię równoległą
do trendu wzrostowego (pod tym samym kątem), a następnie
przenieść tę linię do pozycji, w której będzie dotykała
najwyższych szczytów trendu.
momencie wyznaczania trendu.

Powinniśmy

wyznaczać

ją

w

Analogicznie, aby utworzyć kanał malejący, należy narysować
linię równoległą do trendu spadkowego (pod tym samym kątem), a
następnie przenieść tę linię do pozycji, w której będzie
dotykała najniższych szczytów trendu. Tę także powinniśmy
wyznaczać w momencie wyznaczania trendu.

Gdy cena dotknie dolnej linii trendu (kanału malejącego) może
być to znak do zakupu waluty.
Gdy cena dotknie górnej linii trendu (kanału rosnącego), może
być to znak do sprzedaży waluty.

Rodzaje kanałów
Wyróżniamy trzy rodzaje kanałów:
Wzrostowy – kiedy ostatni dołek jest powyżej
przedostatniego, a ostatni szczyt powyżej poprzedniego,
Spadkowy – kiedy ostatni szczyt jest poniżej
przedostatniego, a ostatni dołek poniżej poprzedniego
Boczny (horyzontalny) – kiedy przez jakiś czas lokalne
dołki i szczyty osiągają te same obszary cen.

Ważne informacje na temat rysowania linii
trendu:
Przy rysowaniu kanału, obie linie powinny być do siebie
równoległe.
Dolna linia kanału jest uważana za strefę kupna waluty,
a górną za strefę sprzedaży.
Nigdy nie staraj się na siłę dopasować kanałów do cen
rynku na wykresie. Jeśli kanał nie pasuje w danym
fragmencie wykresu, narysowany kanał nie odda
prawdziwych informacji i możesz przez niego popełnić
błąd.
Źródło:https://www.babypips.com/school/elementary/support-andresistance-levels/channels.html

Linie trendu
Linie trendu są prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnioną
formą analizy technicznej na rynku Forex. Są one także
najprawdopodobniej jedną z najmniej wykorzystywanych form
handlu.

Prawidłowo sporządzone linie potrafią być tak dokładne, jak
inne znane metody występujące na rynku. Niestety, większość
przedsiębiorców nie rysuje ich poprawnie, lub dopasowują linię
do rynku zamiast zrobić to odwrotnie.
W swojej najbardziej podstawowej formie linia trendu
wzrostowego jest rysowana na dole wzdłuż łatwo
identyfikowalnych obszarów wsparcia. Linia trendu spadkowego
jest na górze łatwo identyfikowalnych obszarów oporu

Jak narysować linie trendu?
-Aby narysować linie trendu prawidłowo, musisz znaleźć na
swoim wykresie dwa główne szczyty lub dna i połączyć je.
-Co dalej?
-Nic.
-To wszystko?
-Tak, to takie proste.

Przyjrzyjmy się liniom trendu w akcji! Spójrz tylko na te
cudowne fale:

Rodzaje trendów
Wyróżniamy trzy typy trendów:
1. Trend wzrostowy (nowe szczyty oraz doły są tworzone
coraz niżej)
2. Trend spadkowy (nowe szczyty oraz doły są tworzone coraz
wyżej)
3. Trend boczny, czyli też horyzontalny (nowe szczyty oraz
doły są tworzone na podobnym poziomie)

Ważne informacje na temat używania linii
trendu:
Dwa szczyty lub dna pozwalają nam WYZNACZYĆ linię
trendu, ale dopiero trzy (szczyty lub dna) pozwalają nam
POTWIERDZIĆ linię, czyli ustalić, czy trend jest
spadkowy lub wzrostowy.
Im bardziej stroma będzie linia którą narysujesz, tym
większa szansa na wyłamanie ceny.
Linie trendu będą silniejsze w zależności od
częstotliwości ich testowania.
Nigdy nie staraj się na siłę dopasować linii trendu do
rynku. Jeśli linia nie pasuje w danym fragmencie
wykresu, narysowana linia trendu nie odda prawdziwych

informacji.
Źródło:https://www.babypips.com/school/elementary/support-andresistance-levels/trend-lines.html

Wsparcie oraz opór
Wsparcie oraz opór są jednym z najczęściej używanych pojęć na
rynku Forex. Zdaje się wydawać, że każdy inwestor ma własny
pomysł na to, jak obliczać wsparcie i opór.
Przyjrzyjmy się podstawom:

Spójrz na powyższy diagram. Jak widzisz, nasz “zygzak” idzie w
górę, czyli mamy do czynienia z hossą. Gdy nasz rynek idzie w
górę, a następnie opada, to najwyższy osiągnięty do momentu
upadku punkt nazywamy punktem oporu (oporem).
W momencie gdy rynek ponownie idzie w górę, to najniższy punkt
jaki osiągnął zanim ruszył w górę nazywamy punktem wsparcia

(wsparciem). Gdy rynek wyjdzie poza poziom wsparcia lub oporu
następuje odwrócenie trendu.

Wyznaczanie poziomów wsparcia i oporu
Na wstępie musimy zapamiętać, że poziomy wsparcia i oporu nie
są dokładnymi liczbami. Czasami poziomy wsparcia i oporu
wydają się być przełamane, lecz wtedy okazuje się, że zostały
one tylko testowane przez rynek. Na wykresach świecowych
poziomy te reprezentowane są poprzez świece.

Zauważ jak cienie świec pokonywały granicę wsparcia przy
kursie 1.4700. Okazało się jednak, że cena zamknięcia nie
przełamała poziomu wsparcia.

Jak więc zauważę, że poziom wsparcia lub
oporu został przełamany?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Niektórzy
twierdzą, że poziom wsparcia lub oporu został przełamany,
jeśli cena zamknięcia sesji na rynku będzie bardzo blisko tego
poziomu. Jednak tak jak możemy zauważyć, nie zawsze tak jest.
Weźmy ten sam przykład co wcześniej i zobaczmy co się stało,
gdy sesja zamknęła się poniżej poziomu wsparcia na kursie

1.4700.

W tym przypadku cena zamknęła się poniżej poziomu 1.4700,
który był poziomem wsparcia, lecz następnie z powrotem cena
wzrosła.
Jeśli przyjąłbyś, że było to prawdziwe przełamanie poziomu
wsparcia, prawdopodobnie straciłbyś bardzo dużo pieniędzy w
najbliższym czasie.
Patrząc na powyższy wykres możesz zauważyć i stwierdzić, że
poziom wsparcia tak naprawdę nie został przełamany. Jest
jeszcze silniejszy niż wcześniej.

Aby uniknąć wpadek związanych z odnotowywaniem fałszywych
przełamań wsparcia i oporu, powinieneś myśleć o nich jako
strefach, a nie liczbach.
Jednym ze sposobów, który pomoże Ci znaleźć te strefy, jest
kreślenie ich na wykresie liniowym (liniowym, nie świecowym).
Głównym powodem tego jest fakt, że wykresy liniowe pokazują

nam tylko ceny zamknięcia, podczas gdy wykresy świecowe
wszelkie wahania cen.
Te wahania cen mogą być dla Ciebie bardzo mylące, ponieważ są
one często tylko “odruchowymi” działaniami rynku. Tak samo jak
ludzie – gdy ktoś zrobi coś dziwnego, a ty zapytasz go o jego
zachowanie, przeprosi Cię i odpowie, że to tylko odruch
bezwarunowy.
Gdy kreślisz na wykresie poziomy wsparcia i oporu nie
potrzebujesz wypadkowych odruchów rynku, tylko jego zamierzone
i pewne ruchy.
Patrząc na wykres liniowy narysujesz więc poziomy wsparcia i
oporu w miejscach, gdzie utworzyły się wyraźne szczyty i
doliny.

Inne ciekawe informacje na temat poziomów
wsparcia i oporu:
Gdy cena wychodzi poza poziom oporu, może stać się on
potencjalnym poziomem wsparcia.
Im częściej rynek “testuje” poziomy wsparcia i oporu,
tym silniejsze się one stają.
Gdy poziom wsparcia lub oporu zostanie przełamany, siła

kolejnych ruchów rynku jest zależna od tego, z jaką siłą
został on przełamany.

Przy odrobinie wprawy będziesz w stanie łatwo dostrzec
potencjalne strefy wsparcia i oporu na rynku. W następnej
lekcji nauczymy się jak używać i rozpoznawać ukośne linie
wsparcia i oporu zwane liniami trendu.
Źródło: https://www.babypips.com/school/elementary/support-and
-resistance-levels/support-and-resistance.html

3 rodzaje wykresów Forex oraz
jak je czytać
Rzućmy okiem na trzy najbardziej popularne rodzaje wykresów:
Wykres liniowy

Wykres słupkowy
Wykres świecowy
Wyjaśnimy Ci, jak odczytywać dane z każdego z tych wykresów
oraz powiemy Ci, co powinieneś wiedzieć o każdym z nich.

Wykres liniowy
Prosty wykres liniowy rysuje linię od jednego kursu zamknięcia
do następnego kursu zamknięcia. Możemy na nim zaobserwować
ogólny ruch ceny danej pary walutowej w danym okresie czasu.
Oto przykład wykresu liniowego dla pary EUR/USD:

Wykres słupkowy
Wykres słupkowy jest już
Pokazuje on ceny otwarcia
upadki ceny. Pionowy pasek
czasie, podczas gdy górna
najwyższą.

trochę bardziej skomplikowany.
i zamknięcia, a także wzloty i
pokazuje najniższą cenę w danym
część słupka przedstawia cenę

Sam pionowy pasek wskazuje zakres obrotu pary walutowej jako
całości.

Pozioma linia po lewej stronie paska to cena otwarcia, a po
prawej stronie to cena zamknięcia.
Oto przykład wykresu słupkowego dla pary EUR/USD:

„Słupkiem” nazywa się często odniesienie do pojedynczego
elementu danych na wykresie.
Słupek jest odcinkiem czasu. Nieważne, czy jest to jeden
dzień, czy też jeden miesiąc. Zawsze słysząc słowo „słupek”
musisz wiedzieć do czego się on odwołuje.
Wykresy słupkowe są także nazywane wykresami „OHLC” (ang.
Open-High-Low-Close) ponieważ przedstawiają otwarcie,
zamknięcie, cenę najwyższą i najniższą.
Oto przykład słupka ceny:

Open: Mała pozioma linia po lewej stronie – przedstawia
cenę otwarcia
High: Najwyższa część pionowej linii – przedstawia
najwyższą cenę w danym czasie
Low: Najniższa część pionowej linii – przedstawia
najniższą cenę w danym czasie
Close: Pozioma linia po prawej stronie – przedstawia
cenę zamknięcia

Wykresy świecowe
Wykres świecowy przedstawia te same informacje na temat cen co
wykres słupkowy, lecz w bardziej klarowny i bardziej
przystępny graficznie sposób.

Cena najwyższa i najniższa, tak samo jak w wykresie słupkowym,
przedstawiana jest za pomocą pionowej linii.
Blok (tzw. „świeca”) pomiędzy poziomymi kreskami przedstawia
zakres pomiędzy cenami otwarcia i zamknięcia. Ustalone jest,
że jeśli bloczek ten jest wypełniony lub kolorowy, wtedy para
została zamknięta po niższej cenie, niżeli została otworzona.
W poniższym przykładzie wypełnienie jest czarne. Dla naszych
słupków góra bloku to cena otwarcia, a dół to cena zamknięcia.
Jeżeli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia to blok
będzie pusty lub po prostu niezamalowany.

My, w naszej
szkółce nie przepadamy za wykresami czarno-białymi. Są one po
prostu nieprzyjemne dla oka. Skoro spędzamy tak wiele czasu
patrząc na wykresy, to wolelibyśmy patrzeć na wykres, który
jest kolorowy. Kolorowy telewizor jest przecież znacznie
lepszy niż czarno-biały, więc czemu nie używać dla wygody
kolorowych wykresów?
Zamieńmy więc kolory – zielony zamiast białego (pustego) oraz
czerwony zamiast czarnego. Teraz więc, gdy cena zamknięcia
będzie wyższa niż cena otwarcia, nasza świeca będzie zielona.
Jeżeli cena zamknięcia będzie niższa niż cena otwarcia, to
świeca będzie czerwona.

Oto przykład
wykresu świecowego dla pary EUR/USD. Czy nie wygląda ładniej?

Celem wykresów świecowych jest pomoc w wizualizacji, ponieważ
jeśli chodzi o informacje, to przedstawiają one te same dane
co wykresy OHLC. Oto zalety wykresów świecowych:
Wykresy świecowe są łatwiejsze do interpretacji, oraz

stanowią dobrą podstawę do analizowania rynku Forex
przez początkujących przedsiębiorców.
Świece są łatwe w użyciu. Twoje oczy prawie natychmiast
przystosowują się do informacji przedstawionych na
wykresie. Poza tym, udowodniono, że lepsza wizualizacja
pomaga w nauce, a przecież właśnie jesteś w jej trakcie.
Świece oraz wzory wykresów świecowych często posiadają
własne nazwy jak np. „spadająca gwiazda”. Dzięki nim
łatwiej zapamiętać, co oznacza wzór.
Świece są dobre do identyfikacji punktów zwrotnych rynku
– odwrócenia się trendu wzrostowego na spadkowy lub
trendu spadkowego do wzrostowego.

Źródło:https://www.babypips.com/school/kindergarten/types-of-c
harts/types-of-charts.html

Która analiza jest najlepsza?
Ahhh, te pytania za milion dolarów…
Podczas podróży jako początkujący przedsiębiorca Forex
spotkasz zwolenników każdego rodzaju analizy. Nie daj się
nabrać, że istnieje tylko jedna słuszna analiza. Żadna analiza
nie jest lepsza od drugiej, ponieważ każda przedstawia inny
sposób spojrzenia na rynek.
Powinieneś handlować opierając się na analizie, która jest dla
Ciebie najbardziej opłacalna i najwygodniejsza.
Podsumowując:
Analiza techniczna – badanie ruchu cen na za pomocą
wykresów.

Analiza fundamentalna – obserwowanie zmian gospodarki
kraju oraz podstaw do zmian ceny.
Analiza sentymentalna – określanie, czy rynek aktualnie
jest wzrostowy czy spadkowy i ogólne spojrzenie na
przyszłość danego rynku.
Czynniki fundamentalne kształtują sentyment, natomiast analiza
techniczna pomaga nam zwizualizować sentyment i stworzyć plany
działania.
Te trzy analizy współgrają ze sobą aby pomóc Ci obmyślić
odpowiednią strategię handlową. Wszelkie, dawne ceny walut,
ich ruch oraz obserwacje gospodarki są w nich zawarte, więc
jedyne co musisz zrobić to zachować się jak rasowy analityk i
przeanalizować dane, a następnie obrać swoją taktykę.
Pozwól, że znów wspomnę o naszym stołku o trzech nogach, aby
podkreślić znaczenie wszystkich trzech rodzajów analiz.
Gdy zabierzemy dwie, lub chociaż jedną nogę ze stołka, to nie
będzie on zbyt stabilny, prawda?

Aby stać się prawdziwym mistrzem Forex, musisz wiedzieć, jak
skutecznie korzystać z tych trzech analiz rynku.
Nie wierzysz?
Podam Ci przykład, gdzie skupienie się na wyłącznie jednej
analizie może prowadzić do katastrofy:
Powiedzmy, że patrzysz na wykresy i znalazłeś dobrą
okazję do handlu. Już masz w głowie myśli, w których
kąpiesz się w pieniądzach. Myślisz sobie: „Nigdy nie
widziałem lepszej okazji i sposobności do handlu
GBP/USD. Kocham moje wykresy! Mua! Pokażcie mi moje
pieniądze.”
Następnie przechodzisz do zakupu GBP/USD z wielkim
uśmiechem na twarzy (tym uśmiechem, podczas którego
pokazujesz wszystkie swoje zęby, a policzki zwyczajnie
aż Cię bolą)
Lecz czekaj! Nagle cena porusza się o 100 pipsów w
przeciwnym kierunku! Jak się okazuje, jeden z
największych banków w Londynie zbankrutował. Przez to
wydarzenie, sentyment każdego przedsiębiorcy do rynku
brytyjskiego powoli zanika i każdy zaczyna handlować w
przeciwnym kierunku, niżeli ten, który obrałeś.
Uśmiech znika z Twojej twarzy, a Ty zaczynasz się
złościć na wykresy. Niszczysz swój komputer, a myszka i
klawiatura latają po pokoju. Najpierw straciłeś sporo
pieniędzy, a do tego jeszcze zniszczyłeś swój komputer.
A to tylko dlatego, że zignorowałeś analizę
fundamentalną oraz sentymentalną.
(Uwaga: Ten przykład nie jest oparty na prawdziwej historii.
Nigdy nam się coś takiego nie przytrafiło. Nie bylibyśmy na
tyle głupi, żeby ignorować podstawy handlu.)
No dobra, może trochę za bardzo podkolorowaliśmy ten przykład,
ale chyba łatwo zrozumieć skutki ignorancji reszty analiz?

"
Pamiętasz, jak w dzieciństwie rodzicie mówili Ci „co za dużo
to niezdrowo”?
W przypadku rynku Forex lepiej poświęcić trochę czasu i
przeanalizować dokładnie swoje transakcje.
Nie należy polegać tylko na jednej analizie!
Należy nauczyć się stosować każdą z analiz, a gdy się tego
nauczysz, dopiero wówczas można naprawdę cokolwiek zarobić.
Źródło:https://www.babypips.com/school/kindergarten/three-type
s-of-analysis/which-type-of-analysis-is-best.html

