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Rozdzia 4

Systematyczna gra
przy uyciu wskaników
W tym rozdziale:
 Poznajemy kolejne wska niki, tym razem niezwizane z emocjami tumu.
 Dokonujemy selekcji wska ników.
 Optymalizujemy i testujemy wska niki.

W

ska niki s skrótem do identyfikacji i pomiaru nastrojów rynkowych. Stanowi
platform, na której moesz oprze swoje decyzje transakcyjne, omijajc chciwo,
strach i inne emocje towarzyszce grze giedowej.
W rozdziale tym opisuj wykorzystywanie wska ników do systematycznej gry na giedzie.
Analitycy techniczni wierz, e systematyczna gra daje spore szanse na osignicie
znaczcych zysków. Wska niki jednak nie zawsze dziaaj, co bd wyjaniaa w tym
rozdziale. Aby poradzi sobie z zawodnoci wska ników, konieczne jest opracowanie
planu zarzdzania pienidzmi, o którym pisz w rozdziale 5.
W wymianie giedowej chodzi o pienidze, a pienidze zawsze wzbudzaj silne emocje.
Jednak kojarzenie gry na giedzie tylko z chciwoci i strachem, jak czyni wikszo
komentatorów giedowych, jest zbytnim uproszczeniem z uwagi na wiele innych emocji,
jakie mog towarzyszy dokonywaniu transakcji. W grze giedowej chodzi take o osobisty
sukces i porak. Traderzy odczuwaj zarówno wyrzuty sumienia, wstyd, rozpacz,
jak i nadziej, rado i zadowolenie. Analitycy techniczni czyni wielkie starania, aby
wyeliminowa emocje z procesu decyzyjnego. Najwaniejszym narzdziem tumicym
emocje jest wska nik.

Wprowadzenie do wskaników
Wskanik jest wynikiem pewnych oblicze, który przenosisz na wykres w celu identyfikacji
charakterystycznych cech przebiegu zmiennoci cen, gównie po to, by stwierdzi,
czy cena podlega trendowi, jak silny jest trend lub czy zosta osignity punkt zwrotny
trendu. Celem posugiwania si wska nikami jest wic rozjanienie i uwiarygodnienie
Twojego postrzegania tego, jak ksztatuj si ceny.
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Klasyfikacja wskaników
Wska niki to nie lody, które mog mie tysice rónych smaków. Moesz w atwy sposób
dokona klasyfikacji wska ników, poniewa dziel si one na dwie gówne grupy:

9 Wskaniki uznaniowe: do tej grupy zaliczaj si metody interpretacji graficznej
wykresów, jak na przykad analiza wykresów supkowych, liniowych, wiecowych
i analiza formacji cenowych (o tym w rozdziaach od 6. do 10.). Opanowanie
i wykorzystywanie tych wska ników moe wymaga powicenia sporej iloci
czasu. Ciko je równie przeoy na kod programu analitycznego, który mógby
Ci umoliwi ich testowanie wsteczne, eby si przekona o ich wiarygodnoci
w podobnych sytuacjach nalecych ju do historii notowa Twojego instrumentu
finansowego.

9 Wskaniki matematyczne: do tej grupy nale rednie kroczce, regresja

liniowa, wska niki impetu i inne rodzaje oblicze matematycznych (te wska niki
poznasz w rozdziaach od 11. do 15.). Wyraenie przebiegu wykresu w kategoriach
matematycznych pozwoli Ci na przeprowadzenie testów odnonie biecego
zachowania si cen w oparciu o dane historyczne, aby przekona si, z jakim
prawdopodobiestwem powodzenia wska niki te przewidyway przysze
poziomy kursów.

Mogoby Ci korci, by przeskoczy od razu do czci opisujcej wska niki
matematyczne, poniewa s one szybsze, janiejsze i „naukowe”. Lecz ich rola nie
róni si od roli, jak peni wska niki uznaniowe — stanowi one wyraenie danych
cenowych w okrelonym formacie, aby pomóc Ci w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych. To, e ich konstrukcja wspiera si na wzorach matematycznych,
nie oznacza, e nie s one subiektywne. Przede wszystkim, to Ty okrelasz parametry,
które s wykorzystywane we wzorze matematycznym (jak na przykad liczba sesji
giedowych branych pod uwag przy wyliczeniu redniej kroczcej). A zatem wska niki
matematyczne i wska niki opierajce si na interpretacji graficznej wykresu s
równorzdne i równie uyteczne. Niektórzy traderzy korzystaj wycznie z tych
pierwszych, inni z tych drugich, a pozostali wykorzystuj oba zestawy wska ników.
Jeli matematyka to nie Twoja dziaka, nie przejmuj si. Matematyka wykorzystywana
w analizie technicznej nie jest przewanie a tak skomplikowana (moe za wyjtkiem
matematyki wyszej stosowanej w zaawansowanej analizie technicznej). Moesz stosowa
te wska niki bez koniecznoci pojmowania kryjcych si za nimi wzorów dopóty,
dopóki rozumiesz zachowanie rynku, które identyfikuje wska nik, i wiesz, jak to
wykorzysta w praktyce. Pomyl o tym w ten sposób: to jak umiejtno prowadzenia
samochodu bez wiedzy na temat tego, jak skonstruowany jest silnik.

Zrozumienie, co okrelaj wskaniki
W rozdziaach 1. i 2. zwróciam uwag na to, e ceny instrumentów finansowych
czasami podlegaj trendom — czyli ich ruch jest wyra nie skierowany w jak stron
— oraz na to, e trendy s przerywane korektami, czyli ruchami o niewielkim zakresie
w przeciwnym kierunku, po których nastpuje wznowienie dotychczasowego trendu.
Zdarza si te, e ceny ksztatuj si w staym przedziale, co okrelamy mianem trendu
bocznego, a jak sama nazwa wskazuje, jest to te traktowane jako trend. Ostatecznie

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4: Systematyczna gra przy uyciu wskaników

85

kady trend kiedy si koczy, a gdy pojawiaj si wskazujce na to sygnay, moe
nastpi odwrócenie trendu w przeciwnym kierunku. Wska niki okrelaj wic pi
rónych sytuacji. Zwró uwag, e na poniszej licie zawaram sugestie odnonie
wska ników mogcych si sprawdzi w danej sytuacji, cho kto inny mógby przypisa
inne, równie wiarygodne wska niki do danych warunków:

9 Pocztek trendu (przecicie si rednich kroczcych i formacje wybicia).
9 Trend jest silny lub saby (nachylenie krzywej regresji liniowej lub redniej
kroczcej).

9 Nastpuje korekta trendu, który zapewne zostanie wznowiony (wska

nik siy

wzgldnej).

9 Trend si koczy i moe nastpi odwrócenie (wska

niki impetu, przecicie si

rednich lub formacje wybicia).

9 Trend boczny (nachylenie krzywej regresji liniowej lub redniej kroczcej).
Kady wska nik jest idealny do jednej sytuacji, a nie sprawdza si zupenie w innej.
Analitycy techniczni spieraj si na temat zalet i wad wska ników w zalenoci od
panujcych warunków, a gdyby mia zapyta dziesiciu rónych analityków o wskazanie
optymalnego wska nika w danej sytuacji, uzyskaby dziesi cakowicie rónych list
tych wska ników. Dobór wska nika zaley w pewnym stopniu od rodzaju instrumentu
finansowego, którym obracasz, a take od przedziau czasowego, w którym analizujesz
zachowanie si ceny instrumentu.

Wybór swego stylu gry
Masz si zawsze skupia na trendzie, chyba e grasz w oparciu o setupy (ang. setup),
o których mówi w rozdziale 16. W idealnym wiecie najpierw okrelasz, czy kurs
Twojego instrumentu finansowego podlega trendowi, czy te waha si w trendzie
bocznym, a nastpnie stosujesz waciwy wska nik. W rzeczywistoci jednak trudno
czasami jest stwierdzi, czy cena podlega wyra nemu trendowi, czy nie podlega mu
wcale. Poza tym w kadej chwili mona okreli normalny zakres waha cenowych,
bez wzgldu na to, czy odbywa si to w trendzie, czy nie. W dodatku korekty zawsze
wi si z niepewnoci — zadajesz sobie pytanie, czy to tylko chwilowa korekta czy
odwrócenie trendu.
Ogólnie rzecz biorc, wszystkich traderów cechuje jeden z dwóch poniej opisanych
indywidualnych stylów gry, a styl determinuje okres utrzymywania instrumentów
w portfelu:

9 Podajcy za trendem (ang. trend-followers). Traderzy, którzy lubi

identyfikowa trendy, mog przeczeka korekty lub okresy trendów bocznych,
dopóki trend gówny nie zostanie wznowiony. Inni podajcy za trendem
gracze wykorzystuj sygnay generowane przez wska niki impetu do modyfikacji
zajmowanych pozycji, na przykad aby zrealizowa cz zysków w momencie,
gdy rynek danego instrumentu jest wykupiony lub wyprzedany, nawet jeli jest
to tylko krótka przerwa przed dalsz kontynuacj trendu. Spodziewaj si, e nastpi
kontynuacja (spójrz do rozdziau 2., aby przypomnie sobie definicj rynku
wykupionego i wyprzedanego; w rozdziale 13. natomiast moesz zapozna si
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ze wska nikami wykupienia lub wyprzedania rynku). Rysunek 4.1 ilustruje trend
przerywany niewielkimi korektami oraz sposób, w jaki gracze podajcy za trendem
podejmuj decyzje.

9 Swing traderzy (ang. swing traders). Ci ludzie graj bez wzgldu na to, czy

trend wystpuje, czy nie. Swing trading to metoda gry polegajca na kupowaniu
w lokalnych dokach i sprzedawaniu na lokalnych szczytach, bazuje wic na
samych wahaniach cen, a nie na staym kierunkowym ruchu cen. Swing trading
jest metod bardziej elastyczn od podania za trendem, poniewa moesz
zastosowa j w rónych warunkach rynkowych. Wad takiego stylu gry jest to,
e wymaga on bardziej regularnego zajmowania pozycji, a kadorazowy zysk
z dokonywanych transakcji jest przewanie niszy ni w przypadku pojedynczej
transakcji przy podaniu za trendem.

Rysunek 4.1.
Podanie
za trendem

Swing trader moe wiedzie, e trend jest spadkowy, a mimo to zdecydowa si na zakup,
aby zrealizowa zysk w krótkim okresie, kiedy dziki wska nikowi impetu otrzymuje
sygna potwierdzajcy, e rynek jest wyprzedany i nastpi korekta tego trendu, czyli
cena wzronie. Rysunek 4.2 przedstawia sytuacj, w której swing trader próbuje
skorzysta na wahaniach cen, wczajc w to okresowe korekty (posuguj si tym
samym wykresem co poprzednio).

Rysunek 4.2.
Swing trading
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Wygaszanie trendu
Ruch cen to dwa kroki naprzód, a nastpnie krok
do tyu. Czasami moesz dostrzec, e zblia si
przerwa w trendzie wzrostowym, i wiesz, e ci,
którzy kupili najwczeniej, teraz bd chcieli zrealizowa zyski. Tym samym wywoaj efekt domina, objawiajcy si postpujcym spadkiem cen.
Doskonale wiesz, e trend jest silny i wyrany,
lecz zamiast przeczeka, decydujesz si na zajcie
krótkiej pozycji i sprzedajesz swoje instrumenty,
chcc skorzysta ten jeden raz na korekcie trendu
wzrostowego. Moe si wydawa, e sprzeda
w rodku trendu wzrostowego jest sprzeczna z intuicj. W praktyce jednak na korektach mona
polega. Handel na korekcie jest okrelany mianem
wygaszania trendu, a w ostatnich latach zyska sporo
na popularnoci, zwaszcza w przypadku kontraktów
terminowych. Wygaszanie trendu sprawdza si najlepiej w sytuacji, gdy gramy przeciwnie do trendu

w bardzo krótkim okresie (liczonym w godzinach
lub dniach).
Kiedy wygaszasz trend, amiesz kardynaln regu
analizy technicznej — by gra z trendem — która
zostaa ustalona na bazie zasady Dowa, wedug
której jeli trend wyranie si uformowa, istnieje
due prawdopodobie stwo, e bdzie kontynuowany. Dlatego wygaszanie trendu jest przejawem
czystego oportunizmu, który polega na zrozumieniu
psychologii tumu. Ten sposób gry pokazuje równie, e ram odniesienia dla tradingu technicznego
nie s wskaniki fundamentalne powizane z instrumentem finansowym, ale wanie zachowanie zbiorowoci. Pamitaj tylko, e gra wbrew trendowi
wymaga byskawicznych dziaa , cakowitej koncentracji oraz nerwów ze stali.

Jeli pomieszasz wska niki typowe dla podania za trendem i dla swing tradingu,
moesz straci orientacj. Jeden z nich bdzie podpowiada, eby utrzyma dug
pozycj, a inny, by zacz sprzedawa. Wyobra sobie na przykad, e podczas trendu
spadkowego wska nik sygnalizuje wyprzedanie rynku, a nastpnie dochodzi do odbicia
i wzrostu ceny. Odrobina pobonych ycze z Twojej strony, a przekonasz sam siebie,
e nastpio odwrócenie trendu, kupujc w momencie, który uwaasz za pocztek
nowego trendu wzrostowego. Staraj si nie popeni tego bdu. Wybierz jeden z dwóch
podstawowych stylów — albo podaj za trendem, albo graj na wahaniach cen
(wicej o tym w rozdziale 16.).
Jeli chcesz poda za trendem, to decydujesz si na przetrzymywanie korekt trendu
wzrostowego (spadków cen) lub spadkowego (wzrostów cen). A jeli prawidowo go
rozpoznae, Twoja cierpliwo si opaca, a trend zostaje wznowiony. Jeli zechcesz
gra na wahaniach, czyli wybierzesz swing trading, potrzebna Ci jest odwaga, gdy
czasami bdziesz musia gra przeciwnie do trendu. Pamitaj o tym, e wybór
wska ników w zalenoci od stylu gry decyduje o okresie trzymania przez Ciebie
instrumentów w portfelu. Wska niki wykorzystywane przy podaniu za trendem
generalnie wyduaj ten okres w porównaniu ze wska nikami swing tradingu.
Najlepszymi reguami przewodnimi s te, które odnosz si bezporednio do dynamiki
poday i popytu, któr Ty moesz zaobserwowa na wykresie. Proste, tradycyjne
techniki, takie jak interpretacja wykresów supkowych oraz analiza formacji cenowych,
s potne w zastosowaniu. Wska niki matematyczne równie s potne, lecz jeli
stwierdzisz, e nie jeste w stanie odczyta poprawnie nastrojów rynkowych, posugujc
si tymi wska nikami, zrezygnuj z nich. Pamitaj, e korzystanie z jednej reguy
wynikajcej z uywania do gry giedowej wska nika (czy to uznaniowego, czy
matematycznego), jak na przykad kupowanie przy przeamaniu linii oporu lub
sprzedawanie, gdy cena spadnie poniej redniej kroczcej, moe pomóc Ci w zarobieniu
lub zaoszczdzeniu jakiej niezej sumki.
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Przygldamy si dziaaniu wskaników
Wska niki nie s cile przypisane do okrelonych przedziaów czasowych. Nie maj
te jednej waciwej interpretacji. Dla przykadu, standardowy wska nik impetu, który
opisuj w rozdziale 13., obejmuje 12 sesji, a zwykle interpretuje si go tak, e gdy jego
warto jest wysza od zera, naley kupowa, a gdy jest nisza, trzeba sprzedawa.
Mógby jednak z powodzeniem zastosowa ten wska nik dla okresu piciosesyjnego
lub wielu innych i mimo to dokona sprzeday, gdy jego warto zacznie spada, lecz
nadal bdzie wysza od zera.
W dalszej kolejnoci bd opisywaa ogólne sposoby dziaania wska ników, lecz miej
wiadomo, e analitycy techniczni s przebiegli i korzystaj ze wska ników
na nieskoczon liczb sposobów.

Okrelanie waciwych interwaów
Za pomoc wikszoci wska ników mierzy si zmiany cen i wolumenu w odniesieniu
do ich uprzednich poziomów w konkretnym interwale czasowym, takim jak na przykad
12 lub 21 dni. Jeli porównasz raz jeszcze rysunki 4.1 i 4.2, przedstawiajce podanie
za trendem i swing trading, z atwoci stwierdzisz, e w pierwszym przypadku bierze
si pod uwag duszy interwa ni w przypadku swing tradingu.
Badania potwierdzaj, e dla wikszoci wska ników mona wskaza interwa, w którym
okazuj si niezawodne. Dlatego twórcy wikszoci programów analitycznych bior to
pod uwag i przewiduj ustawienia domylne, na przykad 12 okresów (12 godzin,
dni lub tygodni) dla wska nika impetu.
Ustawienia domylne to tylko punkt wyjcia, wic jeli ustawienie 12-okresowe nie
sprawdzi si w Twoim przypadku, moesz bez skrpowania poda inn liczb okresów.
Interwa 12 okresów jest ustawieniem domylnym, poniewa analitycy uznali, e jest to
optymalna liczba dla tego wska nika, badajc tysice szeregów czasowych. Przyjcie
ustawienia domylnego nie oznacza, e musisz dokonywa transakcji na przykad co 12 dni,
jeli posugujesz si wska nikiem impetu. Oznacza to tylko tyle, e analiza 12 okresów
wstecz, liczc od dzisiaj, zapewni Ci zazwyczaj najbardziej poyteczne informacje.
W rozdziale 13. dowiesz si wicej o tym wska niku.
Wikszo wska ników i formacji funkcjonuje w interwaach od kilku minut do wielu
dni, lub nawet miesicy, z kilkoma wyjtkami. Raczej nie posuyby si wska nikiem
impetu, analizujc na przykad okres miesiczny, lecz mógby go uy do analizy
dwunastominutowych supków. Linie wsparcia i oporu mona wyrysowa na wykresie
obejmujcym dowolny interwa, a formacje takie jak gowa z ramionami moesz
zaobserwowa zarówno na wykresie zoonym ze supków jednogodzinnych, jak i takim,
który obejmuje dane roczne. Technologia umoliwia graficzne przedstawienie wska nika
na wykresie, który tradycyjnie uwzgldnia interwa (powiedzmy) 12 dni — lecz
dzisiaj moe to by 12 okresów o dowolnej dugoci, na przykad 12 supków
pitnastominutowych (w rozdziale 6. dowiesz si wicej o interwaach ródsesyjnych,
czyli w obrbie jednej sesji (ang. intraday)).
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Moliwo wykorzystania wska nika w dowolnym interwale odzwierciedla fraktaln
natur ksztatowania si cen — czyli przedziwny i zachwycajcy fakt, i bez opatrywania
wykresów oznaczeniami czsto nie mona rozróni wykresu jednodniowego
skadajcego si z pitnastominutowych supków od wykresu miesicznego zoonego
z okresów jednosesyjnych (jednodniowych). Supki minutowe stanowi mikrokosmos
w obrbie supka jednodniowego, a supek jednodniowy jest z kolei mikrowymiarem
dla supka tygodniowego lub miesicznego. Traderzy reaguj na zmiany cen w sposób
regularny, konsekwentnie i powtarzalnie bez wzgldu na okres analizy.
Aby dobra wska niki pasujce do Twojego interwau, musisz porzuci myl, e ju
wiesz, jaki ten interwa jest. Moesz uwaa si za dugoterminowego inwestora,
a nastpnie odkry prawdziw wi ze wska nikiem, który sprawdza si doskonale
przy analizie Twoich instrumentów w interwale 20 dni. Z pewnoci nie chciaby
zignorowa wska nika, który „przynaley” do danego interwau tylko dlatego, e ju
przypisae si do innego. Wska nik moe by bardziej elastyczny, ni Ci si na pocztku
wydaje. Moesz korzysta ze wska ników krótkookresowych do gry w dugim okresie
i odwrotnie. Tysice analityków technicznych na caym wiecie nieustannie majstruj
przy wska nikach i modyfikuj je.

Zwaanie na sygnay generowane
przez wskaniki
Wska niki skonstruowano po to, by generoway sygnay kupna i sprzeday, chocia
w wielu przypadkach sygna bywa raczej ostrzeeniem i nie jest w niego wbudowana
adna jednoznaczna regua decyzyjna. Poniej opisz trzy sposoby, w jakie wska niki
mog generowa sygnay. S to przecicia, osiganie pewnego granicznego poziomu
oraz zbieno i rozbieno.

Przecicia
Termin przecicie oznacza oczywicie sytuacj, w której jedna linia przecina inn lini.
Przecicia w analizie technicznej obejmuj nastpujce przypadki:

9 Cena przecina ustalony historyczny poziom odniesienia (zapoznaj si

z nieco dalszym fragmentem zatytuowanym „Ustalanie historycznych poziomów
odniesienia”).

9 Cena przecina wskanik lub wskanik przecina cen (wicej o liniach
oporu i wsparcia oraz rednich kroczcych w rozdziaach 10. i 13.).

9 Jedna linia wskanika dwuliniowego przecina drug (ten przypadek
jest opisany w rozdziale 12., gdzie dowiesz si wicej o wska niku MACD,
czyli zbienoci/rozbienoci rednich kroczcych — ang. moving average
convergence/divergence).

W wikszoci przypadków — nie we wszystkich — sytuacja, w której cena przekracza
dany poziom wska nika, nazywana jest wybiciem lub przeamaniem (ang. breakout).
Jest to jedna z najwaniejszych koncepcji w analizie technicznej. Kiedy na przykad
cena ronie ponad poziom ustalony od dawna przez lini oporu, analitycy techniczni
powiedz, e wybia si poza obrb dotychczasowego zakresu waha, co oznacza w tej
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sytuacji, e moliwoci wzrostu s praktycznie nieograniczone — do momentu, a nie
ustali si kolejny zakres waha i tym samym linia oporu. Zazwyczaj powiniene starannie
obserwowa i dokonywa pomiaru wybicia. Jeli linia oporu wyznacza poziom 10 z,
a cena osignie 12 z, jest to wybicie. Jeli w tym samym przypadku cena osignie 10,05 z
— to te jest to wybicie.
Samo sowo wybicie ma behawioralne konotacje i odnosi si do psychologii tumu,
stojcej za ruchem cenowym. Jeli nastpuje wybicie linii oporu, oznacza to,
e zatriumfoway byki. Stado wyamao bram do zagrody i hasa po pastwisku. Jeli
nastpio wybicie linii wsparcia, nied wiedzie przedostay si do Twojego ogródka,
demolujc ogrodzenie i wszystkie Twoje róe, hodowane specjalnie na konkurs.
Niemniej jednak wybicie niekoniecznie musi oznacza odwrócenie trendu. Czasami
wybicie jest sygnaem potwierdzajcym fakt, i trend nabiera nowego rozmachu lub
ustalaj si nowe poziomy odniesienia.

Ograniczenia zakresu waha
Oscylatory, o których pisz w rozdziale 13., wskazuj, gdzie znajduje si dzisiejszy kurs
wzgldem poprzedniego zakresu waha. Oscylatory zazwyczaj bazuj na skali od 0 do 100,
od –100 do 100 lub innych wykorzystujcych wielokrotno liczby 100.
W praktyce jednak analitycy dostrzegli, e wahania cen rzadko wykraczaj poza zakres
wyznaczony wartociami granicznymi i zazwyczaj mieszcz si w przedziale od 20 do
80% tego standardowego zakresu (lub od 10 do 90% w niektórych przypadkach). Kiedy
wska nik zblia si do której z tych granic, oznacza to, e cena jest bliska wartoci
skrajnej poprzednio ustalonego zakresu waha. Jest to ostrzeenie przed wykupionym
lub wyprzedanym rynkiem i tym samym moment zapocztkowania korekty lub
odwrócenia si trendu. W zalenoci od tego, czy podasz za trendem, czy grasz na
wahaniach, Twoja decyzja moe oznacza zmian wielkoci swojej pozycji lub zmian
poziomu zlecenia stop (patrz rozdzia 5.). Jeli jeste swing traderem, moesz wykorzysta
realne przecicie si linii ogranicze waha jako sygna kupna lub sprzeday.

Zbieno i rozbieno
Termin zbieno odnosi si do linii dwóch wska ników, które zbliaj si do
siebie, jak na przykad wtedy, gdy linie oporu i wsparcia zbiegaj si, tworzc w ten
sposób wierzchoek trójkta (patrz rozdzia 9.), lub wtedy, gdy linie dwóch rednich
kroczcych s sobie coraz blisze, co oznacza, e rónica pomidzy wartociami
opisujcych je funkcji jest coraz mniejsza. Zbieno mona najczciej zaobserwowa
na wykresie cenowym. Oznacza to, e cena zaczyna ksztatowa si w trendzie
bocznym lub zakres jej waha jest coraz wszy albo jedno i drugie. Ze zbienoci nie
wie si konkretna regua decyzyjna. Jest ona czciej wykorzystywana jako sygna
ostrzegawczy mówicy o tym, e nastpuje zmiana w kierunku lub sile trendu.
Rozbieno z kolei odnosi si do linii dwóch wska ników, które oddalaj si od siebie,
jak na przykad wtedy, gdy zwiksza si odstp pomidzy liniami dwóch rednich
kroczcych. Rozbieno opisuje te sytuacje, w których cena i wska nik podaj
w przeciwnych kierunkach, i wanie to jej zastosowanie jest najpopularniejsze
i najbardziej przydatne. W szczególnoci wska niki impetu tak interpretuj czci
skadowe supka cenowego, e zwracaj stop zmian ceny, a nachylenie linii tego
wska nika stanowi wyrafinowan miar siy trendu. Kiedy cena nadal ronie (osigajc

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4: Systematyczna gra przy uyciu wskaników

91

coraz to nowe szczyty), podczas gdy wska nik momentum zaczyna spada (rónica
pomidzy kolejnymi szczytami zmniejsza si), wtedy nastpuje rozbieno ceny
i wska nika.
Rozbieno jest jednym z niewielu wska ników wyprzedzajcych analizy technicznej
i czym, co powiniene traktowa jako ostrzeenie przed potencjaln zmian trendu,
chocia z tym wska nikiem, jak i ze wska nikiem zbienoci, nie wie si adna
jednoznaczna regua decyzyjna.

Ustalanie historycznych
poziomów odniesienia
Niektóre cechy wykresów cenowych stanowi waciwoci typowe tylko dla wykresów,
a nie wynikaj z interpretacji wska ników. Kady szereg cenowy charakteryzuje si
maksimum i minimum globalnym, czyli najwyszym szczytem i najniszym dokiem
w historii notowa. Pod wzgldem technicznym dane te nie s wska nikami samymi
w sobie, lecz mog by pomocne w okrelaniu przyszych zachowa cen. Zapewne
syszae sformuowania „poziom najwyszy od 52 tygodni” lub „poziom najniszy
od 52 tygodni”, co oznacza, e cena osigna najwysz lub najnisz warto od roku.
Nowy szczyt lub doek w ujciu rocznym nie ma adnej wartoci analitycznej — chyba
e jest to jednoczenie najwysza lub najnisza warto od pocztku notowa. Ta historyczna
warto maksymalna lub minimalna jest wic wartoci globaln, która zaczyna peni
rol nowego poziomu odniesienia.
Przykadem historycznego poziomu odniesienia jest najwyszy w historii poziom
indeksu S&P 500, który wynosi w marcu 2000 roku 1553,11 punktu i zosta pobity
dopiero w pa dzierniku 2007 roku, osignwszy 1565,42 punktu. Innym przykadem
moe by kurs zota, które poziom historyczny zanotowao w styczniu 1980 roku,
kiedy to jego cena wzbia si do 850 dolarów za uncj i pozostawaa historycznym
poziomem odniesienia a do 2008 roku.
Jak wida na tych przykadach, jeli cena odnotuje najwyszy lub najniszy poziom
w historii, a nastpnie trend si odwróci, mog min lata, zanim znów je osignie lub
pobije. Tymczasem pojawiaj si lokalne szczyty i doki, które same w sobie zaczynaj
stanowi pewne poziomy odniesienia. W momentach, w których si pojawiaj, mog
wydawa si „historyczne”. Po odbiciu ceny od nowo uformowanego dna gracze
wahaj si, czy przeama to wsparcie, czy nie. Kiedy jednak to nastpi, cena pikuje
do nowego doka. To samo dzieje si w przypadku ustalania si nowych szczytów.
Realizacja zysków w chwili osignicia przez cen nowego szczytu powoduje, e kurs
spada, a traderzy wahaj si przed przeamaniem si na jeszcze wyszy „historyczny”
poziom. Historyczne poziomy cen przycigaj jak magnes traderów, którzy chc je
przeama, ale jednoczenie stanowi swoiste bariery. Przeduajce si wahanie
inwestorów, gdy cena zblia si do „historycznego poziomu”, wiadczy o tym, e s
oni w peni wiadomi tego faktu.
Poziomy historyczne s zarówno przyczyn, jak i skutkiem dziwnego zachowania si
wska ników. Jeli rosnca rednia kroczca nagle z niewyjanionych powodów ulega
coraz wikszemu spaszczeniu, zwiksz zakres przedziau czasowego, w jakim badasz

Kup książkę

Poleć książkę

92

Cz II: Umysowy podkad pod analiz techniczn
zmienno cen, aby sprawdzi, czy cena aby nie zblia si do historycznego poziomu
odniesienia. Rynek bdzie testowa ten poziom. Jeli próba wybicia si nie powiedzie,
spodziewaj si korekty lub nawet odwrócenia trendu. Jeli nastpi przeamanie,
powiniene oczekiwa, e wzrost kursu przyspieszy (co bdzie odzwierciedla wyszy
wska nik impetu), a w zwizku z tym moesz liczy na lukratywny interes. W rozdziale 13.
poznasz wicej szczegóów na temat wska nika impetu.

Selekcja wskaników
Dobre wieci s takie, e wszystkie wska niki si sprawdzaj, przynajmniej od czasu
do czasu. rednie kroczce dziaaj (patrz rozdzia 12.). Wybicie z kanau trendu dziaa
(patrz rozdzia 11.). Granie w przedziale czasowym od 3 do 5 dni z wykorzystaniem
analizy wykresów wiecowych sprawdza si (patrz rozdzia 8.). Ale wska niki tylko
wskazuj. One nie dyktuj przyszych poziomów cen.
Zarówno pocztkujcy, jak i starzy giedowi wyjadacze zapominaj o ograniczeniach
zwizanych ze wska nikami. Kr historie, e analitycy techniczni poszukuj witego
Graala, czyli jednego doskonaego wska nika (lub kombinacji kilku), który byby
niezawodny w 100%. Taki wska nik nie istnieje. Jednym z powodów, dla których on
nie istnieje, jest fakt, e Ty rónisz si od innego gracza. Co równie wane, i Ty zmieniasz
si z czasem. Wska nik, którego uywae 10 lat temu, gdy zapewnia spore zyski,
teraz moe wiza si dla Ciebie ze zbyt duym ryzykiem. Innymi sowy, wska nik
jest tylko tym, czym si stanie w Twoich rkach — okrela go sposób, w jaki Ty go
wykorzystasz.
Jest taki stary dowcip, e „jeli dasz 12 analitykom technicznym jeden wska nik, to po
roku otrzymasz dwanacie rónych wyników finansowych”. Sposób uycia przez Ciebie
wska nika nie jest wyznaczony przez sam wska nik, ale przez zasady, których przestrzegasz
podczas obrotu. Wska niki i reguy gry giedowej czy taka relacja, jaka czy jajko
i kur — nie wiadomo, co z czego si wzio. Cechy wska ników nie stanowi jedynych
kryteriów ich selekcji i uycia. Naley w tym procesie wzi take pod uwag zasady,
wedle których wska nik ten bdzie sprawdza si w Twoim przypadku.
Przykadowo, lubisz korzysta z danego wska nika, ale wiesz, e generuje zbyt wiele
sygnaów do przeprowadzenia transakcji w ustalonym przedziale czasowym, wic nie
przeprowadzasz jej za kadym razem. Z kolei inny gracz moe zmodyfikowa sygnay
tego samego wska nika poprzez powizanie go z innym, tak by realizowa tylko te
transakcje, których timing jest okrelony przez oba wska niki. Trader ten nie lekceway
wic jakichkolwiek sygnaów, nadrabiajc to wasnym osdem. O posugiwaniu si
kilkoma wska nikami jednoczenie mówi w rozdziale 16.
Modyfikowanie wska ników poprzez stosowanie si do okrelonych zasad jest zawsze
lepsze ni ignorowanie sygnaów. Jeli zaczniesz podejmowa decyzje na chybi trafi,
uwzgldniajc tylko wybrane wskazania, cigniesz na siebie niedol. Pozwalasz, by
wkrady si emocje, a co wicej, nie osignwszy spodziewanych zysków, ca win
zrzucisz na wska nik. Na szczcie, wska niki s dosy elastyczne. Moesz je dostosowa
do swojego stylu gry, midzy innymi do czstotliwoci zawierania przez Ciebie transakcji.
W posugiwaniu si wska nikami chodzi o analiz ruchów cenowych. W posugiwaniu
si zasadami chodzi o Ciebie i Twoj odporno na ryzyko. Zasady wic musz by
odpowiednio zaadaptowane do wska nika, który wybierzesz. Krótko mówic, nie wybieraj
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wska ników, za którymi nie nadasz, jak na przykad wska nika impetu, który generuje
ok. 10 sygnaów w miesicu, podczas gdy Ty nie masz czasu ani ochoty na przeprowadzanie
takiej liczby transakcji.

Optymalizacja, czyli poddawanie
wskaników próbie
Pierwszym krokiem na drodze do przekonania si, czy wska nik bdzie odpowiedni dla
Ciebie, jest sprawdzenie, jakie generowaby sygnay w sytuacjach giedowych z przeszoci.
Spodziewasz si tego, e formacje cenowe bd si powtarzay, bowiem psychologia
tumu ulega wielkim przemianom. Optymalizacja jest procesem testowania pewnej
hipotezy na podstawie danych z przeszoci (analiza danych historycznych, analiza
wsteczna) w celu okrelenia parametru, który najlepiej pasowa do danej sytuacji.
W praktyce analitycznej terminów optymalizacja i testowanie wsteczne uywa si zamiennie.
Optymalizacja jest „zem koniecznym”, poniewa gdy zaczynasz gra na nowym
instrumencie finansowym, nie wiesz, z jakich wska ników w tym przypadku korzysta
ani jakie parametry dla nich ustali. Zgodnie z podejciem empirycznym powiniene
wypróbowa wiele wska ników przy wielu rónych parametrach i przekona si, która
kombinacja przynosi najlepsze rezultaty.
Wedug mnie optymalizacja jest „zem”, poniewa zdrowy rozsdek podpowiada Ci,
e warunki nigdy si nie powtarzaj, wic to, co sprawdzao si kiedy, niekoniecznie
musi zadziaa w przyszoci. Testy wsteczne majce na celu znalezienie dobrych
wska ników i ustalenie optymalnych parametrów daj Ci poczucie dokadnoci
i wiarygodnoci, a to niemal zawsze jest poczucie zudne. Poniej znajdziesz jeszcze
wicej informacji na ten temat.

Opracowywanie optymalizujcego
testu wstecznego
Analiza wsteczna jest cennym wiczeniem, które pozwala oceni potencja niezawodnoci
danego wska nika, kiedy nie masz pewnoci, czy on w ogóle zadziaa. Analiza wsteczna
jest po prostu lepsza ni wizualne porównywanie rozmaitych przebiegów wska nika
na wykresie.
Najpopularniejszym sposobem do poddanie próbie wska ników, którymi si
posugujesz przy grze na Twoich instrumentach finansowych, jest proste przecinanie
przez cen linii redniej kroczcej. Celem takiej analizy wstecznej jest znalezienie
wartoci x, czyli liczby dni dla redniej kroczcej stanowicej dugo okresu, w którym
mona realizowa najwysze zyski przy wykorzystaniu tej reguy przecinania si (patrz
rozdzia 12.). Oto jak formalnie wyglda hipoteza: „Jeli kupisz akcje spóki XYZ za kadym
razem, gdy ich cena przekroczy poziom x-sesyjnej redniej kroczcej, a sprzedasz za
kadym razem, gdy cena ta spadnie poniej tego poziomu, to wówczas bdziesz posugiwa
si spójn i wiarygodn zasad transakcyjn”.
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Prawie kady komputerowy program analityczny umoliwia testowanie i znalezienie
optymalnej redniej kroczcej w kilka minut. W moim przypadku wygldao to tak, e
przeanalizowaam za pomoc aplikacji przebieg rednich kroczcych, poczwszy od
10-sesyjnej, a skoczywszy na 50-sesyjnej, w okresie ostatniego tysica sesji, aby przekona
si, która zapewniaa osignicie najwyszych zysków przy grze na akcjach XYZ.
Braam take pod uwag tylko strategie gry dugiej, chocia moesz równie testowa
wyniki wska ników z uwzgldnieniem gry krótkiej (czyli sprzeday krótkiej, która
polega na tym, e sprzedajesz dzisiaj instrumenty, których nie posiadasz, w celu ich
pó niejszego odkupienia po niszej cenie).1 W tabeli 4.1 zawarte s trzy najlepsze
wyniki, jakie otrzymaam.
Tabela 4.1. Wyniki z analizy wstecznej przecicia redniej kroczcej przez cen akcji spóki XYZ
Liczba sesji uwzgldnionych
w redniej kroczcej

redni zysk/strata (USD)

Zysk wzgldny

Liczba transakcji

10

1,56

68,60%

178

31

3,02

59,34%

32

35

3,32

61,69%

47

Tabela 4.1 pokazuje, e gdyby by skonny do przeprowadzenia 178 kompletnych
transakcji w okresie tysica sesji, czyli kupowaby i sprzedawa rednio co dwa
tygodnie, to posugujc si 10-sesyjn redni kroczc, zarobiby 68,6%. Czy to dobry
wynik? Jednym ze sposobów na sprawdzenie tego jest porównanie tej strategii do strategii
„kup i trzymaj”, a wic takiej, wedle której kupujesz w pierwszym dniu, a sprzedajesz
zaraz po upyniciu 1000 dni. W tym przypadku program analityczny zwróci wynik
na poziomie 43,4%, a wic za cay ten trud obracania akcjami zyskae dodatkowe 25,2
punktu procentowego, a wic zarobie o 58% wicej. Na 10 000 z zyskaby dodatkowo
2520 z. Ale czy aby na pewno? Nie uwzgldniam w tej kalkulacji kosztów transakcyjnych,
czyli prowizji dla maklera, i innych opat.
Zawsze bierz pod uwag wyniki na danym wska niku po potrceniu kosztów transakcji.
Koszty transakcyjne zmniejszaj zyski wynikajce z dokonania udanej transakcji.
Koszty te obejmuj opaty i prowizje, spread kursowy, a take koszty alternatywne,
wynikajce na przykad z koniecznoci przeprowadzenia transakcji po cenie otwarcia
(poniewa Twój wska nik wygenerowa sygna dopiero na zamkniciu z dnia
poprzedniego) lub z tego, e na pulpicie Twojej platformy transakcyjnej wywietla si
nieprawidowa cena. Wzicie pod uwag tych „reduktorów” robi wielk rónic przy
porównywaniu wska ników, gdy moe si okaza, e regua rzekomo generujca zyski
jest tak naprawd regu strat.
Po wprowadzeniu do analizy danych z tabeli 4.1 dodatkowego czynnika w postaci kosztów
transakcyjnych okazuje si, e optymalnym wska nikiem jest 31-sesyjna rednia kroczca.

1

W Polsce, jak i caej UE, sprzeda krótka podlega wysokim obostrzeniom. Instrumenty finansowe
zazwyczaj poycza si od innego podmiotu, sprzedaje, odkupuje po niszej cenie, a nastpnie
zwraca. Drobni inwestorzy indywidualni nie maj moliwoci takiej gry — przyp. tum.
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Dopracowanie testu wstecznego
W testach wstecznych prostego przecicia ceny i redniej kroczcej, których wyniki
zawaram w tabelach 4.1 i 4.2, wziam pod uwag tylko jedno kryterium doboru
wska nika — wzgldny, procentowy zysk. Jednak wzgldny zysk nie jest jedynym
celem naszej gry. Gdyby tak byo, mogaby si zdarzy sytuacja, kiedy jeste skonny
zaakceptowa wygran na dziesiciu transakcjach, tracc na stu innych. Te dziesi
zwyciskich transakcji mona by porówna do dziesiciu idealnych okazji do oddania
strzau, by trafi w rodek tarczy — to dziesi strzaów, które rekompensuj straty na
setce pozostaych, które nie trafiy w ogóle w tarcz. Ty jednak poszukujesz sposobów
na systematyczn gr, a nie na zapanie 10 okazji, które mog si nie powtórzy w cigu
kolejnego tysica sesji. Dlatego te musisz przywizywa wag do stosunku liczby
udanych transakcji do liczby transakcji, na których poniose straty. Chcesz jak najmniej
transakcji, na których tracisz, i jak najwicej tych, które przynosz Ci zysk. Jednoczenie
musisz pilnowa, eby redni zysk z udanych transakcji by wikszy od redniej straty
z transakcji nieudanych.
Tabela 4.2. Wyniki z analizy wstecznej przecicia redniej kroczcej przez cen akcji spóki XYZ
z uwzgldnieniem kosztów transakcyjnych w wysokoci 10 USD/transakcj
Liczba sesji uwzgldnionych
redni zysk/strata (USD)
w redniej kroczcej

Zysk wzgldny

Liczba transakcji

10

0,36

28,60%

178

31

2,70

49,34%

32

35

2,10

31,69%
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Tym razem przeanalizowaam przypadki dokonywania transakcji na podstawie sygnaów
generowanych przez dwie przecinajce si rednie kroczce. Moim celem byo
uzyskanie dwóch najlepszych wyników. Sformuowana przeze mnie hipoteza brzmiaa:
„Jeli kupi akcje spóki XYZ za kadym razem, gdy krótkoterminowa rednia kroczca
przetnie od dou dugoterminow redni kroczc, i sprzedam, gdy krótkoterminowa
rednia kroczca przetnie od góry dugoterminow rednia kroczc, bdzie to spójna
i wiarygodna zasada transakcyjna”.
Tak jak w przypadku dwóch poprzednich testów (tabele 4.1 i 4.2), nakazaam programowi
uwzgldnienie tylko gry dugiej (kupowanie taniej, sprzedawanie droej). Okres
analizy obejmowa 1000 poprzednich sesji, krótkoterminowe rednie kroczce to
wszystkie rednie od 1-sesyjnej do 20-sesyjnej, a dugoterminowe to wszystkie rednie
od 21-sesyjnej do 100-sesyjnej. Zaoyam take koszty transakcyjne w wysokoci
10 dolarów na transakcj. W tabeli 4.3 zawaram wyniki analizy.
Tabela 4.3. Wyniki z analizy wstecznej przecicia si dwóch rednich kroczcych ceny akcji
spóki XYZ
Krótkoterminowa rednia
kroczca/ Dugoterminowa
rednia kroczca

Zysk
wzgldny

Liczba
transakcji

Stosunek liczby
udanych transakcji
do nieudanych

Stosunek
redniego zysku
do redniej straty

wersja 1.: 10/73

58,60%

8

6/2

1,75

wersja 2.: 5/10

63,48%

147

47/100

0,56
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Cz II: Umysowy podkad pod analiz techniczn
Kolumna zysku wzgldnego pokazuje, e pierwsza wersja kombinacji dwóch rednich
kroczcych zwraca mniejsze zyski ni wersja druga, ale za to wymaga przeprowadzenia
zaledwie omiu transakcji w caym okresie. Wersja pierwsza ma równie lepszy
stosunek transakcji udanych do nieudanych, a take wyszy stosunek rednich
zysków do rednich strat. Wikszo inwestorów skupi si na lepszym stosunku udanych
do nieudanych transakcji, preferujc te mniejsz liczb transakcji i wyszy stosunek
rednich zysków do strat na rzecz nieco niszego zysku wzgldnego.
Testowanie wsteczne nigdy nie zapewnia jednego superwska nika, przy którym nie
trzeba myle. Nawet jeli uwzgldnisz koszty transakcyjne i nadzwyczajne, to nadal
zostaje Ci wzicie pod uwag liczby koniecznych do przeprowadzenia transakcji,
stosunku transakcji udanych do nieudanych oraz relacji rednich zysków z transakcji
do rednich strat z transakcji. Prawie nigdy nie znajdziesz parametrów dla wska nika,
które speniayby te wszystkie kryteria jednoczenie.

Naprawiamy wskanik
Wyniki uzyskane przy testowaniu wstecznym dwóch przecinajcych si rednich
kroczcych zawarte w tabeli 4.3 pokazuj, na jakie problemy mona si zazwyczaj natkn
przy dokonywaniu takiej optymalizacji. Poniej szczegóowo omawiam te kwestie.

Zbyt dua liczba transakcji
Niektóre parametry wska ników wymagaj tego, by dokonywa takiej liczby transakcji,
na któr akurat nie moesz sobie pozwoli ze wzgldów czasowych. Dlatego te musisz
wprowadzi korekty do wska nika w ten sposób, by wskazywa mniejsz liczb transakcji
koniecznych do przeprowadzenia, naraajc jak najmniej na szwank potencjalne zyski
z udanych transakcji. Jedn z nich jest taka modyfikacja sygnaów kupna/sprzeday, aby
program analityczny generowa je tylko wtedy, gdy cena osignie poziom o x procent
wyszy lub niszy od redniej kroczcej lub gdy cena bdzie na wyszym lub niszym
poziomie od redniej kroczcej przez y jednostek czasu. Wikszo wska ników dopuszcza
uywanie takich filtrów.

Nieudane transakcje
Jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie liczby nieudanych transakcji jest
doczenie wska nika potwierdzajcego, na przykad wska nika impetu. Z mojego
wasnego dowiadczenia mog powiedzie, e rzeczywicie dodanie 12-sesyjnego
wska nika impetu ogranicza liczb transakcji o 30 do 50% bez koniecznoci powicania
znaczcych zysków. Ponadto transakcje odrzucane na podstawie wska nika
potwierdzajcego impet rynkowy s w wikszoci transakcjami nieudanymi, tote
poprawia si stosunek rednich zysków z transakcji do rednich strat.

Ponowne zastosowanie wskanika
Twoje zadanie nie koczy si na ustaleniu parametrów dla Twoich wska ników. Testy
wsteczne s hipotetyczne. Tak na dobr spraw, to nie dokonae tych transakcji. Aby
nieco bardziej zracjonalizowa wyniki optymalizacji wska nikowej reguy transakcyjnej,
przetestuj najpierw regu w jednym przedziale czasowym (na przykad 1000 sesji),
a nastpnie zastosuj j do innego, wczeniejszego okresu (powiedzmy, 500 dni).
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Jeli wyniki z analizy reguy w nowym okresie nie róni si zbytnio od wyników
uzyskanych za pierwszym razem, mona uzna, e regua jest solidna, to znaczy
sprawdza si w rónych warunkach.

Szacujemy ryzyko optymalizacji
Wad testowania wstecznego jest to, e parametr idealny dla wska nika dotyczy tylko
okresu przeszego. Krytycy twierdz, e nawet jeli wska nik okazuje si solidny na
podstawie dodatkowej analizy 500 sesji poza pierwotnym okresem, to ju po poczeniu
tych dwóch okresów i przebadaniu wska nika w okresie tysica piciuset sesji
dostaniemy cakowicie inny wynik. Mona zwariowa, poddajc wska niki w kóko
testom wstecznym, a i tak nigdy nie znajdzie si parametru, dla którego wska nik
zwraca podobne wyniki.
Niska wiarygodno spada jeszcze bardziej, jeli naoysz na wska nik filtry. Nazywa
si to dopasowywaniem krzywych, czyli manipulacj sprawiajc, e wska nik idealnie
pasuje do danych historycznych. Prawdopodobiestwo niezawodnoci tego wska nika
w przyszoci jest niskie z uwagi na dynamiczny, zmienny charakter rynku.
Nie licz na to, e odkryjesz magiczn liczb pasujc do Twojego wska nika. Na dobr
spraw, moesz posugiwa si ustawieniami domylnymi dla parametrów podawanymi
w ksikach lub uwzgldnianymi w oprogramowaniu — i to bez szkody dla Twoich
wyników finansowych. Oczywicie pod warunkiem, e Twoje wska niki s odpowiednie
dla instrumentów, którymi obracasz, a zasady, które ustalie, s przez Ciebie
konsekwentnie przestrzegane.
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