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4.1. Wprowadzenie
¥wiÚty Graal nie istnieje — to tak tytuïem wstÚpu. Nie ma uniwersalnej metody pozwalajÈcej na osiÈgniÚcie szybkiego i bezpiecznego
zysku na rynkach finansowych. Czytelnikowi przykro jest zapewne to
sïyszeÊ, a autorowi tym bardziej to pisaÊ, niestety jednak taka jest
prawda. Zysków nie zagwarantuje nikt. Sceptycyzm i dokïadna analiza
oparta na rzetelnych danych sÈ konieczne w ocenie wszelkich proponowanych na rynku metod i rozwiÈzañ inwestycyjnych. W kaĝdym
przypadku to inwestor podejmuje siÚ oceny ryzyka i potencjalnej stopy
zwrotu wynikajÈcej z podjÚcia tego ryzyka. Poziom ryzyka i poziom
zysku sÈ jednak ze sobÈ nierozerwalnie poïÈczone. Nigdy nie naleĝy
o tym zapominaÊ, takĝe rozpatrujÈc wszelkie dostÚpne metody analizy
technicznej — zarówno te podstawowe, przedstawione w tym opracowaniu, jak i bardziej zïoĝone, dostÚpne w literaturze przedmiotu.
MajÈc to na uwadze, przejděmy do meritum…
Podstawowe narzÚdzia pracy wielu indywidualnych inwestorów na
rynkach walutowych wywodzÈ siÚ z metod analizy technicznej. Poprzez
to pojÚcie moĝna rozumieÊ analizÚ wykresów cenowych oraz zbudowanych na ich podstawie wskaěników odzwierciedlajÈcych dotychczasowy przebieg handlu na rynku i — jak twierdzÈ uĝytkownicy tej
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metody — pozwalajÈcych okreĂliÊ w pewnym horyzoncie czasowym
moĝliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Mimo iĝ analiza techniczna
jest znana i popularna na rynkach od dawna, a XX wiek byï okresem
jej szczególnie intensywnego rozwoju, zapoczÈtkowanego przez badania Charlesa Dowa, wciÈĝ budzi ona sporo kontrowersji. Jest to
metoda wywodzÈca siÚ z praktyki rynków i brak silnego umocowania
teoretycznego sprawia, iĝ jej koncepcja spotyka siÚ z wyraěnym oporem Ărodowisk akademickich.
Dlaczego temat jest kontrowersyjny? Wspomniana juĝ wczeĂniej
naukowa teoria rynku efektywnego utrzymuje, iĝ wszystkie istotne
informacje podawane do wiadomoĂci publicznej sÈ juĝ zawarte w cenach. Innymi sïowy — rynek dyskontuje wszystko. Paradoksalnie
analogiczne twierdzenie stanowi jeden z paradygmatów analizy technicznej — o tym jednak za chwilÚ, na razie skupmy siÚ na problemie
efektywnoĂci rynku. Jeĝeli wszystkie dostÚpne informacje juĝ zostaïy
przez rynek wycenione, jak twierdzÈ zwolennicy koncepcji rynku
efektywnego, to ich analiza nie przyniesie ĝadnych informacji dodatkowych pozwalajÈcych na osiÈgniÚcie w przyszïoĂci nieprzeciÚtnej
stopy zwrotu. Chodzi tu o analizÚ np. w formie graficznego wykresu.
A zatem — w myĂl rozwaĝañ akademików — wykresy moĝna dïugo
i intensywnie obserwowaÊ, ĝadnego efektu jednak to nie da. To nie
jest dobra wiadomoĂÊ dla praktyków rynku. Na pocieszenie moĝna
w tym miejscu powiedzieÊ, iĝ obecnie analiza techniczna nie stanowi
formalnej nauki — jest to raczej sztuka wywodzÈca siÚ z codziennej
praktyki wielu inwestorów, wykorzystujÈca róĝnorodne narzÚdzia,
w wiÚkszoĂci heurystyczne (tu rozumiane jako subiektywne) oraz statystyczne. Moĝna samodzielnie spróbowaÊ siÚ przekonaÊ, kto ma racjÚ
— teoretycy czy praktycy rynku — korzystajÈc chociaĝby z podstawowych metod analizy przedstawionych w tej publikacji i wïasnego doĂwiadczenia. Pewnym pocieszeniem moĝe byÊ teĝ to, iĝ koncepcja
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systemu sïonecznego w takiej postaci, jakÈ znamy obecnie, równieĝ
budziïa w swoim czasie sporo kontrowersji.
Jak naleĝy korzystaÊ z tego rozdziaïu? Analiza techniczna to dzisiaj
bardziej sztuka niĝ sformalizowana wiedza, a zatem najwiÚksze znaczenie ma praktyka. Poniĝsze opracowanie ma za zadanie zaprezentowaÊ podstawy analizy technicznej i wyksztaïciÊ w czytelniku krytyczne
podejĂcie do przedstawionych tu metod. Warto mieÊ na uwadze,
ĝe analiza rynku nie jest tak prosta, jak to moĝe wynikaÊ z lektury
ksiÈĝek poĂwiÚconych tej tematyce, i ĝe — bez wzglÚdu na liczbÚ
przeczytanych opracowañ — nie ma gwarancji sukcesu. Wszelkie
przedstawione tu i w innych pozycjach ksiÈĝkowych metody naleĝy
samodzielnie przetestowaÊ i zweryfikowaÊ. Szybko siÚ okaĝe, ĝe wiÚkszoĂÊ z nich po prostu zawodzi. To oczywiĂcie nie przypadek —
gdyby dowolne narzÚdzie sprawdzaïo siÚ na kaĝdym wybranym rynku,
to inwestowanie nie miaïoby sensu, wszyscy przecieĝ nie mogÈ jednoczeĂnie zarabiaÊ. Aby siÚ o tym naocznie przekonaÊ, naleĝy otworzyÊ
bezpïatny rachunek demonstracyjny, oferowany przez wielu internetowych brokerów dziaïajÈcych na rynku. Jak sprawdziÊ, czy opisywana
metoda jest skuteczna? ZawierajÈc wirtualne transakcje na platformie przy wykorzystaniu napïywajÈcych w czasie rzeczywistym danych
i moduïu przeznaczonego do analizy technicznej, stanowiÈcego zazwyczaj integralnÈ czÚĂÊ platformy. Szerzej to zagadnienie zostanie
opisane w czÚĂci poĂwiÚconej brokerom. Jak zostaÊ skutecznym
inwestorem? Samodzielnie testujÈc wskaěniki techniczne, wyznaczajÈc
trendy i zawierajÈc wirtualne transakcje na róĝnych rynkach tak
dïugo, aĝ przyniesie to poĝÈdane rezultaty.
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4.1.1. Czy rynek naprawdē wszystko dyskontuje?

Jednym z waĝniejszych zaïoĝeñ metod analizy technicznej jest wymienione juĝ stwierdzenie, iĝ rynek wszystko dyskontuje. W rozumieniu
praktyków oznacza to, iĝ nie jest konieczna znajomoĂÊ fundamentalnych przyczyn takiego, a nie innego przebiegu notowañ na rynku,
a do oceny zarówno przeszïoĂci, jak i przyszïych moĝliwych scenariuszy rozwoju wydarzeñ wystarczy sama analiza wykresu w jego formie
graficznej. OznaczaÊ to moĝe, iĝ z punktu widzenia analityka nie jest
istotne, czy dany wykres przedstawia dzienne notowania na rynku
EUR/USD, ceny kawy, czy jeden z amerykañskich indeksów gieïdowych — metody, podejĂcie i, co bardziej kontrowersyjne, skutecznoĂÊ
analizy bÚdÈ w kaĝdym przypadku podobne. Czy naprawdÚ moĝna
polegaÊ jedynie na analizie wykresów? Takie podejĂcie ma zapewne
wielu zwolenników, budzi teĝ jednak spore wÈtpliwoĂci. Z punktu widzenia inwestorów obserwujÈcych notowania intraday trudno jest je
obroniÊ. Uwaĝny czytelnik, który zapoznaï siÚ z czÚĂciÈ poĂwiÚconÈ
analizie fundamentalnej i reakcjom rynku na publikacje danych, byÊ
moĝe juĝ w tym momencie bÚdzie wiedziaï dlaczego. Moment publikacji danych makroekonomicznych stanowi bez wÈtpienia wydarzenie o charakterze fundamentalnym, a informacja o planowanym
momencie publikacji ma swoje okreĂlone miejsce w tygodniowym kalendarzu wydarzeñ dostÚpnym dla inwestorów. W momencie ogïoszenia danych na wiÚkszoĂci wykresów o wysokiej czÚstotliwoĂci
(m.in. 1-minutowych, 5-minutowych czy 15-minutowych) tworzÈ siÚ
anomalie, czÚsto w ĝaden sposób wczeĂniej niesygnalizowane przez
zachowanie kursów. Wzrost zmiennoĂci w okresie kilku kolejnych obserwacji po ogïoszeniu danych bywa tak gwaïtowny, iĝ nie znajduje
swoich odpowiedników na wykresach o dïuĝszym horyzoncie czasowym (dziennych, tygodniowych). Jaki ma to zwiÈzek ze wspomnianÈ
koncepcjÈ obserwowania wyïÈcznie wykresów, w oderwaniu od Ăro-
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dowiska fundamentalnego? W wielu przypadkach takiego zachowania
rynku i momentu jego wystÈpienia za pomocÈ tradycyjnych narzÚdzi
analizy technicznej przewidzieÊ po prostu nie sposób — w zwiÈzku
z czym stanowiÈ one pewnÈ anomaliÚ.
Przykïadem moĝe byÊ sytuacja z 6 lipca 2018 r., która zdarzyïa
siÚ tuĝ przed publikacjÈ miesiÚcznych danych dotyczÈcych liczby
nowych miejsc pracy w USA. Te informacje z reguïy prowadzÈ do wysokiego wzrostu zmiennoĂci, nie inaczej byïo i tym razem. Na rynku
EUR/USD rozpiÚtoĂÊ notowañ w czasie ostatnich kilkunastu godzin
przed publikacjÈ danych byïa ograniczona i wynosiïa ok. 35 punktów
(wykres 4.1). Moment publikacji danych stanowi pretekst do gwaïtownego wzrostu zmiennoĂci, sprawiajÈcego, ĝe kurs EUR/USD osiÈga w ciÈgu kolejnych godzin nowe maksima (wykres 4.2).

Wykres 4.1. Notowania na rynku EUR/USD przed publikacjÈ danych z rynku
pracy w USA, 6 lipca 2018, wykres 15-minutowy
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Wykres 4.2. Wpïyw danych z rynku pracy w USA na notowania kursu EUR/USD,
6 lipca 2018, wykres 15-minutowy

Jak widaÊ na przedstawionym przykïadzie, inwestor stosujÈcy jednoczeĂnie oba podejĂcia — fundamentalne i techniczne — bÚdzie
posiadaï wiedzÚ o tych wydarzeniach znacznie wczeĂniej: lektura
kalendarium na dany dzieñ wskaĝe wyraěnie, iĝ o godz. 14:30 bÚdÈ
publikowane dane z rynku pracy USA, a zatem moĝna oczekiwaÊ gwaïtownego wzrostu zmiennoĂci. Wyĝsza zmiennoĂÊ oznacza tu nie tylko
wiÚksze ryzyko zawieranych transakcji, ale takĝe gwaïtownoĂÊ, z jakÈ
dochodzi do zmian na rynku, i zwiÈzane z tym emocje.
W momencie publikacji danych reakcja inwestorów moĝe doprowadziÊ do przekroczenia okreĂlonych poziomów wsparcia czy oporu
i tym samym wygenerowaÊ okreĂlone sygnaïy transakcyjne — a zatem
samo podejĂcie techniczne moĝe okazaÊ siÚ skuteczne. ¿adna ze
znanych metod technicznych nie okreĂli jednak, iĝ dokïadnie w pierwszy piÈtek miesiÈca, o godz. 14:30 czasu warszawskiego, na rynku
EUR/USD w momencie ogïoszenia danych z USA nastÈpi gwaïtowny
wzrost zmiennoĂci. Jest to cenna informacja, którÈ z ïatwoĂciÈ moĝna
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uzyskaÊ z tygodniowego kalendarium makroekonomicznego, ïÈczÈc
analizÚ technicznÈ z fundamentalnÈ. Z elementów analizy fundamentalnej rezygnowaÊ zatem nie warto.

4.1.2. Podstawa oceny rynku

BiorÈc pod uwagÚ przedstawione powyĝej kontrowersje dotyczÈce
zastosowania analizy technicznej, moĝna mieÊ juĝ pierwsze wÈtpliwoĂci. Skoro naukowcy twierdzÈ, ĝe nic siÚ nie da zrobiÊ, to jaki jest
wïaĂciwie sens analizy wykresów? I co sprawia, iĝ tak wielu inwestorów koncentruje siÚ wïaĂnie na tej kwestii? Odpowiedzi dostarcza
pojÚcie trendu — tendencji rozwojowej dostrzegalnej w graficznej
reprezentacji wielu szeregów czasowych, w tym takĝe na wykresach
cenowych. To wïaĂnie trend, rozumiany jako utrzymujÈca siÚ w czasie
tendencja rozwojowa danego zjawiska, sprawia, iĝ aktywne inwestowanie na rynkach ma jednak pewien sens. Wielu osobom, takĝe niezajmujÈcym siÚ na co dzieñ problematykÈ rynków finansowych, znane
sÈ pojÚcia hossy i bessy czy teĝ tzw. dobrej koniunktury, okreĂlajÈce
w istocie trwaïÈ tendencjÚ sprzyjajÈcÈ lub niesprzyjajÈcÈ inwestycjom w okreĂlone aktywa. DotyczyÊ to moĝe papierów wartoĂciowych,
ale takĝe rynku nieruchomoĂci („Mieszkania w miejscowoĂci X juĝ
od dawna droĝejÈ i bÚdÈ jeszcze droĝsze”), motoryzacji („Staïy napïyw
uĝywanych samochodów z Zachodu sprawia, iĝ ceny coraz bardziej…”) i wielu innych. Podobne tendencje wystÚpujÈ takĝe w przypadku notowañ walut. Znane w Ărodowisku inwestorów powiedzenie
mówi: „Trend jest twoim przyjacielem” — czy tak jest w istocie?
W czÚĂci poĂwiÚconej pojÚciu trendu znajduje siÚ przykïad pokazujÈcy, iĝ inwestowanie na rynku pozbawionym trendów byïoby
znacznie prostsze. Niestety na rynkach walut nie wszyscy mogÈ jednoczeĂnie zyskiwaÊ, a tendencje rozwojowe — czy to komuĂ odpowiada,
czy nie — stanowiÈ ich rzeczywistoĂÊ.
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Analiza techniczna rozwinÚïa wiele metod pozwalajÈcych na dokïadne badanie panujÈcego trendu, stanowiÈcych skuteczne narzÚdzia
inwestycyjne w sytuacji, gdy na rynku wystÚpujÈ silne tendencje rozwojowe. W pewnym zakresie moĝliwe jest takĝe okreĂlenie momentu
zmiany trendu. Nie naleĝy siÚ jednak przedwczeĂnie cieszyÊ — kiedy
pojawia siÚ trend horyzontalny, metody te bezlitoĂnie zawodzÈ. IstniejÈ równieĝ bardzo dobre wskaěniki techniczne pozwalajÈce na skuteczne operowanie na rynku w czasie trendów horyzontalnych — niestety z chwilÈ pojawienia siÚ wyraěnego trendu natychmiast przestajÈ
one dziaïaÊ. Kluczem do sukcesu moĝe byÊ wiÚc odróĝnienie wyraěnej
tendencji rozwojowej od trendu horyzontalnego. Ten temat zostanie
rozwiniÚty w kolejnej czÚĂci tego rozdziaïu.

4.1.3. Historia powraca

Trzecim z istotnych zaïoĝeñ analizy technicznej jest powtarzalnoĂÊ
historii. W myĂl tej koncepcji okreĂlone zachowania rynku, jakie miaïy
miejsce w przeszïoĂci, mogÈ z powodzeniem pojawiÊ siÚ znowu, prowadzÈc do analogicznych rezultatów. Trudno zakïadaÊ w tym momencie, iĝ rynki posiadajÈ jakiĂ szczególny rodzaj pamiÚci, który prowadzi do powtarzalnoĂci zachowañ — lepiej nie stosowaÊ tej swoistej
personifikacji. Bardziej bezpieczne jest zaïoĝenie, iĝ kaĝdy rynek posiada specyficzny charakter i styl przebiegu notowañ, który moĝna dostrzec na wykresie. Moĝna ostroĝnie zakïadaÊ, iĝ przebieg notowañ na
rynku funta brytyjskiego, który w czasie bieĝÈcej sesji azjatyckiej odznacza siÚ niskÈ zmiennoĂciÈ bez wyraěnej tendencji rozwojowej,
moĝe zostaÊ utrzymany. NarzÚdzia wypróbowane i skuteczne w tym
okresie bÚdÈ dziaïaÊ takĝe chwilÚ póěniej — juĝ na danych napïywajÈcych z rynku w czasie rzeczywistym. Analogicznie trudno oczekiwaÊ,
aby metody, które dotÈd nie dziaïaïy, nagle przyniosïy wyraěne
powodzenie.
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Powyĝsze stwierdzenie jest jednÈ z kluczowych informacji dla indywidualnego inwestora. Otwiera bowiem drogÚ do wïasnych badañ
i poszukiwañ opartych na danych historycznych i mogÈcych prowadziÊ do wypracowania metod skutecznych dla danego rynku. Kaĝdy
rynek i kaĝdy dostÚpny dla niego horyzont czasowy majÈ swojÈ specyfikÚ, warto dokïadnie zapoznaÊ siÚ z niÈ przed dokonaniem rzeczywistych inwestycji. Moĝe do tego sïuĝyÊ wïaĂnie obserwacja i trening
na danych historycznych — wystarczy zasïoniÊ prawÈ stronÚ wykresu
i zawrzeÊ transakcjÚ na papierze, aby chwilÚ póěniej zweryfikowaÊ jej
zasadnoĂÊ. Dotyczy to kaĝdej metody i kaĝdego stylu inwestycji, takĝe
tych prezentowanych w tym opracowaniu — tak jest ïatwiej i bezpieczniej. Nie naleĝy ulegaÊ magii zapewnieñ autorów rozmaitych
publikacji, którzy wïaĂnie dziÚki tej jednej prezentowanej metodzie
osiÈgnÚli nadzwyczajne zyski. Autorzy osiÈgnÚli zyski, przede wszystkim sprzedajÈc ksiÈĝki, a weryfikacja ich metod i ewentualne powtórzenie domniemanego sukcesu naleĝÈ do czytelnika. W tej publikacji
zostanie przedstawionych wiele prostych metod wywodzÈcych siÚ
z praktyki rynku. Prezentowane narzÚdzia mogÈ pomóc czytelnikowi
w samodzielnych badaniach i wirtualnych inwestycjach — to wïaĂnie
na te narzÚdzia naleĝy zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ, zapoznajÈc siÚ z tÈ
czÚĂciÈ materiaïu. Raz jeszcze naleĝy powtórzyÊ — sama teoria niestety
nie wystarczy.
Nie jest prawdziwe twierdzenie, iĝ poziom skutecznoĂci podejĂcia
zaleĝy od poziomu jego komplikacji. NarzÚdzie jest tu tylko jednym
z elementów, obok niego o sukcesie decyduje zarzÈdzanie kapitaïem
i konsekwencja. I to sÈ najtrudniejsze elementy inwestowania.
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