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POVZETEK  
Tehnična analiza se uporablja pri napovedovanju gibanja cen vrednostnih papirjev. 
Preučuje pretekle cene vrednostnih papirjev. Te so osnova za napovedovanje cen v 
prihodnosti. Temelji na predpostavki, da se zgodovina ponavlja ter da ljudje delajo 
vedno podobne napake, zaradi katerih se oblikujejo ponavljajoči cenovni vzorci. Možna 
sta dva načina uporabe. Prvi je določanje cen z grafičnim pristopom, drugi pa s pomočjo 
indikatorjev. V zaključni projektni nalogi sta oba načina prikazana teoretično in na 
praktičnem primeru. Raziskava praktičnega primera pokaže, da lahko indikatorjem 
MOM, MACD1, MACD2 ter stohastičnemu indikatorju zaupamo, saj je manj kot 40 
odstotkov signalov napačnih. Indikator ROC  ima napačnih celo manj kot 30 odstotkov 
signalov. Največ napačnih signalov ustvari indikator RSI (več kot 40 odstotkov). Zelo 
dobre rezultate dobimo s taktiko trgovanja na preboju cene z grafično analizo. Izkaže se, 
da imata oba načina določanja cene, tako grafični kot s pomočjo indikatorjev, prednosti 
in slabosti in sta uporabna pod določenimi pogoji. Tehnična analiza je uporabna 
predvsem pri dnevnem in »swing« trgovanju. Pri dolgoročnih naložbah pa se priporoča 
uporaba v kombinaciji s temeljno analizo.   

Ključne besede:  tehnična analiza, vrednostni papirji, indikatorji, cenovni vzorci, trend, 
japonski svečniki, odpora, podpora 

SUMMARY  

Technical analysis is used for forecasting prices of securities. Past prices are base for 
forecasting prices in future. It is based on assumption that history repeats and that 
people always do similar mistakes, which forms repeating price patterns. There are two 
different ways of use. The first approach is graphical price determination and second is 
using indicators. In closing project task are both ways represented teoretically and 
practically.  Practical research showed that indicators MOM, MACD1, MACD2 and 
Stochastic oscillator are more trustful because they have less than 40 percent false 
signals. Indicator ROC has even less than 30 percent false signals. Most false signals are 
generated with RSI indicator (more than 40 %). Very good results are given with trading 
tactic in breaking point of price in graphical analysis. It shows that both ways of use 
have their advantages and disadvantages and are useful in certain conditions. Technical 
analysis is most useful in day and »swing« trading. In long term investments is 
recommended to use it with fundamental analysis.   

Key words: technical analysis, securities, indicators, price patterns, trend, japanese 
candelsticks, resistance, support 
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1 UVOD  

Z nižanjem obrestnih mer vse več ljudi išče alternativne rešitve varčevanja. Izbira 
je pestra in vsak si lahko izbere način, ki ustreza njegovim ambicijam. Večina se odloča 
prepustiti upravljanje svojega premoženja strokovnjakom. To storijo z vlaganjem v 
vzajemne sklade, kjer so njihova sredstva močno razpršena. Na ta način se jim riziko 
izgube zmanjša, a so temu primerni tudi dobički. Bolj ambiciozni si usodo krojijo sami.  

Od februarja 2003 lahko vsak, ki želi, vlaga v tuje vrednostne papirje preko tujih 
bank in borznih hiš (Jesenek 2003, 10). Z odprtjem globalnega trga so se povečale 
naložbene možnosti, saj poleg delnic lahko trgujejo tudi z izvedenimi finančnimi 
instrumenti. Predvsem pri slednjih je zelo pomembno določiti pravi trenutek za nakup 
ali prodajo, saj nam nepravilno časovno načrtovanje lahko povzroči velike izgube. Da bi 
čim bolje določili časovni okvir hranjenja vrednostnih papirjev in s tem dosegli 
maksimalni donos, se moramo pred nakupom seznaniti s strategijami za doseganje teh 
ciljev. V preteklosti so trgovci razvili orodja s katerimi so si pomagali določiti pravilne 
trenutke nakupa in prodaje vrednostnih papirjev.  

V zaključni projektni nalogi bomo predstavili značilnosti tehnične analize. Začetni 
del bo posvečen Dow teoriji, saj Charles Dow velja za očeta tehnične analize. 
Predstavili bomo njegov pogled na določanje časovnih okvirov nakupa vrednostnih 
papirjev. V nadaljevanju bomo opisali osnovne oblike cenovnih vzorcev in njihove 
značilnosti. Osrednji del je razdeljen na dva dela; na grafičnega v katerem bomo 
prikazali nekatere vrste grafov  ter njihovo uporabo in indikatorje, ki se računajo 
matematično, rezultati pa so prikazani grafično. Praktični del bo namenjen prikazu 
uporabe orodij na izbranih delnicah iz nemškega borznega indeksa Dax. Ker ima vsak 
vlagatelj možnost izbire njemu najzanimivejših delnic, bom tudi jaz izbral tiste na 
katerih bom v prvem delu opisano teorijo lahko predstavil. V zaključku bom ugotavljal 
odstopanja in napake, ki prihajajo pri uporabi orodij ter raziskal morebitne naložbene 
priložnosti. 
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2 TEHNIČNA ANALIZA  

Tehnični pristop investiranja je odraz ideje, da se trg vrednostnih papirjev giblje v 
trendih, ki jih določajo spremembe odnosov investitorjev do različnih ekonomskih 
denarnih političnih in psiholoških sil. Umetnost tehnične analize je zaznava začetnih faz 
spremembe trendov. Trg vrednostnih papirjev je odraz reakcije tržnih udeležencev 
(Pring 1985, 2).  

Tehnična analiza preučuje pretekle podatke, kot so cena in obseg poslovanja, kar 
vodi do ocene cenovnih trendov v prihodnosti in tako do investicijskih odločitev. Pri 
temeljni analizi analitiki uporabljajo ekonomske podatke, ki so običajno ločeni od trga 
vrednostnih papirjev. Tehnični analitiki verjamejo, da je uporaba podatkov iz trga 
vrednostnih papirjev dobra ideja, saj je trg sam sebi najboljši pokazatelj. Verjamejo 
tudi, da sprememba v cenovnem trendu napove bodočo spremembo temeljnih 
spremenljivk (zaslužek, riziko) prej kot temeljna analiza (Reilly 2000, 870).  

Tehnični analitiki oblikujejo trgovalne odločitve na podlagi prejšnjih cen in obsega 
poslovanja, da ugotovijo pretekle tržne trende, na podlagi katerih napovejo obnašanje 
trga kot celote in posameznih vrednostnih papirjev. Nekaj domnev vodi do pogleda na 
premike cen (Reilly 2000, 870). 

 
1. Tržna vrednost katerekoli dobrine ali storitve je določena izključno s ponudbo 

in povpraševanjem. 
2. Ponudba in povpraševanje sta pogojena s številnimi dejavniki (razlogi zaradi 

katerih se udeleženci odločajo za nakup ali prodajo). V teh dejavnikih so 
vsebovane tiste ekonomske spremenljivke, ki jih prikažejo temeljni analitiki 
(splošno stanje gospodarstva, finančno zdravje podjetja), kot tudi mnenja 
razpoloženja in ugibanja. Trg pretehta vse te dejavnike vedno znova in 
avtomatsko. Iz tega sledi, da so v ceni vrednostnega papirja že zajete vse 
pomembne informacije, zato je dodatna temeljna analiza nepotrebna. 

3. Ne glede na manjša nihanja, se cene posameznih vrednostnih papirjev in 
celotni  trg giblje v trendih, ki so prepoznavni in vztrajni. Prevladujoči trend 
zamenja smer, ko se zamenja smer med ponudbo in povpraševanjem. Te 
spremembe lahko zaznamo prej ali slej in se odražajo na trgu samem (Reilly 
2000, 870). 

4. Tehnična analiza predpostavlja, da je dogajanje na trgu ponavljajoče, zato je 
mogoče določiti določene vzorce, ki lahko analitiku pomagajo pojasniti 
obnašanje udeležencev na trgu (Šimon 1996, 91). 

 
Drugi primer tehnične analize je spremljanje obnašanja posameznih skupin 

ekonomskih subjektov na trgu delnic. Tako se na primer predpostavlja, da mali 
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investitorji običajno zamudijo pravi trenutek za nakup ali prodajo. Ob tej predpostavki 
se z analizo nakupov in prodaj malih investitorjev lahko sklepa ali je smiselno prodati 
ali kupiti delnice – torej ravnati nasprotno. Investicijski skladi imajo več informacij in 
dobre analize, tako da so njihove odločitve v načelu pravilne. S sledenjem njihovim 
transakcijam lahko izkoristimo njihovo znanje. Najbolj natančne informacije o podjetju 
pa imajo tisti, ki razpolagajo z notranjimi informacijami o poslovanju. S tehnično 
analizo se poskuša dobiti sliko njihovega obnašanja in s transakcijami slediti temu 
obnašanju (Mramor 1993, 143).  

Večina tehničnih analitikov priznava, da temeljni analitiki z dobrimi informacijami 
in z dobrim občutkom za vpliv informacij na trg lahko dosegajo nadpovprečne donose. 
Tehnični analitiki poudarjajo, da temeljni analitiki lahko dosegajo nadpovprečne donose 
samo, če imajo nove informacije pred ostalimi investitorji in če je proces dosleden in 
hiter. Tehnični analitiki trdijo, da je prednost njihove metode v tem, da analiza ni 
odvisna od računovodskih izkazov (Reilly 2000, 871). 

Obstajajo pa tudi izzivi, s katerimi se morajo soočati tehnični analitiki. Obstaja 
možnost, da se pretekli vzorci nikoli ne ponovijo. Rezultat tega je, da tehnika, ki je v 
preteklosti delovala, lahko zamudi obrat trga. To sili analitike v uporabo več trgovalnih 
pravil in iskanje potrditev za napoved tržnega vzorca.  

Naslednji problem je, da uspeh določenega trgovalnega načina spodbudi veliko 
investitorjev k njegovi uporabi. Popularnost in tekmovanje, ki ob tem nastane prej ali 
slej nevtralizira vrednost tehnike. Če se veliko tehnikov osredotoča na specifično  
trgovalno tehniko, bodo nekateri odstopili iz igre, kar povzroči predčasno zaključitev 
vzorca cene in zato uničenje predvidenega vzorca iz preteklosti. 

Ko preučujemo določen trgovalni način, moramo uporabiti veliko subjektivne 
presoje. Dva tehnična analitika lahko gledata isti cenovni vzorec, a si ga različno 
interpretirata. Zaradi tega pride do različnih investicijskih odločitev. 

Trgovalna pravila se s časom spreminjajo in jih moramo zamenjati, ko ne 
funkcionirajo več (Reilly 2000, 873).   

  

2.1 Dow teorija  

Dow teorijo je izdelal Charles H. Dow leta 1897 in je bila objavljena v seriji Wall 
Street Journal med letoma 1900 in 1902.  Njegov naslednik William Peter Hamilton je 
teorijo razvijal in jo organiziral v obliko, kakršno poznamo danes. Dow je v dva indeksa 
združil delnice industrijskih podjetij in delnice železni. Tako sta nastala Dow Jones 
Industrial average in Dow Jones Transportation average.  S pomočjo teh dveh indeksov 
je opazoval poslovne razmere (Achelis 2001, 123). 

Teorijo sestavlja šest načel, katere lahko uporabimo pri tehnični analizi 
kateregakoli vrednostnega papirja še danes.  
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1. Cena posameznih delnic prikazuje vse, kar je znanega o vrednostnem papirju. 
Kadar se pojavi nova informacija, jo udeleženci trga hitro uporabijo in cena se 
spremeni (Achelis 2001, 124).  

2.  Dow je s teorijo ponazoril  premikanje cen delnic v trendih podobno,  kot se 
premika voda. Predpostavljal je tri premike cen v obdobju. Glavni (primarni) 
trend je primerjal z bibavico v oceanu, vmesni trend, ki ponazarja večje valove 
in kratkoročne trende, ki so kot  manjši valovi (Reilly 2000, 886) 

 
Glavni trend naj bi trajal od enega pa do nekaj let. V primeru, da je rastoč, mu 

pravimo bikovski, v primeru padajočega pa medvedji trend. Glavni cenovni trend 
spremljajo popravki, ki so posledica odločitev posameznih investitorjev, da unovčijo 
dobičke ali izstopijo iz trga. 

Glavni medvedji trend je padajoč z vmesnimi kratkimi popravki. Začne se, ko so 
upanja, zaradi katerih so bile delnice kupljene, opuščena. Vrhunec doseže, ko se delnice 
unovčujejo kljub podcenjeni vrednosti. Običajno so v tem času prisotne slabe novice 
(Pring 1985, 23).       

Padajoči trend potrdimo, ko je vsaka odporna in podporna točka nižja od svoje 
predhodne. 

 Slika 2.1  Padajoči trend s popravki 

 
        . 

 
        Vir: Pring 1985, 23b 

Glavni rastoči trend je zaznan, ko se delnice dražijo. Trend je vmesno prekinjen z 
manjšimi popravki. Začne se, ko so najslabše novice mimo in ko se v ljudeh naseli 
optimizem. Najbolj zanesljiv pokazatelj rastočega trenda so vrhovi znotraj njega. Da 

 
                       cena 
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lahko potrdimo rastoči trend, mora biti vsaka odporna in podporna točka višje od 
predhodne. 

Slika 2.2 Rastoči trend s popravki  

 

 
Vir: Pring 1985, 23a 
 
Vmesni trend (sekundarni) nastane kot pomemben padec pri rastočem trgu in porast 

pri padajočem trgu. Običajno traja od nekaj tednov do nekaj mesecev. Cenovni 
popravek predstavlja od 33 do 66 odstotkov cene prejšnjega rastočega ali padajočega  
intervala (Pring 1985, 23).  

Kratkoročni trend traja od nekaj ur do nekaj tednov. Za dolgoročne vlagatelje nima 
uporabne vrednosti, kratkoročni vlagatelji pa z njim izvajajo špekulativne naložbe. 

 
3.  Primarni trend ima tri faze. Dow teorija pravi, da je prva faza sestavljena iz 

agresivnega kupovanja informiranih investitorjev, ki vedo, da prihaja čas 
ekonomske rasti. V drugi fazi se pokažejo povečani dobički družb in 
izboljšanje ekonomskih razmer. Investitorji še vedno kupujejo vrednostne 
papirje. Tretja faza prinese rekordne dobičke in vrh ekonomskih razmer. 
Množice pozabijo razmere v začetni fazi, zato jih prevzame navdušenje in 
optimizem. Množice kupujejo vrednostne papirje, medtem ko jih informirani 
vlagatelji že prodajajo. Čez čas se cikel ponovi (Achelis 2001, 125). 

4.  Transportni in industrijski indeks se morata potrditi. Dow je ponazoril 
spremembo smeri trenda z rastjo ali padcem obeh indeksov hkrati prek 
zadnjega vrha v primeru rastočega in zadnjega dna v primeru padajočega 
trenda (Achelis 2001, 126). 
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5. V normalnih pogojih se količina poslov veča ob višanju cene in manjša ob                 
padanju  cene (Pring  1985, 24).  

6.  Spremembe cen napovedujejo trend. (Achelis 2001, 127).  

2.2 Vrste trendov in njihove značilnosti 

Najprej bomo ponazorili osnovna vzorca, ki predstavljata možne trende. 

Slika 2.3 Vrste trendov  

 
 

 

 
 

Vir:Pring 1985, 42 

Na prvi sliki so ponazorjeni od točke A do B  rastoči (bikovski) trend, od C do D 
padajoči medvedji trend in od B do C vmesni trend, ki je značilen za prehod med 
bikovskim in medvedjim. Včasih se trend spremeni hitro brez opozorilnih znakov, kar je 
ponazorjeno na drugem primeru (Pring 1985, 41). 

2.2.1 Odporne in podporne točke 

Na cenovnih krivuljah zaradi sprememb trenda ali začasnih popravkov nastanejo 
vrhovi in dna, ki jih imenujemo odporne in podporne točke. Odpor nastane, ko cena 
doseže trenutni vrh in nato pada. Rast cene se ustavi, ker zahteva med ponudbo in 
povpraševanjem pride v ravnovesje ali ker kupci smatrajo, da je cena visoka ali ker 
prodajalci menijo, da je čas za prodajo.  Zaradi teh razlogov se cenovna krivulja obrne v 
padajočo smer, dokler se na podporni točki znova ne vzpostavi ravnovesje. Iz cenovnih 
krivulj vidimo, da se odporne in podporne točke na nekaterih časovno zelo oddaljenih 
delih ponovijo, saj jih imajo udeleženci v spominu kot točke spremembe trenda. Kadar 
cena pade pod zadnjo podporno točko, je to že lahko prvi znak spremembe trenda. 

                          B                       C                                                  B 
                                                                                                  
 
 
 
 
              A                                               D                         A                     C                     
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Slika 2.4 Prikaz odpornih in podpornih točk  

 

 

 
Ni nujno, da vsak padec cene pod zadnjo podporno točko nakazuje spremembo 

trenda. Pring v svojem delu priporoča, da počakamo padec cene za kakšen odstotek pod 
zadnjo podporno točko v primeru padajočega trenda in kakšen odstotek nad zadnjo 
odporno točko v primeru rastočega trenda. Šele nato se odločimo za nakup. 

Potrditev večjega preboja nad odporno ali podporno raven mora potrditi sprememba 
količine poslov. Ta se v takih situacijah močno poveča. 
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Slika 2.5 Odporne in podporne ravni delnice Dt. Boerse                                                                      

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (18. 2. 2008) 

 

2.2.2 Trendne linije 

Preučevanje katere koli delnice nas privede do spoznanja, da se cene premikajo v 
trendih in da lahko nekatera tržna dna in vrhove povežemo z ravno črto imenovano 
trendna linija. Ta je enostavno ter nujno orodje tehnične analize. Ko je trendna linija 
rastočega trga prebita, je to opozorilo spremembe trenda. Ni nujno, da vsak preboj cene 
pomeni spremembo trenda, lahko se cena samo nekoliko popravi, nato pa trend 
počasneje nadaljuje svojo pot. Večkrat ko se cenovna krivulja dotakne trendne linije 
večjo veljavo ima. Trendna linija namreč predstavlja podporno ali odporno mesto 
cenovne krivulje, zato se z vsakim dotikom le te njena veljava povečuje (Pring 1985, 
83).    

Trend ponazarja stalno spremembo cene. Od odporno podpornih ravni se razlikuje 
po tem, da trend predstavlja spremembo cene, medtem ko odporno podporne ravni 
predstavljajo meje spremembe (Achelis 2001, 25).  

 
 
  

Odporna raven 

Podporna raven 
preboj 



Tehnična analiza 

 10

Slika 2.6 Trend in njegov preboj  

 
 

Vir:Pring 1985, 80 

V naslednjem primeru sta dva dna povezana na različnih nivojih tako, da je trendna 
linija AA zelo položna. Preboj te trendne linije nam ni v pomoč pri napovedovanju 
spremembe glavnega trenda. Trendna linija BB je krajša kot AA in boljše ponazarja 
trend. Prekinitev te linije ima večji vpliv za napoved glavnega trenda. Če bi upoštevali 
za napoved glavnega trenda linijo AA, bi napovedali medvedji trend takrat, ko bi bil ta 
že skoraj zaključen.  

Slika 2.7 Trendna linija  

 
 
                                                                                B 
 
 
 
                                                                                             A 
                                                      B                                   
                                                        
                                           A 
  

 
 

Vir: Pring 1985, 84 

Zelo strm trend je težko vzdrževati in ga lahko prekinejo že manjši stranski preboji. 
Prej ali slej je vsak trend prekinjen, a bolj strmi so prekinjeni hitreje. Običajno je preboj 
strmih trendov manjši kot položnih (Pring 1985, 84).  

S pomočjo trendnih linij lahko merimo predvidene padce cene ob preboju, podobno 
kot to lahko storimo z cenovnimi vzorci. Najvišjo točko cenovne krivulje v bikovskem 
trendu povežemo z trendno linijo. Razdaljo prenesemo na mesto, kjer cenovna krivulja 
prebije trendno. Ta razdalja nam pokaže predviden padec cene. Enako, a v obratni smeri 
storimo to v primeru medvedjega trenda. Tu najnižje dno cenovne krivulje povežemo s 
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trendno linijo. Razdaljo preslikamo na točko preboja cenovne krivulje ter dobimo 
predviden dvig cene (Pring 1985, 84). 

Slika 2.8 Določitev cenovnih padcev s pomočjo trendnih linij  

 
 
                    
                 A1          A2 
 
 
                                                                                                        A2 
                                                                                  A1   
 
  

 

Vir: Pring 1985, 85, 86 

2.2.3 Trendni kanali 

Dve vzporedni trendni liniji tvorita trendni kanal.  

Slika 2.9 Izčrpanost trenda  

izčrpanost 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Izčrpanost  
Vir: Pring 1985, 88 
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Slika 2.10 Trendni kanal in trendna linija delnice Dt. Boerse  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (1. 2. 2008) 

2.3 Cenovni vzorci 

Tehnični analitiki uporabljajo cenovne vzorce za analiziranje in napovedovanje 
trendov (Jones 2004, 432).  

Nekateri cenovni vzorci so še posebej pomembni pri napovedovanju točk obrata 
trga in določanju cenovnih premikov (Plummer 1989, 27). 

Vzorci so samo oporne točke pri odločanju za nakupu, zato moramo pred tem 
racionalnost odločitve preveriti tudi z ostalimi orodji kot so količina poslov, drseča 
povprečja, indikatorji ter drugimi orodji. 

 Analitiki lahko prepoznajo preko 30 različnih cenovnih vzorcev. Med njimi je 
nekaj vrst kanalov, klinov, trikotnikov, glav in ramen, ki odsevajo ponudbo in 
povpraševanje ter podporno odporne razmere, katere vplivajo na prihodnje gibanje cene. 
Analitiki so prepričani, da nastanek nekega vzorca, kateremu sledi preboj, nakaže 
donosne nakupno prodajne signale (Jones 2004, 432).  
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2.3.1 Glava in ramena 

Vzorec glava in ramena je eden najbolj zanesljivih cenovnih vzorcev (Pring 1985, 
50). Pojavi se na obeh tržnih nivojih (dnu in vrhu). Prvi vrh je predzadnji dvig v 
bikovskem trendu, drugi vrh pa naznanja začetek medvedjega trenda. Pomembno vlogo 
ima pri tem vzorcu promet. V začetku vzorca je promet največji in ostaja visok, ko cena 
doseže glavo. Da res prihaja do tega vzorca, potrdi nastajanje desne rame, ki jo spremlja 
bistveno manjši promet. Padec cene lahko približno napovemo z računanjem razdalje od 
vrha glave do odporne linije ramen. Ta razdalja predstavlja predvideno razdaljo padca 
cene. Za nakup vrednostnega papirja se odločimo, ko cena pade pod desno ramo.  

Cenovni vzorec se lahko ustvari v nekaj tednih ali v nekaj mesecih. Velja, da bo 
večja sprememba cene v primeru daljše tvorbe vzorca (Pring 1985, 50). 

Slika 2.11 Glava in ramena na tržnem vrhu  

 

 
 

 Vir: Pring 1985, 50   
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Slika 2.12 Glava in ramena na tržnem dnu 

 
 

Vir: Pring 1985, 53 

Promet je največji na levi rami in ob glavi. Pozornost moramo posvetiti tudi 
prometu ob preboju ramenske podpore (Pring 1985, 53). 

Zgornji sliki predstavljata pravilno obliko glave in ramen, velikokrat pa se pojavijo 
vzorci nepravilne oblike.  

Slika 2.13 Glave in ramena nepravilne oblike  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vir: Pring 1985, 53, 54 

Kot večina orodij tehnične analize tudi cenovni vzorec glave in ramen ni vedno  
zanesljiv. Včasih se zgodi, da kljub tipični obliki vzorca cena krene v nasprotno smer.  
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2.3.2 Dvojni vrh in dvojno dno 

Dvojni vrh sestavljata dva vrha med katerima nastane cenovna dolina. Glavna 
karakteristika dvojnega vrha je, da je drugi vrh formiran z bistveno manj prometa kot 
prvi. V primeru dvojnega dna je na prvem dnu velika količina prometa in majhna na 
drugem, ponovno se poveča na preboju. Včasih se zgodi, da pride do dvojnega in celo 
večkratnega dna in vrha. Za računanje predvidenih padcev cene upoštevamo razdaljo 
med vrhom in dnom (podporno točko), kadar gre za dvojni vrh. To razdaljo prenesemo 
na vratno linijo smeri preboja cene in dobimo približno do kam naj bi cenovni premik 
segel. Ravno obratno velja za dvojno dno (Pring 1985, 57).  

Slika 2.14 Dvojni vrh in dvojno dno  

 
 

 

Vir: Pring 1985, 59 

 

2.3.3 Razširjene formacije 

Za razširjene formacije je značilno, da imajo trendne linije, s katerim povežemo dna 
in vrhove cenovne krivulje v obliko, ki se širi iz leve proti desni. Najlažje odkrijemo 
tako obliko, kjer lahko vsaj na eni strani vrhove ali dna povežemo z ravno trendno 
linijo, nasprotno stran pa s poševno. Trendne linije, s katerim povezujemo podporne in 
odporne točke, lahko uporabimo kot pokazatelj nakupa vrednostnega papirja in smer 
gibanja trenda. To storimo tako, da jih podaljšamo in v trenutku, ko jih trend prebije, je 
prava cena za nakup. Zaradi varnosti je smiselno, da na točki preboja linije počakamo še 
kakšen procent spremembe cene, saj se na ta način prepričamo, da se trend premika res 
v želeno smer (Pring 1985, 59). 
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Slika 2.15 Razširjene formacije  

 
 
 
 

Vir: Pring 1985, 59,60 

2.3.4 Trikotniki 

Trikotnike sestavljajo valovanja, za katere je značilno, da je vsak sledeč val ožji od 
svojega predhodnika. Ko povežemo dna in vrhove s trendno linijo, vidimo, da se vzorec 
oži od leve proti desni. Z združitvijo trendnih linij dobimo trikotnik. Sočasno se z 
izčrpanjem vzorca zmanjšuje tudi količina prometa, ki se poveča ob preboju vzorca. 
Tudi pri tem vzorcu se varujemo s tem, da počakamo kakšen odstotek od preboja linije. 
Pri pravokotnih trikotnikih imamo vsaj eno trendno linijo horizontalno, kar nam 
pomaga pri določitvi trenda ob preboju. Kadar trikotnik ni pravokoten, ne vemo, v 
katero smer se bo trend obrnil (Pring 1895, 64). 

Slika 2.16 Trikotniki  

 

 

Vir: Pring 1985, 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 

cena 

čas 

cena

čas 

cena 

čas čas 

cena 



Tehnična analiza 

17 

2.3.5 Zastavice in klini 

Kot že ime pove, lahko zastavice prepoznamo kot cenovne vzorce v obliki zastave. 
Predstavljajo počitek trenda, ki ga spremlja vedno manjši promet. Ob zaključku vzorca 
promet ponovno močno zraste, trend pa poteka v smeri, v kateri je bil pred nastankom 
vzorca. Vrhove in dna lahko povežemo z vodoravnima trendnima linijama. V primeru 
rastočega trga je zastavica običajno oblikovana v nekoliko padajoči smeri, v primeru 
padajočega trga pa nekoliko rastoči smeri. Zastavice so lahko tudi vodoravne. 
Zastavicam, ki nastajajo več kot štiri tedne, je potrebno nameniti posebno pozornost. 
Predstavljajo začasno prekinitev rastočega trenda.  

So dokaj zanesljiv napovedovalec trenda in se jih s stališča trgovanja splača 
upoštevati. Oblikujejo se pred nastankom večjih premikov. Ko se preboj zgodi, 
pogledamo, kakšen je bil zadnji cenovni premik pred nastankom zastavice in ta premik 
upoštevamo kot približno bodočo rast cene (Pring 1985, 70). 

Klini se bistveno ne razlikujejo od trikotnikov. Razlikujejo se v naklonu trendnih 
linij, s katerim povezujemo vrhove in dna vzorca. Trikotnik sestavljata ena rastoča in 
ena padajoča (ali vodoravna) linija, pri klinu pa se obe liniji premikata v isti smeri 
(Pring 1985, 71). 

Slika 2.17 Zastavica in klin  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Vir: Chartpatterns.com. 2007 

2.3.6 Skodelica in ročaj 

Vzorec skodelica in ročaj običajno opazujemo na tedenskem grafu. Vzorec je 
vmesna korekcija, preden primarni trend nadaljuje z rastjo.  

Skodelica začne nastajati po novem vrhu v točki 1, ki nastane v močnem rastočem 
trendu. Sekundarna korekcija običajno zavzame od 10 do 30 % vrednosti prejšnjega 
vrha. V točki 2 je doseženo cenovno dno skodelice. Cena nato zraste do vrha v točki 3, 
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od kjer nadaljuje z ustvarjanjem ročaja. Korekcija pri ročaju zavzame od 10 do 30 % 
prejšnjega vzpona cene. Vzorec je zaključen, ko se cenovna krivulja dvigne nad vrh 
točke 3.  

Izogibati se moramo vzorcem, ki imajo skodelico z ostrim dnom. Bolj ko je vzorec 
podoben črki »U« večji pomen ima. Ravno tako se moramo izogibati vzorcem, katerih 
skodelica je pregloboka. Ročaj bi se moral oblikovati v zgornji polovici vzorca 
skodelice. (Incrediblecharts.com 2008) 

Slika 2.18 Skodelica in ročaj  

 
 

 
 

Vir: Investopedia.com. 2008
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3 GRAFIČNI DEL TEHNIČNE ANALIZE 

3.1 Uporaba grafov 

Cenovni graf je zaporedje cen narisanih v določenem časovnem obdobju. Cenovna 
skala je na vertikalni osi, na horizontalni osi je časovna skala. Zaporedne cene se 
vrisujejo na graf z leve proti desni. Tehnični analitiki uporabljajo cenovne grafe za 
različne vrste vrednostnih papirjev, za napovedovanje cenovnih sprememb.  

Grafi omogočajo hitro prepoznavanje ključnih zgodovinskih dogodkov, ki so 
vplivali na ceno vrednostnega papirja, zato so uporabni tudi za tehnične analitike. 
Preglednost nam omogoča hitro določanje ali se vrednostni papir nahaja v območju 
podcenjenosti ali precenjenosti glede na zgodovinske vrednosti. 

Časovni okvir, ki ga uporabljamo za določen graf, izberemo glede na to, kako 
natančne podatke potrebujemo. Pri dnevnem grafu so podatki manj strnjeni kot pri 
letnem, in  prikazani bolj v detajle. Dnevni graf je sestavljen iz podatkov  posameznih 
dni. Tedenski graf je sestavljen iz podatkov zaporednih tednov. Običajno je potrebno 
najprej pregledati dolgoročne grafe (nekaj let), da dobimo jasno sliko zgodovinskih 
trendov, pred nakupom pa si ogledamo graf ožjega razpona (mesečni, dnevni).  

 Uporablja se več tehnik risanja grafov, vsaka ima svoje prednosti in slabosti. 
Vsaka vrsta grafa prikazuje podatke na drugačen način. Izbira določenega grafa je 
odvisna od osebne presoje in stila trgovanja posameznika. Ko izberemo najljubšo 
obliko, se jo poskušamo držati in čimbolj razbrati signale.    

 

3.2 Linijski graf 

Linijski graf je najenostavnejša oblika grafa. Na grafu so s črtami povezane 
zaključne cene posameznih obdobij. Priljubljeni so zaradi enostavne uporabe in dobre 
preglednosti cenovnega dogajanja (Achelis 2001, 8). 

Linijski graf se uporablja tudi kadar cene ob odprtju, najvišje in najnižje, iz 
kateregakoli razloga niso na voljo (StockCharts.com 2008).  

V spodnjem delu vseh grafov je prikazana količina opravljenega prometa delnice v 
posameznem opazovanem obdobju. 
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Slika 3.1 Linijski graf delnice Siemens  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (28.1. 2008) 

3.3 Stolpičasti graf 

Najbolj pogosti in enostavni za razumevanje so palični grafi. Vsako časovno 
obdobje (minuta, dan, teden, mesec) predstavlja ena vertikalna palica. Največkrat se 
uporabljajo palice, ki prikazujejo štiri podatke opazovanega obdobja. Prvi podatek, ki ga 
dobimo ob začetku trgovanja, je otvoritveni tečaj. To je tečaj, po katerem je bil sklenjen 
prvi posel v rednem delu trgovanja. Najnižji je najnižji tečaj, po katerem so s tem 
papirjem trgovali tisti dan in predstavlja najnižji del vertikalne palice. Nasprotno velja 
za najvišji tečaj. Zaključni tečaj je narisan s horizontalno črto na desni strani. Razmik 
med najvišjo in najnižjo točko nam pove, kakšen je bil dnevni odmik med najvišjim in 
najnižjim tečajem (Jesenek 2003, 134). 
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Slika 3.2 Oblike stolpcev 

 
        najvišja                                                               najvišja                                              

 
ob zaprtju                                                            ob zaprtju 
 
                                                                            ob odprtju  

 ob odprtju                                                        najnižja                             
 

Vir: StockCharts.com 2008 

Slika 3.3 Stolpičasti graf delnice Siemens  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (28.1. 2008) 

3.4 Japonski svečniki 

Ta oblika izvira z Japonske. Za risanje potrebujemo ceno ob odprtju, ceno ob 
zaprtju, najvišjo in najnižjo ceno. So enostavni za branje. Svečnik je običajno črne ali 
bele barve, lahko je tudi moder ali rdeč. Bele (modre) barve je takrat, kadar je zaključna 
cena višja od cene ob odprtju, črne (rdeče) pa takrat, kadar je zaključna nižja od cene ob 
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odprtju. Črni in beli stolpec se imenujeta telo svečnika. Črti nad telesom svečnika se 
imenujeta senci in predstavljata najvišjo in najnižjo ceno. Kadar se cena delnice zaključi 
višje od cene ob odprtju, nastane belo telo svečnika, katerega dno predstavlja začetno 
ceno, vrh pa zaključno ceno vrednostnega papirja. Kadar se cena delnice zaključi nižje 
od cene ob odprtju, nastane črno telo svečnika, katerega vrh predstavlja začetno in dno 
zaključno ceno trgovanja  (StockCharts.com 2008).  

Slika 3.4 Graf japonskih svečnikov delnice Siemens 

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (28. 1. 2008) 
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Slika 3.5 Telo svečnika  
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Vir: StockCharts 2008 

Daljše ko je telo, večji je bil vpliv nakupnega ali prodajnega pritiska. Belo telo 
svečnika običajno simbolizira bikovski trend, vendar je tudi odvisno v kakšni povezavi 
je z drugimi svečniki. Po daljšem padanju cen dolgo belo telo lahko naznanja 
spremembo trenda ali podporno raven.  

Dolgo črno telo predstavlja prodajni pritisk. Po dolgi rasti cen je dolgo črno telo 
lahko pokazatelj spremembe trenda ali pa je bodoča odporna raven. 

Dolge in kratke sence analitiku povedo veliko o trgovanju. Daljše kot so, večje je 
bilo nihanje tečaja (StockCharts.com 2008). 
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3.4.1 Dolge sence (Long shadows) 

Svečnik z dolgo zgornjo senco in krajšo spodnjo nakazuje, da so kupci prevladovali 
med trgovanjem ter s tem potiskali ceno višje. Kasneje so prodajalci potisnili ceno 
navzdol, zaradi nizkega zaključka cene se na zgornji strani pojavi dolga senca. Svečnik 
z daljšo spodnjo senco in kratko zgornjo prikazuje, da so prodajalci prevladovali med 
trgovanjem in potiskali ceno nižje. Kasneje so kupci potisnili ceno višje in ustvarili 
dolgo spodnjo senco (StockCharts.com 2008). 

Slika 3.6 Dolge sence (Long shadows)  

 
dolga zgornja senca 
 
                                                                                           dolga spodnja senca 

 
 

Vir: StockCharts.com 2008 

3.4.2  Vrteči vrh 

Svečnik z visokima sencama in majhnim telesom se imenuje vrteči vrh (spinning 
top). Vrteči vrh prikazuje neodločenost udeležencev trgovanja. Med začetno in končno 
ceno je bila razlika majhna, zato je tudi telo majhno. Med trgovanjem so bili aktivni 
tako kupci kot prodajalci, zato sta senci dolgi, vendar kljub temu do bistvene 
spremembe cene ni prišlo. Po dolgem dvigu cen ali dolgem belem svečniku vrteči vrh 
napoveduje šibkost bikovskega trenda in možnost spremembe trenda. Po dolgem padcu 
cen ali dolgem črnem svečniku črn vrteči vrh napoveduje šibkost medvedjega trenda in 
možnost spremembe trenda (StockCharts 2008). 

Slika 3.7 Vrteči vrh (Spinning top)  

 
 

 
 
 
  

Vir: StockCharts.com 2008 
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3.4.3 Doji 

Doji nastane, ko sta cena ob odprtju in zaprtju približno enaki. Senci na zgornji 
strani sta lahko različno dolgi in zaradi njiju vzorec izgleda kot križ. Kadar nastopa 
samostojno je nevtralen. Za bikovski ali medvedji signal moramo počakati potrditev 
naslednjega svečnika (StockCharts.com 2008).    

Slika 3.8 Doji  

 
 
 
 
 
  

 

Vir: StockCharts.com 2008 

 
 

Pomembnost doji svečnika je odvisna od prejšnjega svečnika. Za rastjo ali daljšim 
belim svečnikom nas opozarja na slabljenje nakupnega pritiska. Za padcem ali daljšim 
črnim svečnikom nas opozarja, da je prodajni pritisk začel popuščati. Prikazuje, da moč 
med ponudbo in povpraševanjem postaja izenačena, zato je možna sprememba trenda 
(StockCharts.com 2008). 

3.4.4 Kladivo (Hammer) in viseči mož (Hanging man) 

Svečnika kladivo in viseči mož izgledata enako a povzročata različne posledice 
sledečim spremembam cene. Oba imata majhno črno ali belo telo, dolgo spodnjo in zelo 
kratko (lahko sta tudi brez) zgornjo senco. Kadar se po dolgem padcu ustvari kladivo, 
bo verjetno sprememba v bikovski trend. Kladivo se ustvari na podpornem nivoju. 
Dolga spodnja senca kladiva prikazuje potiskanje cen navzdol, kasneje ceno kupci 
zvišajo, zato se ustvari majhno telo svečnika.  Za potrditev bikovskega trenda se mora 
za belim kladivom ustvariti še dolg bel svečnik. 

Viseči mož po dolgi rasti cen napoveduje spremembo v medvedji trend. Za 
potrditev trenda se mora za njim ustvariti dolg črn svečnik (StockCharts.com 2008). 
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Slika 3.9 Kladivo in viseči mož (Hammer, Hanging man)  

 
 
 
 
  
 

Vir: StockCharts.com 2008 

3.4.5 Obrnjeno kladivo in zvezda (Inverted hammer, Star) 

Svečnika obrnjeno kladivo in zvezda izgledata enako, a povzročata različne 
posledice sledečim spremembam cene. Oba imata majhno črno ali belo telo, dolgo 
zgornjo in zelo kratko (lahko sta tudi brez) spodnjo senco. Kadar se za zvezdo ustvari 
dolgo črno telo je medvedji trend potrjen. Za potrditev bikovskega trenda mora 
obrnjeno kladivo spremljati dolg bel svečnik. 

Pri svečnikih kladivo, obrnjeno kladivo, viseči mož in zvezda je treba poudariti, da 
njihova prisotnost ne pomeni nujo spremembo trenda, lahko nastopajo kot odporne in 
podporne točke (StockCharts.com 2008). 

 

Slika 3.10 Obrnjeni kladivo, zvezda (Inverted hammer, Star)  

 
 
 
 
 
  

Vir: StockCharts.com 2008 

3.4.6 Prekrivajoči vzorec (Engulfing patern) 

Prekrivajoči vzorec je znak obrata trenda. Sestavljen je iz telesa, ki ga naslednji dan 
prekrije daljše telo druge barve. Ko po padajočem trendu krajše črno telo prekrije daljše 
belo telo, je to signal prihajajočega bikovskega trenda. Obratno velja za medvedji trend. 
Tu po daljšem rastočem trendu kratek bel svečnik prikrije dolg črn svečnik 
(StockCharts.com 2008).   
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Slika 3.11 Prekrivajoči vzorec (Engulfing patern)  

 
 
 
 
 
 
  

Vir: StockCharts.com 2008 

3.4.7 Pomanjkljivost svečnikov 

   Pomanjkljivost svečnikov je, da ne pokažejo dogodkov med ceno ob odprtju in ceno 
ob zaprtju ampak samo odnos med cenama.  

Primer dveh različnih gibanj cene, iz katerih lahko narišemo popolnoma enak 
svečnik (StockCharts.com 2008). 

Slika 3.12 Različno gibanje cen – enak vzorec  

 

Vir: StockCharts.com 2008 
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4 TEHNIČNI INDIKATORJI1 

4.1 Opis in delitev 

Indikatorji so osnova tehnične analize. Uporabljajo se za določanje časa vstopa na 
trg in izstopa iz trga. Če poznamo pravilen čas vstopa in izstopa iz trga, enostavno 
ustvarjamo dobičke. Zaradi tega je izbira kvalitetnih indikatorjev pomembna (Stock 
investing ideas.com 2007). 

Tehnični indikatorji so serije podatkov, ki so izpeljani iz vrednostnega papirja s 
pomočjo formule. Podatki vrednostnih papirjev, ki so pri izračunu uporabljeni, so lahko 
cena ob odprtju, zaprtju, najvišja ali najnižja v določenem časovnem obdobju. Iz 
praktičnih razlogov, da grafa lahko hitro primerjamo, so običajno prikazani v grafični 
obliki pod cenovnim grafom. 

Njihova funkcija je opozarjanje, potrjevanje in predvidevanje cenovnih sprememb. 
Pomembna je njihova uporaba hkrati z ostalimi orodji tehnične analize. Zaradi velikega 
števila indikatorjev, se moramo vprašati, kateri so dovolj kvalitetni za uporabo. 
Načeloma se izkažejo za najbolj zanesljive tisti, ki so v uporabi najdlje. Pri izbiri 
indikatorjev moramo biti pozorni, kateri podatki so zajeti v izračun, saj uporaba 
različnih indikatorjev na podlagi istih podatkov ni smiselna zaradi  podobnih rezultatov. 
Zato jih je smiselno razdeliti v kategorije in uporabljati po enega iz vsake kategorije. 

Tabela 4.1 Indikatorji uporabljeni po kategorijah  

Indikatorji momenta 
 

Indeks relativne moči (RSI) 
Delež spremembe cen (ROC)

Stohastični oscilator 

Indikatorji trenda Drseča povprečja
Indikatorji količine prometa  Uravnoteženi promet (OBV)

Indeks denarnega toka
 

4.2 Indeks relativne moči (RSI) 

Indeks relativne moči je izredno uporaben in priljubljen indikator. RSI primerja 
dobičke z izgubami delnice in izračun spremeni v število, ki se giblje med 0  in 100. 
Signal za nakup nastane, ko vrednost indeksa pade pod 30, prodajni signal pa, ko 
vrednost doseže 70. Ob padcu indeksa pod 70 je prisoten medvedji signal, ob dvigu nad 
30 je prisoten bikovski signal. Vrednost 50 predstavlja nevtralno območje in je 
pomembno iz vidika sekanje RSI krivulje. Kadar imamo RSI med 50 in 80 pomeni, da 

                                                 
1 Prirejeno po StockCharts.com. 2008 
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so povprečni dobički večji od povprečnih izgub, kadar pa je vrednost med 50 in 20 
pomeni, da so povprečne izgube večje od povprečnih dobičkov. Iz prakse je mogoče 
zaslediti, da se v močnem medvedjem trendu vrednost spusti tudi pod 20, v bikovskem 
pa močno preseže 80, zato je smiselno v zelo močnih trendih meje 30 in 70 razširiti. 
Kadar indeks RSI pri močnem bikovskem trendu pade na 30, je v večini primerov pravi 
čas za nakup.   

Pri iskanju nakupnih in prodajnih signalov iščemo tudi divergenco. Divergenca 
nastane, kadar se cenovna in krivulja indeksa gibata v nasprotni smeri. Divergenca je 
jasen signal, da se približuje obrat v cenovni krivulji.  

Vrednost indeksa pogosto preseže mejne vrednosti (70,30) preden cena doseže vrh 
ali dno. Iz indeksa so pogosto vidni vzorci (glave in ramena, trikotniki), ki jih na 
cenovnem vzorcu vidimo ali tudi ne. (Achelis 2001, 297)  

  

Enačba 4.1 Indeks relativne moči 

)
1

100(100
RS

RSI
+

−=  

kjer je: 
−  RS  (povprečni dobiček / povprečna izguba), 
−  povprečni dobiček = Celotni dobiček / n,  
−  povprečna izguba = celotna izguba / n, 
−  n  obdobje. 
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Slika 4.1 Graf RSI indikatorja 

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (28. 1. 2008) 

 

4.3 Delež spremembe cen (ROC) 

ROC indikator je zelo preprost, a učinkovit in deluje na osnovi momenta, ki meri 
odstotno spremembo cene med dvema obdobjema. Primerja trenutno ceno s ceno 
preteklega obdobja.  

ROC je prikazan na skali, ki ima vrednost 0 za nevtralno območje, navzven pa se 
širi v obe smeri glede na moč momenta.  

Kadar se vrednost indikatorja giblje močno v precenjenem ali podcenjenem 
območju z nakupom ali prodajo, počakamo, da cenovna krivulja začne spreminjati smer. 

Uporabljamo ga v kombinaciji indikatorjev, ki niso zasnovani na osnovi momenta.   
Indikator lahko prikazujemo v obliki krivulj ali kot histogram. Pri krivuljah se 

signali ustvarijo ob preboju obeh krivulj. Histogram prikazuje stolpce, kateri se širijo v 
pozitivno ali negativno območje. Signal pri histogramu nastane v območju, ki je močno 
oddaljen od nevtralnega območja (vrednosti 0) ter ob preboju histograma z nevtralnim 
območjem. Z divergencami si pomagamo pri napovedovanju obratov cenovnih krivulj. 
(Murphy 1999, 234) 
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Enačba 4.2 Delež spremembe cen 

100)
2

21( x
C

CCROC −
=  

kjer je: 
− C1 današnja zaključna cena, 
− C2 zaključna cena pred X dnevi. 

Slika 4.2 Graf ROC indikatorja  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (28. 1. 2008) 

4.4 Macd 

MACD je indikator momenta, ki sledi trendu. Prikazuje odnos med ceno 
vrednostnega papirja in drsečima povprečjema. Izračuna se na podlagi razlike med 
šestnajst- in dvanajstdnevnim eksponentnim drsečim povprečjem (lahko tudi 12 in 26 
dnevnim). 

 
Obstajajo tri metode uporabe MACD indikatorja: 

 
1. Prekoračitev signalne linije. Ko MACD pade pod signalno linijo (0), je          

medvedji signal, ki nakazuje čas prodaje. Če MACD prebije signalno linijo 
navzgor, nakazuje bikovski signal in s tem čas za nakup.  
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2. Divergenca nastane, ko se cena vrednostnega papirja giblje v nasprotni smeri 
kot MACD. 

3. Hitri vzpon. Če MACD raste hitro (kadar se krajša drseča sredina oddalji od 
daljše za dalj časa), je znak precenjenosti vrednostnega papirja in se bo kmalu 
vrnila v normalno stanje.  

Glavna prednost MACD-a je združevanje vidika momenta in trenda v enem 
indikatorju. Kot sledilni indikator trenda ne bo dolgo v zmoti. Uporaba drsečih 
povprečij mu zagotavlja, da sčasoma sledi premiku vrednostnega papirja. Z uporabo 
eksponentnih drsečih povprečij v nasprotju z uporabo enostavnih drsečih povprečij se 
izogne nekaterim zaostankom.  

Uporabimo ga lahko na dnevnem tedenskem ali mesečnem grafu. Standardno 
nastavitev za MACD predstavlja razlika med dvanajst- in šestindvajsetdnevnim drsečim 
povprečjem, lahko pa nastavimo katerokoli drugo obdobje drseče sredine glede na 
potrebo posamezne delnice. Za bolj nihajoče delnice uporabimo počasnejšo drsečo 
sredino, da zgladimo podatke.  

MACD ni preveč dober za ugotavljanje precenjenosti in podcenjenosti 
vrednostnega papirja, čeprav je možno prepoznati zgodovinske ravni, na katerih je bil 
precenjen ali podcenjen. Navzgor in navzdol nima omejitev, zato se lahko širi prek 
preteklih vrhov.  

Slika 4.3 Graf MACD indikatorja  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (28. 1. 2008) 
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4.5 Stohastični oscilator 

Stohastični oscilator je indikator momenta, ki kaže lokacijo zaključnih ravni cen v 
povezavi z visokim/nizkim območjem glede na določeno obdobje. Zaključne ravni, ki 
so blizu vrha prikazujejo nakupni pritisk, tiste, ki so blizu dna, pa prikazujejo prodajni 
pritisk. Oscilator se giblje v območju med 0 in 100. Kadar se indikator giblje pod 20 je 
to znak za podcenjene razmere, gibanje indikatorja nad 80 pa signalizira precenjene 
razmere. Meja me bikovskim in medvedjim trendom je 50. Najboljši signal za nakup ali 
prodajo je, ko se oscilator premakne iz precenjenega območja nazaj pod 80, ter ko se iz 
podcenjenega dvigne nad 20. Zanesljiv signal za nakup ali prodajo je divergenca, ki se 
pojavi, ko oscilator doseže podcenjenost ali precenjenost.  

Sestavljata ga dve črti. Črtkana %D (počasnejša) in neprekinjena %K (hitrejša). 
 
− %K je število časovnih obdobij uporabljenih za izračun stohastike. 
− %D je število časovnih enot za izračun drseče sredine %K-ja. 
 
Presečišča teh dveh linij nam tudi ustvarjata nakupne in prodajne signale. Nakupni 

se pojavi, ko %K linija preseka %D linijo od spodaj navzgor, in obratno za prodajni 
signal (Achelis 2001, 321). 

 
Enačba 4.3 Stohastični oscilator   

)()(
)((100%
nCNnCV

nCNCZxK
−

−
=  

kjer je: 
−  CZ zadnja zaključna cena, 
−  CN najnižja cena, 
−  CV najvišja cena, 
−   n obdobje. 
 
Obstajata hitri in počasni stohastični oscilator. Počasni je zglajena oblika hitrega in 

prikaže zanesljivejše signale. 
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Slika 4.4 Graf stohastičnega oscilatorja 

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (28.1. 2008) 

 

4.6 Bollingerjeva obroča 

Bollingerjeva obroča omogočata uporabniku primerjati nihanje cene in relativno 
raven cen v določenem časovnem obdobju. Sestavljen je iz dveh obrob in ene sredinske 
črte, ki obsegajo večino premika cene vrednostnega papirja. Sredinska črta predstavlja 
drseče povprečje. Zgornja obroba predstavlja drseče povprečje (+) dva standardna 
odklona. Spodnja obroba predstavlja drseče povprečje (-) dva standardna odklona.  

Standardni odklon je statistična merska enota, ki opisuje, kako se cena premika 
okoli povprečne vrednosti in omogoča dobro oceno nihanja cene. Uporaba standardnega 
odklona zagotavlja, da obrobe reagirajo hitro na spremembe cen in prikažejo obdobja 
nizkega in visokega nihanja.  

Večja sprememba cene se pojavi, ko se obroča razširita zaradi večjega nihanja cene. 
Kadar se cena premakne izven obrob obroča, je nakazano nadaljevanje trenutnega 
trenda. Premik cenovne krivulje običajno poteka od ene do druge obrobe obroča 
(Achelis 2001, 71). 

Smatra se, da so razmere precenjene, ko se cena dotakne zgornjega obroča in 
podcenjene, ko se dotakne spodnjega. Kadar se obroča močno oddaljita, je to običajno 
znak, da se trenutni trend zaključuje. Pri majhnem razmaku med obročema lahko 
pričakujemo nov trend (Murphy 1999, 210).  
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Slika 4.5 Graf bollingerjevih obročev  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (28. 1. 2008) 

 

4.7 Moment 

Indikator momenta meri spremembo cene vrednostnega papirja v določenem 
obdobju. Uporabljamo ga lahko kot indikator zasledovanja trenda. Nakupni signal se 
pojavi, ko moment doseže vrh in se obrne proti dnu. Središčna linija je meja med 
precenjenimi in podcenjenimi razmerami. Kadar doseže zgodovinsko visoke vrednosti 
je treba počakati da cena začne padati in šele nato izvršiti prodajo vrednostnega papirja, 
saj je velika verjetnost, da ob zelo visokih vrednostih indikatorja cena še nekaj časa drži 
staro smer (Achelis 2001,195).  

Problem pri momentu nastane pri določanju precenjenih in podcenjenih razmer, saj  
ni določenih ekstremnih mej momenta. Ekstreme določimo na podlagi  presoje glede na 
zgodovinske vrednosti (Murphy 1999, 232).  

 
Enačba 4.4 Moment 
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kjer je: 
−  CTZ trenutna zaključna cena, 
−  CZ zaključna cena, 
−  X obdobje. 
 
Če računamo moment dvanajstih dni je X = 12. 
(Achelis 2001, 196) 
 
Pri napovedovanju spremembe trenda si pomagamo z divergencami, ki nastanejo 

med ceno vrednostnega papirja in indikatorjem. Negativna divergenca je dober 
pokazatelj bodoče spremembe trenda. 

Slika 4.6 Graf momenta  

 
 

Vir: E*TRADE Securities Ltd.  E*TRADE Germany  2008 (26. 2. 2008) 

 

4.8 Uravnoteženi promet (OBV)           

OBV indikator odkriva moment in njegovo povezavo s spremembo cene. Prikazuje, 
kako količina poslov sledi ceni delnice ali se giblje v nasprotni smeri. Poizkuša zaznati 
ali je bil nek vrednostni papir kupljen s strani velike množice kupcev ali prodan s strani 
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velike množice prodajalcev. Rast indikatorja OBV nam potrdi rastoči trend cene, 
padajoči OBV pa padajoči trend cene.  

Glavna domneva OBV analize je, da sprememba OBV prehiteva spremembo cene. 
Denarni tok, ki priteka v vrednostni papir lahko vidimo z rastočim OBV indikatorjem. 
Če premik cene vrednostnega papirja prehiteva OBV so razmere nerealne. Take razmere 
se pojavljajo v vrhovih bikovskega trenda, ko vrednost papirjev raste brez rasti OBV 
indeksa, ali dnu medvedjega trenda, ko vrednost papirjev pada brez padanja OBV 
indeksa. 

Pri opazovanju OBV indeksa moramo biti pozorni na smer njegovega trenda. 
Nakupni in prodajni signal se oblikujeta ob spremembi trenda, ki je običajno nekaj dni 
pred spremembo cenovnega trenda vrednostnega papirja. Nakup izvršimo, ko se trend 
začne dvigati, in obratno pri prodaji (Achelis 2001, 229). 

OBV izračunamo tako, da dodamo količino dnevnega prometa tekoči vsoti, kadar 
se cena delnice zaključi pozitivno, in odštejemo količino dnevnega prometa, kadar se 
cena delnice zaključi negativno. Tekoča vsota nam prestavlja seštevek količine prometa 
v opazovanem obdobju. 

 
Enačba 4.5 Uravnoteženi promet 
 
Če je današnja zaključna cena višja od včerajšnje: 
OBV = Včerajšnji OBT + današnji obseg trgovanja 
Če je današnja zaključna cena nižja od včerajšnje: 
OBV = Včerajšnji OBV – današnji obseg trgovanja 
Če je današnja zaključna cena enaka včerajšnji: 
OBV = Včerajšnji OBV 
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Slika 4.7 Graf uravnoteženega prometa  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (28 .1 .2008) 

4.9 Indeks denarnega toka 

Indeks denarnega toka je podoben RSI indeksu, vendar upošteva tudi količino 
poslov. V RSI indeks so vključeni samo premiki cen. Denarni tok določimo tako, da 
povprečno ceno dneva primerjamo s povprečno ceno prejšnjega dne. Če je današnja 
povprečna cena višja od povprečne cene prejšnjega dne, imamo pozitivni denarni tok, če 
pa je današnja povprečna cena nižja od povprečne cene prejšnjega dne, imamo negativni 
denarni tok.  

Denarni tok za določen dan izračunamo tako, da pomnožimo povprečno ceno s 
količino poslov.  

 
Enačba 4.6 Denarni tok 
 
Denarni tok = promet x povprečna cena 
Pozitivni denarni tok je vsota pozitivnih denarnih tokov v določenem obdobju. 

Negativni denarni tok je vsota negativnih denarnih tokov v določenem obdobju.  
 
Enačba 4.7 Denarni delež 

NDT
PDTDD =  
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kjer je: 
−  PDT pozitivni denarni tok, 
−  NDT negativni denarni tok, 
−  DD denarni delež. 
 
Enačba 4.8 Indeks denarnega toka 

)
1

100(100
DD

IDT
+

−=  

kjer je: 
−  IDT indeks denarnega toka, 
−  DD denarni delež. 
 
Indeks se uporablja za merjenje pritoka in odtoka denarja iz delnice. Ker meri moč 

denarnega toka, ga lahko uporabimo za napovedovanje obratov trenda. Meje indeksa so 
med nič in sto. Petdeset je nevtralno območje. V precenjenih razmerah se vrednost 
indeksa giblje med petdeset in sto, v podcenjenih pa med nič in petdeset. Priporočeni 
meji trgovanja sta 20 in 80. 

Spremembo trenda napovedujejo divergence med indikatorjem in ceno vrednostnih 
papirjev (Achelis 2001, 197). 

Slika 4.8 Graf indeksa denarnega toka  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (28. 1. 2008) 
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4.10 Drseča povprečja 

Drseča povprečja so indikatorji, ki prikazujejo povprečno vrednost vrednostnega 
papirja v določenem obdobju. Obstaja več vrst drsečih povprečij, razlikujejo pa se po 
cenah, ki so zajete v obračun. Za izračun lahko uporabimo različne cene (ob odprtju, ob 
zaprtju, najvišje, najnižje) (Achelis 2001, 203).  So sledilni indikatorji, kar pomeni, da 
zaostajajo za ceno. 

Enostavno drseče povprečje izračunamo tako, da računamo povprečje cen (običajno 
zaključnih) v določenem obdobju. Ko cena pada, enostavno drseče povprečje ostaja nad 
ceno, saj so zajeti pretekli podatki, pri katerih so bile cene na višjem nivoju. Kadar cena 
vrednostnega papirja raste, enostavno drseče povprečje ostaja pod ceno, ker se računa 
povprečje prejšnjih cen, ki so bile na nižjem nivoju.  

Eksponentno drseče povprečje daje večji poudarek na zadnje cene in tako zmanjša 
vpliv zaostanka drsečega povprečja za ceno. Zaradi večjega vpliva zadnjih cen hitreje 
reagira na spremembo cene. 

Slika 4.9 Graf drsečih povprečij  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (28. 1. 2008) 

Primer deset- in tridesetdnevnega eksponentnega povprečja za delnico Siemensa. 
Obstajajo trije načini določanja smeri trenda s pomočjo drsečih povprečij. Pri 

prvem načinu gledamo smer krivulje drsečega povprečja. Če ta raste je trend rastoč, če 
pada je trend padajoč. Drugi način prikazuje drseče povprečje glede na ceno. Če je cena 
nad drsečim povprečjem, je trend rastoč, če je pod drsečim povprečjem, je trend 



Tehnični indikatorji 

 42

padajoč. Tretji način identifikacije trenda je položaj dveh drsečih povprečij. Kadar je 
krajše drseče povprečje nad daljšim, je trend rastoč, kadar je pod daljšim, je trend 
padajoč. Trend prehaja iz rastočega v padajočega, kadar krajše drseče povprečje seka 
daljšega od zgoraj navzdol in iz rastočega v padajočega, kadar krajše drseče povprečje 
seka daljšega od spodaj navzgor.  

Indikator se najbolje obnese v močnih trendih in je manj primeren za uporabo pri 
vrednostnih papirjih, katerih cena se premika vodoravno. 
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5 UPORABA TEHNIČNE ANALIZE NA IZBRANIH DELNICAH 

5.1 Uporaba tehnične analize na delnici Dt. Bank 

Tehnično analizo delnice začnemo z opazovanjem grafov daljšega časovnega 
obdobja, da lahko dobimo občutek, kaj se je z njo v preteklosti dogajalo. Kakšen 
časoven okvir opazovanja bomo uporabili, je odvisno od tega, kakšen tip vlagatelja 
smo. Pri aktivnem trgovanju lahko trgujemo znotraj dneva (dnevno trgovanje), 
trgovanje od par dni do nekaj tednov imenujemo »swing« trgovanje, srednjeročno pa 
traja nekaj mesecev. Dolgoročni vlagatelji vztrajajo pri pozicijah od treh let dalje. Za 
vlagatelja, ki pričakuje, da bo vztrajal pri naložbi vsaj eno leto je smiselno, da začne z 
opazovanjem vsaj petletnega grafa, medtem ko dnevni vlagatelji, ki pozicije menjajo 
zelo hitro, začnejo z opazovanjem dnevnih grafov. 

Opazovanje daljših časovnih obdobij nam prepričljivo nakaže trende, po katerih se 
je vrednostni papir gibal. Določitev trendov je glavna naloga analitika. Zelo pomembno 
je, da izberemo pozicijo (dolgo ali kratko) v smeri trenda. Tako bomo za vrednostne 
papirje, katerih trend je padajoč, zavzeli kratko pozicijo in za papirje, katerih trend je 
rastoč, dolgo pozicijo.  

Iz spodnjega letnega grafa delnice Dt. Bank vidimo, da je bil glavni trend na 
začetku leta rastoč, proti koncu maja je zamenjal smer v padajočega, v katerem je ostal 
do konca. Glavni padajoči trend sestavlja več manjših popravkov ali sekundarnih 
trendov, ki dosežejo nekje od 33 do 66 % prejšnjega padajočega trenda. To je 
ponazorjeno z malimi puščicami na grafu. 
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Slika 5.1 Prikaz glavnega trenda in popravkov  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2. 2008) 

Glavni trend imamo določen, zato se lahko posvetimo raziskovanju krajšega 
časovnega obdobja. V nadaljevanju je prikazan najprej trimesečni graf, ki ga bomo 
obdelali bolj detajlno. 

Na grafu povežemo odporne in podporne točke cenovne krivulje. S tem postavimo 
meje, med katerimi naj bi se gibala cenovna krivulja. Preboj odporno podpornih linij 
nam služi kot signal nakupa ali prodaje. Preboj prve podporne linije označuje prva 
puščica. Na preboju počakamo potrditev nadaljevanja trenda, nato je smiselno prodati 
na kratko. Ob drugi puščici je zopet možen preboj odporne linije. V kolikor bo do 
preboja prišlo, bomo kupili dolgo pozicijo. Prav tako obstaja možnost, da se cenovna 
krivulja od podporne linije odbije in nadaljuje pot nazaj proti odporni liniji. 
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Slika 5.2 Trgovalni signali na prebojih   

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2.  2008) 

 
Na vseh grafih je v spodnjem delu prikazana količina poslov, s katero si pomagamo 

pri določanju sprememb in potrditev trendov. V normalnih pogojih mora biti s povečano 
rastjo cene vrednostnega papirja povečana tudi količina poslov. V kolikor ob višanju 
cene količina poslov pada, moramo biti pozorni na morebitno spremembo trenda.  

Pri delnici Dt. Bank nastane konec leta 2008 divergenca med ceno in prometom. 
Pojavi se prvi manjši popravek cene in s tem upanje na rast, ki pa se kmalu pokaže za 
napačnega. Cena še enkrat pade. Ustvari se dvojno dno. Porast cene nad odporno točko 
dvojnega dna predstavlja priložnost za nakup dolge pozicije. Ker je nemogoče, da bi 
unovčili dobiček točno v vrhu smo upoštevali rezervo, ki nam predstavlja stop naročilo. 
Stop naročilo lahko vsak določi glede na pripravljenost tveganja. Če nastavimo stop 
naročilo na primer tri odstotke pod trenutno ceno delnice, program avtomatsko izvrši 
prodajo, kadar cena pada pod to vrednost. Tako si zagotovimo tveganje samo do 
določenega zneska naložbe. V primeru dvojnega dna bi tako iztržili dobiček tri odstotke 
na delnico. Ob upoštevanju stroškov je dobiček majhen. Z vidika izvedenih finančnih 
instrumentov, katerih lastnost je možnost uporabe finančnega vzvoda, se nam dobiček 
glede na vzvod lahko bistveno poveča (večje tveganje izgube).  
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Slika 5.3 Prikaz gibanja cene glede na promet  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2. 2008) 

 

Eden od načinov ustvarjanja dobičkov je vstop v pozicijo ob preboju prejšnjih 
vrhov in dolin. Kadar cenovna krivulja prebije prejšnji vrh, kupimo dolgo pozicijo, 
kadar pa pade pod dno prejšnje doline, prodamo kratko pozicijo. Kot je razvidno iz 
spodnjega grafa, se ta taktika najbolje obnese, kadar imamo močan trend. V šibkem 
trendu in trendnem kanalu ni preveč učinkovita, zato je potrebna uporaba tesnih stop 
naročil za varovanje pozicij.  
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Slika 5.4 Trgovanje ob prebojih vrhov in dolin  

 
 

 
Tehnična analiza s pomočjo japonskih svečnikov je precej zapletena in zahteva 

dobro oko za prepoznavanje vzorcev, s katerimi si pomagamo pri napovedovanju 
cenovnih nihanj.  

Za analizo delnice Dt. Bank uporabimo graf trimesečnega obdobja, na katerem so 
podatki v obliki svečnika za posamezen dan. V tem obdobju se pojavijo trije različni 
signali posamezno ali v paru, ki naj bi signalizirali spremembo cenovne krivulje.  

Prvi se na grafu pojavi svečnik viseči mož, ki smo ga označili z zeleno puščico. 
Signalizira obdobje medvedjega trenda. Ker se pojavi na najvišji točki grafa, je 
verjetnost padca cene precej velika. To se v nadaljevanju tudi zgodi. 

Sledi prekrivajoči vzorec, ki je označen z rdečo puščico. V trimesečnem obdobju 
nastane trikrat. Zanj je značilno, da nastane v paru dveh teles, pri katerem drugi prekriva 
prvega v celoti. Pri prvi rdeči puščici rdeče telo prekrije manjše modro telo, sledi padec 
cene. Pri drugi puščici naj bi velikemu rdečemu telesu, ki prekrije manjše modro telo 
sledil padec cene, a se to ne zgodi. Tretjemu paru prekrivajočih svečnikov sicer sledi 
padec cene, a samo naslednji dan, nato se cena zopet popravi. 

Pozicije doji svečnikov so označene s črnimi puščicami. Označili smo samo tiste, ki 
imajo pred seboj svečnik z dolgim telesom, saj samo v taki povezavi svečnik signalizira 
možen obrat cenovne krivulje. V primeru opazovane delnice so v tak položaj postavljeni 
trije svečniki. Prvi doji svečnik nastane za dolgim rdečim telesom. Pove nam, da je bila 
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moč med kupci in prodajalci izenačena. Vlagatelj bi lahko glede na to, da je pred njim 
dolg rdeč svečnik, pričakoval popravek cene, a se to ne zgodi. Drugi doji svečnik 
nastane v enakem paru. Za njim se ustvari manjši popravek, ki pa ni bistven. Zadnji doji 
svečnik nastane v paru s predhodnim rastočim svečnikom. Par signalizira padec cene, 
kar se tudi zgodi.   

 

Slika 5.5 Trgovalni signali japonskih svečnikov  

 
 

 
RSI indikator nam signalizira precenjene razmere v začetku decembra 2007. Prebije 

mejo 70 in se nato še nekaj časa zadržuje v precenjenem območju. S prodajo kratke 
pozicije počakamo toliko, da krivulja indikatorja obrne smer in se začne spuščati pod 
zgornjo mejno vrednost. V začetku februarja 2008 indikator prebije spodnjo mejo, 
vendar moramo biti previdni, saj v močnem padajočem trendu indikator lahko pade 
močno pod vrednost 30, kar se je v našem primeru tudi zgodilo. Dolgo pozicijo bi si 
lahko omislili pri obratu RSI krivulje. S tem bi dosegli sicer nekaj dobička, vendar bi 
veliko tvegali, saj ni priporočljivo kupovati pozicij proti glavnemu trendu, ki je bil v 
tistem trenutku še vedno močno padajoč. Med cenovno krivuljo in krivuljo indikatorja 
se pojavi divergenca, ki naznanja spremembo, a se kasneje izkaže, da gre le za manjši 
popravek v padajočem trendu.  
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Slika 5.6 Trgovalni signali RSI indikatorja  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2. 2008) 

 
Vrednost ROC indikatorja od sredine decembra 2007 do sredine januarja 2008 pade 

iz pozitivnega območja močno v negativnega. Padanje je konstantno, brez večjih 
popravnih nihanj. Cenovna krivulja se v tem obdobju premika v isti smeri kot krivulja 
indikatorja. Pri vrednosti indikatorja -15 njegova krivulja ustvari izrazito dvojno dno, 
nato pa nadaljuje z rastjo do prve četrtine februarja 2008. Po nastanku dvojnega dna 
obeh krivulj se krivulja cene hitro dvigne, nato pa niha v trendnem kanalu v rahlo 
padajočem trendu. Indikator ROC nam po dvojnem dnu signalizira nakup dolge 
pozicije, kar se izkaže za napako, saj krivulja cene ne nadaljuje z rastjo. Drug napačen 
signal se pojavi ob nastanku divergence, ki napoveduje spremembo trenda, a se to ne 
zgodi. Proti koncu opazovanega obdobja se krivulja indikatorja izniha okoli nevtralne 
vrednosti (0), kar nam onemogoči nadaljnje napovedovanje dogajanja. 
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Slika 5.7 Trgovalni signali ROC indikatorja  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2. 2008) 
 
Stohastični oscilator nam trikrat signalizira podcenjene razmere in dvakrat 

precenjene razmere. Prvi signal precenjenih razmer nastane v začetku decembra 2007. 
Avtorji svetujejo prodajo na kratko, ko se krivulja oscilatorja začne spuščati pod mejno 
vrednost 80. Iz spodnjega grafa je vidno, da je signal zavajal, saj se cena vrednostnega 
papirja začne istočasno gibati v rastočo smer. Kmalu zatem signalna linija zopet preseže 
mejo 80. Naslednji spust pod mejno vrednost se odrazi tudi na cenovni krivulji 
vrednostnega papirja. Krivulja pade v območje podcenjene vrednosti in ga prebije od 
spodaj navzgor trikrat. Razen v zadnjem preboju bi ob nakupu vrednostnega papirja 
skoraj zagotovo ustvarili izgubo.  

Iz omenjenega lahko zaključimo, da v močnem padajočem trendu nakupni signali v 
podcenjenih razmerah večinoma zavajajo in se jih je bolje izogibati. Tudi v precenjenih 
razmerah signal včasih zavaja. Če se odločimo za nakup vrednostnega papirja na 
podlagi stohastičnega oscilatorja, se odločimo za pozicijo, od katere pričakujemo 
gibanje v smeri glavnega trenda. (V padajočem trendu pri precenjenih razmerah 
prodamo na kratko.) 

Smiselno je iskanje divergenc med cenovno krivulji in krivuljo oscilatorja. 
Divergenca konec leta 2007 je jasno vidna in natančno napove spremembo trenda. 
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Slika 5.8 Trgovalni signali stohastičnega oscilatorja  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2. 2008) 

 
MACD je indikator momenta, ki prikazuje razliko dveh drsečih povprečij. 

Dvanajstdnevno drseče povprečje je rdeče, 26-dnevno pa modre barve. Prvi signal 
padajočega trenda nastane, ko krajše drseče povprečje prebije daljšega od zgoraj 
navzdol. Nato sledi potrditev, ko oba drseča povprečja prebijeta signalno vrednost 0 ter 
potujeta v negativni smeri. Zatem krajše drseče povprečje prebije daljšega od spodaj 
navzgor, kar naj bi nakazovalo na popravek cene, vendar se to zgodi preden indikator to 
zazna. MACD nam tako ustvari tri signale, od katerih nam prvi prekmalu nakaže 
precenjene razmere. Po drugem precenjenem signalu cena močno pade, zadnji pa nas 
zaradi zaostanka zavede. 

V letu 2008 MACD ustvari rahlo divergenco, ki pa je premajhna, da bi lahko 
sklepali večjo spremembo trenda.  
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Slika 5.9 Trgovalni signali MACD indikatorja  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2. 2008) 

Bollingerjeva obroča nam prikazujeta nihanje cene vrednostnega papirja. Kadar je 
nihanje veliko, se obroča razširita, ko se nihanje zmanjša, se skrčita. Za skrčenjem 
običajno pride sprememba trenda. Sredi decembra 2007 pride do prvega skrčenja 
obročev, čemur sledi hiter padec cene. Drugič se obroča skrčita začetek februarja 2008, 
iz česar lahko sklepamo, da bo prišlo do večje spremembe cene v prihodnosti. 
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Slika 5.10 Bollingerjeva obroča  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2. 2008) 

Z indeksom denarnega toka merimo količino denarja, ki priteka ali odteka iz 
delnice. V normalnih razmerah se cenovna krivulja in krivulja indeksa gibljeta v isti 
smeri. Gibanje v nasprotni smeri je vzrok za nastanek divergence med krivuljama. To se 
v našem primeru zgodi od začetka do prve polovice januarja 2008. Kljub zelo močno 
izraženi divergenci cenovna krivulja ne nadaljuje poti v pozitivno smer, ampak niha v 
trendnem kanalu do konca februarja. 
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Slika 5.11 Trgovalni signali indeksa denarnega toka  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2. 2008) 

Eksponentna drseča povprečja lahko uporabimo za hitro ugotavljanje smeri trenda. 
Hkratna uporaba dveh eksponentnih drsečih povprečij različni časovnih obdobij 
uporabimo za ugotavljanje nakupnih in prodajnih signalov. Začetek januarja 2008 je 
krajše eksponentno drseče povprečje sekalo daljšega od zgoraj navzdol. To je prodajni 
signal kratke pozicije. Vse do danes signalna linija krajšega eksponentnega povprečja 
ostaja pod daljšo, kar nakazuje na gibanje cenovne krivulje v negativni smeri. Krivulji 
se proti koncu približujeta, kar nas opozarja na sekanje krivulj v prihodnosti in s tem 
obrat cenovne krivulje v pozitivno smer.  

Krivulji sta zelo podobni MACD indikatorju, ki ima časovni komponenti določeni. 
Prednost dveh eksponentnih drsečih povprečij je v tem, da sami lahko določimo 
časovno komponento vsakega drsečega povprečja in s tem vplivamo na odzivnost 
krivulj. Krajše ko bo izbrano časovno obdobje, večja bo odzivnost, s tem pa tudi večje 
število napačnih signalov. 
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Slika 5.12 Eksponentna drseča povprečja  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2. 2008) 

OBV krivulja uravnoteženega prometa se mora gibati v isti smeri kot cenovna 
krivulja vrednostnega papirja. Do sredine januarja 2008 zaznamo veliko šibkejši 
padajoči trend OBV krivulje kot je padajoči trend cenovne krivulje vrednostnega 
papirja. Od sredine februarja zaznamo v OBV krivulji očiten padajoči trend, medtem ko 
pri cenovni krivulji še ni očitnih znakov padajočega trenda. To lahko predstavlja svarilo.  
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Slika 5.13 Trgovalni signali uravnoteženega prometa  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2. 2008) 

 

Indikator momenta je najbolje uporabljati ob spremembah njegove krivulje. Smer 
krivulje indikatorja mora potrditi smer cenovne krivulje vrednostnega papirja. Na 
cenovni krivulji so s puščicami označena mesta primerna za vstop v pozicijo. V 
sredinskem delu se pojavi divergenca, ki pa ne vpliva bistveno na spremembo trenda. 
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Slika 5.14 Trgovalni signali momenta  

 
Vir: E*TRADE Securities Ltd. E*TRADE Germany  2008 (29. 2. 2008) 

 

5.2 Rezultati analize 

Rezultati analize prikazujejo odstotek napačnih signalov, ki jih ustvarijo indikatorji. 
V raziskavo je zajet nemški borzni indeks DAX ter delnici Bayer in Allianz. Nakupni in 
prodajni signali nastanejo, ko vrednost posameznega indikatorja doseže meje, ki so 
določene za precenjene ali podcenjene vrednosti delnic. Za napačen signal je upoštevan 
vsak signal, pri katerem se cena indeksa ali delnice giblje v nasprotju s signalom 
indikatorja glede na njegove mejne vrednosti. 

 
Kratice v tabelah: 
1L - podatki za eno leto 
3M - podatki za tri mesece 
Pre - precenjene razmere 
pod - podcenjene razmere 
∑ -  vsota signalov 
X - napačni signali 
% - odstotek napačnih signalov 
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Predpostavke pri ugotavljanju napačnih signalov RSI indikatorja: 
− Precenjene ali podcenjene vrednosti delnice so določene glede na mejni vrednosti 

30,70 RSI indeksa. 
− Nakupni ali prodajni signal dobimo ob doseženih mejnih vrednostih indikatorja. 
− Divergenc nisem upošteval. 

Tabela 5.1 Napačni signali RSI indeksa 

DAX BAYER ALLIANZ RSI 
 ∑ N ∑ N  ∑ N

1L 7 3 1L 7 3 1L 5 3precenjeno 
3M 2 0 3M 3 3 3M 3 3
1L 4 2 1L 5 2 1L 7 4podcenjeno 

3M 1 1 3M 1 1 3M 3 3
 
 

Predpostavke pri ugotavljanju napačnih signalov momenta: 
− Signal precenjenih razmer se sproži, ko doseže krivulja momenta vrh in nato obrne 

smer proti dnu. 
− Signal podcenjenih razmer se sproži, ko doseže krivulja momenta dno in nato obrne 

smer proti vrhu. 
− Divergenc nisem upošteval. 

Tabela 5.2 Napačni signali momenta  

DAX BAYER ALLIANZ Moment 
  ∑ N ∑ N  ∑ N

1L 4 2 1L 7 1 1L 6 0precenjeno 
3M 1 0 3M 2 0 3M 2 2
1L 4 3 1L 7 0 1L 4 0podcenjeno 

3M 1 0 3M 1 0 3M 1 1
 
 

 
Predpostavke pri ugotavljanju napačnih signalov ROC indikatorja: 
− Za precenjene in podcenjene razmere sem upošteval vrhove in dna po zamenjavi smeri 

krivulje indikatorja. 
− Da se ustvari nov signal, mora krivulja indikatorja sekati nevtralno območje (0), ali se 

ga vsaj dotakniti. 
− Divergenc nisem upošteval. 
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Tabela 5.3 Napačni signali ROC indikatorja  

DAX BAYER ALLIANZ ROC 
 ∑ N ∑ N  ∑ N

1L 6 1 1L 7 2 1L 4 2precenjeno 
3M 2 1 3M 1 0 3M 1 0
1L 4 1 1L 7 0 1L 6 1podcenjeno 

3M 1 0 3M 1 0 3M 1 0
 

 
Predpostavke pri ugotavljanju napačnih signalov MACD1 indikatorja: 
− Prodajni signal se ustvari, ko MACD krivulja seka nevtralno območje (0) od zgoraj 

navzdol. 
− Nakupni signal se ustvari, ko MACD krivulja seka nevtralno območje od spodaj 

navzgor. 
− Divergenc nisem upošteval. 

Tabela 5.4 Napačni signali MACD1 indikatorja  

DAX BAYER ALLIANZ MACD1 
 ∑ N ∑ N  ∑ N

1L 3 0 1L 4 1 1L 4 1precenjeno 
3M 1 0 3M 1 0 3M 1 0
1L 3 0 1L 3 0 1L 4 1podcenjeno 

3M 1 0 3M 1 0 3M 1 1
 

 
Predpostavke pri ugotavljanju napačnih signalov MACD2 indikatorja: 
− Prodajni signal se ustvari, ko se krivulji drsečih povprečij sekata (pred tem morata biti 

močno odmaknjeni med seboj) v območju nad (0). 
− Nakupni signal se ustvari, ko se krivulji drsečih povprečij sekata (pred tem morata biti 

močno odmaknjeni med seboj) v območju pod (0). 
− Divergenc nisem upošteval. 
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Tabela 5.5 Napačni signali MACD2 indikatorja  

DAX BAYER ALLIANZ MACD2 
 ∑ N ∑ N  ∑ N

1L 3 2 1L 4 2 1L 4 0precenjeno 
3M 1 1 3M 1 0 3M 1 0
1L 3 0 1L 3 0 1l 4 1podcenjeno 

3M 1 1 3M 1 0 3M 2 0
 
Predpostavke pri ugotavljanju napačnih signalov indeksa denarnega toka. 
Ker indikator ne dosega vrednosti, ki se priporočajo za ugotavljanje precenjenih in 

podcenjenih razmer (20,80), sem za precenjene razmere uporabil vrhove in dna, ki 
odstopajo od povprečja. Zaradi zelo majhnega števila signalov podcenjenosti sem le te 
zanemaril. 

Vrhovi krivulje indikatorja predstavljajo precenjene razmere. 
 

Tabela 5.6 Napačni signali indeksa denarnega toka  

DAX BAYER ALLIANZ Indeks 
denarnega 
toka 

 ∑ N ∑ N  ∑ N

1L 11 6 1L 7 5 1L 5 3precenjeno 
3M 2 0 3M 2 0 3M 1 0

 
Stohastični oscilator 
Predpostavke pri ugotavljanju napačnih signalov stohastičnega oscilatorja: 
− Prodajni signal nastane, ko se indikator pomika iz precenjenega območja (80) proti 

nevtralnemu območju (50). 
− Nakupni signal nastane, ko se indikator pomika iz podcenjenega območja (20) proti 

nevtralnem območju (50). 
− Divergenc nisem upošteval. 
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Tabela 5.7 Napačni signali stohastičnega oscilatorja  

DAX BAYER ALLIANZ Stohastični 
oscilator  ∑ N ∑ N  ∑ N

1L 14 6 1L 17 6 1L 15 4precenjeno 
3M 3 1 3M 4 0 3M 3 0
1L 11 2 1L 10 3 1L 13 1podcenjeno 

3M 2 0 3M 3 0 3M 4 0
 

 

Tabela 5.8 Skupni rezultat napačnih signalov  

 RSI MOM ROC MACD1 
  ∑ X % ∑ X % ∑ X % ∑ X %

pre 19 9 47 17 3 17 17 5 29 11 2 181L 
pod 16 8 50 15 3 20 17 2 11 10 1 10
pre 9 6 66 5 2 40 4 1 25 3 0 03M 
pod 5 5 100 3 1 33 3 0 0 3 1 33

 
 
 

 Macd2 Indeks denarnega 
toka 

Stohastični oscilator 

  ∑ X % ∑ X % ∑ X %
pre 11 4 36 23 14 60 46 16 341L 
pod 10 1 10 / / / 34 6 17
pre 3 1 33 5 0 0 10 1 103M 
pod 4 1 25 / / / 7 0 0
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6 SKLEP  

 
S tehnično analizo smo želeli ugotoviti, v kašni meri nam orodja, ki jih pri tem 

uporabljamo, ustvarjajo napačne signale. Poudarek raziskave je predvsem na napačnih 
signalih, ki jih dobimo s pomočjo indikatorjev. Omeniti je potrebno, da je bilo v 
raziskavo zajeto majhno število delnic, zato bi bil ob večjem zajetju podatkov verjetno 
tudi rezultat nekoliko drugačen. Rezultati veljajo samo za analizirane delnice v letnem 
in trimesečnem obdobju. 

60 odstotkov vseh nakupov in prodaj, ki jih izvršimo, je zaradi napačnih signalov 
orodij tehnične analize neuspešnih (Murphy 1999, 397). Različna orodja ustvarijo 
različen odstotek napačnih signalov, zato smo se odločili, da upoštevamo kot pozitivno 
ocenjene indikatorje tiste, katerih napačni signali ne presegajo 40 odstotkov. 

Iz tabele skupnih rezultatov je razvidno, da razen RSI indikatorja (indeks denarnega 
toka smo zaradi majhnega števila ustvarjenih signalov izpustili) vsi indikatorji dosegajo 
kriterij za pozitivno oceno. Za dobro oceno ima v veliki meri zaslugo kriterij, ki smo ga 
postavili pri opazovanju grafov in predvideva za pravilno napoved relativno majhen 
premik cenovne krivulje v smer napovedano z indikatorjem. Predvsem dobre rezultate 
dobimo z počjo ROC in MACD1 indikatorja, ki imata zelo majhen odstotek napačnih 
signalov.  

Iz analize delnice Dt. Bank je vidna smiselna uporaba eksponentnih drsečih sredin. 
Te lepo sledijo cenovni krivulji, pomanjkljivost je le v zamudi. Podobne rezultate  
dobimo s pomočjo indikatorjev in iz grafa japonskih svečnikov. Ustvarijo se tako 
pravilni kot napačni signali, zato moramo biti pri njihovi uporabi previdni. Najbolje se 
obnesejo podporno odporne točke in taktika trgovanja na prebojih, zato ni čudno, da se 
ta način v praksi pogosteje uporablja od indikatorjev.   

Glede na to, da lahko pričakujemo kar nekaj napačnih signalov, je nujno, da do 
podrobnosti izdelamo načrt za upravljanje s tveganjem in načrt za upravljanje z 
denarjem, saj sta to ključna dejavnika, ki nam bosta zagotavljala obstoj na finančnem 
trgu.  

Pri upravljanju denarja se moramo držati pravila, da nikoli ne investiramo več kot 
polovice denarja, ki ga imamo na trgovalnem računu. Izguba, katero smo pripravljeni 
sprejeti na posamezen posel, ne sme biti večja od petih odstotkov celotnega računa. 
Izpostavljenost kritja (velja za izvedene finančne inštrumente) ne sme biti večja kot 
petindvajset odstotkov celotnega kritja (Murphy 1986, 394) 

Pri upravljanju tveganja je pomembno, da trgujemo z vrednostnimi papirji, pri 
katerih pričakujemo, da bo razmerje med nagrado in tveganjem čim večje (vsaj 3:1). Pri 
trgovanju vedno uporabljamo stop naročila, ki preprečujejo nenadne premike cen v nam 
nezaželeno smer. Vedno trgujemo hkrati z večimi enotami istega vrednostnega papirja, 



Sklep 

 64

pri čemer jih razdelimo na trgovalne, ti so kratkoročne narave (stop naročila niso 
oddaljena od trenutne tržne cene) ter trendne, ti so dolgoročne narave (pustimo stop 
naročila dlje od tržne cene, da tečaj lahko diha in počakamo na premik cene v smeri 
glavnega trenda.  
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Dax letni RSI 

 
 

Dax 3 mesečni RSI 
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Bayer letni RSI 

 
 
Bayer 3 mesečni RSI 
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Alianz letni RSI 

 
 
 
Allianz 3 mesečni RSI 
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Dax letni ROC 

 
 
Dax 3 mesečni ROC 
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Bayer letni ROC 
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Bayer 3 mesečni ROC 

 
 
 
Allianz letni ROC 
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Allianz 3 mesečni ROC 
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Dax letni MACD 

 
 
Dax 3 mesečni MACD 
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Bayer letni MACD 

 
 
Bayer 3 mesečni MACD 
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Allianz letni MACD 

 
 
Allianz 3 mesečni MACD 
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Dax letni stohastični oscilator 
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Dax 3 mesečni stohastični oscilator 

 
 
 
 
Bayer letni stohastični oscilator 
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Bayer 3 mesečni stohastični oscilator 
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Allianz letni stohastični oscilator 

 
 
Allianz 3 mesečni stohastični oscilator 
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Dax letni bollingerjeva obroča 

 
 
Dax 3 mesečni bollingerjeva obroča 
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Bayer letni bollingerjeva obroča 

 
 
Bayer 3 mesečni bollingerjeva obroča 
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Allianz letni bollingerjeva obroča 

 
 
Allianz 3 mesečni bollingerjeva obroča 
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Dax letni moment 
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Dax 3 mesečni moment 

 
 
 
Bayer letni moment 

 



 

87 

 
 
Bayer 3 mesečni moment 

 
 
 
Allianz letni moment 
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Allianz 3 mesečni moment 
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Dax letni OBV 

 
 
Dax 3 mesečni OBV 
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Bayer letni OBV 

 
 
Bayer 3 mesečni OBV 
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Allianz letni OBV 
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Allianz 3 mesečni OBV 

 
Dax letni denarni tok 

 
 
Dax 3 mesečni denarni tok 
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Bayer letni denarni tok 

 
 



 

 94

Bayer 3 mesečni denarni tok 

 
 
 
 
Allianz letni denarni tok 
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Allianz 3 mesečni denarni tok 

 
 
 
 
Dax letni drseča povprečja  
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Dax 3 mesečni drseča povprečja 
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Bayer letni drseča povprečja 

 
 
Bayer 3 mesečni drseča povprečja 
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Allianz letni drseča povprečja 

 
 
 Allianz 3 mesečni drseča povprečja 



 

99 

 
 


	1 UVOD  
	2 TEHNIČNA ANALIZA  
	2.1 Dow teorija  
	2.2 Vrste trendov in njihove značilnosti 
	2.2.1 Odporne in podporne točke 
	2.2.2 Trendne linije 
	2.2.3 Trendni kanali 

	2.3 Cenovni vzorci 
	2.3.1 Glava in ramena 
	2.3.2 Dvojni vrh in dvojno dno 
	2.3.3 Razširjene formacije 
	2.3.4 Trikotniki 
	2.3.5 Zastavice in klini 
	2.3.6 Skodelica in ročaj 

	3 GRAFIČNI DEL TEHNIČNE ANALIZE 
	3.1 Uporaba grafov 
	3.2 Linijski graf 
	3.3 Stolpičasti graf 
	3.4 Japonski svečniki 
	3.4.1 Dolge sence (Long shadows) 
	3.4.2  Vrteči vrh 
	3.4.3 Doji 
	3.4.4 Kladivo (Hammer) in viseči mož (Hanging man) 
	3.4.5 Obrnjeno kladivo in zvezda (Inverted hammer, Star) 
	3.4.6 Prekrivajoči vzorec (Engulfing patern) 
	3.4.7 Pomanjkljivost svečnikov 


	4 TEHNIČNI INDIKATORJI  
	4.1 Opis in delitev 
	Indeks relativne moči (RSI) 
	4.3 Delež spremembe cen (ROC) 
	4.4 Macd 
	4.5 Stohastični oscilator 
	4.6 Bollingerjeva obroča 
	4.7 Moment 
	4.8 Uravnoteženi promet (OBV)           
	4.9 Indeks denarnega toka 
	4.10 Drseča povprečja 

	1  
	5 UPORABA TEHNIČNE ANALIZE NA IZBRANIH DELNICAH 
	5.1 Uporaba tehnične analize na delnici Dt. Bank 
	5.2 Rezultati analize 

	1  
	6 SKLEP  
	LITERATURA  
	VIRI  
	 
	PRILOGE  


