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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi smo prikazali trgovanje s finančnimi instrumenti kot eno izmed 

oblik investiranja. Prikazali smo potrebna osnovna orodja za trgovanje s finančnimi 

instrumenti izključno na podlagi tehnične analize. Opisali smo področja grafičnih vzorcev, 

japonskih svečnikov in indikatorjev. V drugem, raziskovalnem delu smo prikazano teoretično 

znanje skušali uporabiti na realnih, praktičnih primerih iz prakse. Z implementacijo tehnične 

analize na fiktivnem računu smo prikazali vstopne in izstopne točke poslov s finančnimi 

instrumenti. Skušali smo analizirati in utemeljiti, zakaj smo se odločili za določen vstop ter 

izstop iz posla izključno na podlagi signalov  tehnične analize. 

Ključne besede: trgovanje, finančni instrumenti, tehnična analiza, japonski svečniki, grafični 

vzorci, indikatorji, odpora, trendne linije. 

SUMMARY 

In a final written assignment we wanted to show how can trading financial instruments be one 

of the forms of investments. We have showed the basic tools that are required to trade 

financial instruments solely on technical analysis. We went through areas like chart patterns, 

Japanese candlesticks and indicators. In the next chapter with practical research we used all 

the theoretical knowledge and used it on a real time trading examples. On a demo trading 

account we showed entry and exit points of the trades that we took based on implementing 

technical analysis. We have tried to analyze and justify why we decided for a specific entry 

and exit from the trade based on signals from technical analysis. 

Keywords: trading, financial instruments, technical analysis, Japanese candlesticks, chart 

patterns, indicators, resistance, trend lines. 

UDK: 658.14(043.2)
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1 UVOD 

Borza je trg, ki omogoča investitorjem v delnice podjetja sodelovati v finančnih dosežkih 

podjetij. Ko so podjetja dobičkonosna, borzni udeleženci zaslužijo denar v obliki dividend ali 

s prodajo delnic po višji prodajni ceni od nakupne, kar imenujemo kapitalski dobiček. 

Negativna stran je, da lahko investitorji tudi izgubijo denar, če njihova podjetja poslujejo z 

izgubo. Cena delnice se v tem primeru lahko zniža in, če jo investitor proda po nižji ceni od 

nakupne, izgubi del vloženih sredstev (Investopedia 2014g). 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V finančnem svetu sta splošno sprejeti dve, med seboj močno nasprotujoči se vedi glede 

analize gibanja vrednosti finančnih instrumentov. Temeljna analiza, s katero na podlagi 

znanih dejstev o stanju na trgu analitiki ocenjujejo notranjo vrednost določenega podjetja. 

Temelji na sedanji vrednosti pričakovanih koristi za investitorje v podjetje. Če je ocenjena 

vrednost nižja od trenutne tržne vrednosti podjetja, je to znak za prodajo in obratno. Javornik 

(2009) pravi, da vse bolj do izraza prihaja tako imenovana tehnična analiza delnic. Gre za 

analizo preteklega gibanja cene delnice z namenom napovedovanja prihodnjega gibanja cen. 

Osnovna predpostavka te analize je v tem, da trg v vsakem trenutku odseva vse relevantne 

podatke o podjetju in stanju na trgu (Javornik 2009). 

Glavna prednost tehnične analize je preprosta uporaba pri napovedovanju prihodnjih cen 

delnic, obveznic, borznih indeksov, terminskih pogodb, valutnih tečajev oziroma katerega 

koli predmeta trgovanja, če je njegova cena odvisna od ponudbe in povpraševanja. Poleg 

enostavnosti je največja prednost, ki jo ima tehnična analiza pred temeljno analizo, možnost 

določitve točke nakupa. Z uporabo orodij, ki jih imajo na razpolago tehnični analitiki, je 

namreč mogoče natančno določiti, kdaj kupiti ali prodati določeni finančni instrument (Alta 

2014b). 

Z razširitvijo spletnega trgovanja prek online borzno-posredniških hiš se je trgovanje v 

obsegu povečalo in tako je na dosegu vsakomur. Tako omogoča vsakemu posamezniku, da 

odloča o svojih trgovalnih odločitvah z udeležbo na trgu v živo. Eksplozija spletnega 

trgovanja je stranski produkt povečane učinkovitosti porazdelitve podatkov in osebne želje po 

samoupravljanju odločitev. Veliko borzno-posredniških hiš ponuja nizke stroške trgovanja in 

provizije z dodatnimi podatkovnimi paketi, da bi privabile investitorje ter aktivne trgovce. 

Cena provizije na izvedeni posel je v večini nižja kot 20 ameriških dolarjev. Kar je bilo včasih 

omogočeno samo prek borznih posrednikov, je danes omogočeno osebno prek klika z miško 

(Wolff, Schumacher in Tappan 2002, 6). 
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Ker je prihodnost mladih zelo negotova menimo, da je treba že v zgodnjih letih začeti 

razmišljati o varčevanju kot finančnem zagotovilu oz. finančni varnosti na stara leta. Tako je 

osnovni namen zaključne projektne naloge pojasniti trgovanje s finančnimi instrumenti s 

pomočjo tehnične analize kot eno od možnosti alternativnega dodatnega zaslužka za namene 

varčevanja. 

V teoretičnem delu smo prikazali vse osnove tehnične analize, načinov trgovanja, razvoja 

grafičnih vzorcev, razlago delovanja določenih indikatorjev ter podrobno sestavo in prikaz 

japonskih svečnikov. 

V analitičnem delu naloge smo implementirali teoretično tehnično analizo na praktičnih 

primerih nekaterih vrednostnih papirjev. Tehnično analizo smo povezali v celoto in vse 

teoretične dejavnike tehnične analize prikazali ter narisali na primerih grafov vrednostnih 

papirjev. S študijo implementiranja različnih kazalnikov tehnične analize na grafe smo 

spoznali, ali se da napovedati prihodnje gibanje cen in ali lahko z uporabo tega pridemo do 

boljših trgovalnih rezultatov. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu naloge smo za raziskovanje uporabili strokovno in znanstveno literaturo 

domačih ter tujih avtorjev. Oprli smo se na knjige, članke, prispevke in spletne vire. V tem 

delu smo uporabili metodo deskripcije, kjer smo opisali vse temeljne funkcije tehnične analize 

in njeno delovanje. 

V analitičnem delu naloge smo uporabili račun ene od borzno-posredniških hiš. S pomočjo 

terminala smo implementirali tehnično analizo na finančnih instrumentih. Uporabili smo 

znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili v okviru različnih delavnicah o tehnični analizi, 

spletnih seminarjih in v praksi. Na podlagi zgodovinskih podatkov smo naredili analizo 

preteklih gibanj cen. Analiza je opravljena na krajših časovnih intervalih. Izbrani indikatorji 

(trendi, vzorci, svečniki) so prikazani na grafih znotraj trgovalnega dneva. S kombinacijo 

orodij, prikazanih v teoretičnem delu, smo prikazali možne strategije trgovanja, rezultate ter 

vstopne in izstopne točke trgovalnih poslov, ki smo jih tudi analitično utemeljili. Smiselnost 

strategij smo presojali na podlagi donosnosti poslov. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Predpostavke zaključne projektne naloge: 

− S kombinacijo orodij tehnične analize lahko pridemo do bolj učinkovitih priložnosti za 

trgovanje. 



 

 

 

3

− Cene se gibljejo v trendih. 

− Zgodovina grafičnih vzorcev se ponavlja. 

− Tehnična analiza je pomembnejša od temeljne analize. 

Omejitve zaključne projektne naloge: 

− Raziskava bo izvedena na izbranem vzorcu in rezultatov analize ne bo mogoče 

posploševati. 



 
4

2 OSNOVE TRGOVANJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

Finančni instrument ni nič drugega kot pogodba (pravni dogovor), ki ima monetarno 

(denarno) vrednost oziroma omogoča monetarno transakcijo. S takšno pogodbo pridobi 

imetnik pogodbe pravico prejeti denar ali kakšen drugi finančni instrument po pogojih, ki so 

določeni v pogodbi. Z drugimi besedami, na podlagi pogodbenega razmerja postane finančni 

instrument finančno sredstvo pri enem in hkrati finančna obveznost pri drugem podpisniku 

(Finančni slovar 2014). 

 

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Uradni list RS, št. 108/10) opredeljuje finančni 

instrument kot: 

− prenosljive vrednostne papirje (delnice, obveznice ...), 

− instrumente denarnega trga, 

− enote kolektivnih naložbenih podjemov, 

− opcije, terminske pogodbe, posle zamenjave in druge izvedene posle, povezane z 

vrednostnimi papirji, blagom, valutami, obrestnimi merami in donosi. 

Investicije omogočajo možnost zaslužka denarja tako v bikovskem (cena se dvigne) kot v 

medvedjem trendu (cena se zniža). Nihče nikoli ne ve, ali bodo šle cene na trgu gor ali dol, 

vendar investitorji lahko razvijejo sistem za spremljanje kazalnikov za morebitne spremembe 

v ceni ter za naložbene priložnosti. Investicijski kazalniki pogosto signalizirajo prihodnje 

tržne trende. Na primer, spremembe v cenah obveznic in obrestnih mer pogosto odražajo 

trende, ki bi lahko vplivali na cene delnic. Če donosnost obveznic pade, vlagatelji pogosto 

hitijo k nakupom delnic. Zaradi tega tečaji delnic narastejo. 

Vlagatelji potrebujejo te informacije za odločitev o tem, ali naj kupujejo, prodajajo ali držijo 

trenutne posle. 

Uspešno vlaganje vključuje pet osnovnih korakov (Sindell 2005, 11−12): 

− identificiranje nove naložbe, 

− analiza potencialnih investicij, 

− nakup naložbe, 

− spremljanje naložbe, 

− prodaja naložbe.  

2.1 Tehnična in temeljna analiza 

S pristopoma temeljne ali tehnične analize želimo napovedati oz. razrešiti isti problem, to je 

določiti prihodnjo ceno finančnega instrumenta. Razlika je samo v tem, da se analitiki lotijo 

problema iz različnih perspektiv. Fundamentalisti preučujejo vzrok za gibanje cen na trgu, 

medtem ko tehnični analitiki preučujejo učinek. Tako je tehnični analitik prepričan, da je 
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učinek na ceni vse, kar potrebuje in da so drugi vzroki nepomembni. Fundamentalni analitik 

pa vedno želi vedeti, zakaj je prišlo do določene spremembe cene (Murphy 1999, 5). 

Bernstein pravi, da večina trgovcev uporablja tehnično fundamentalni pristop k trgovanju, 

kjer združujejo obe metodi hkrati. Ko so fundamentalni dejavniki pozitivni in korelirajo s 

tehničnimi dejavniki, je mogoče dobiti boljši pregled ter boljšo vstopno točko v posel. To 

kombinacijo je avtor utemeljil tako, ker se na trgu fundamentalna analiza lahko prikaže 

kasneje oziroma z zamikom. Zgodi se, da trgovci asimilirajo fundamentalne dejavnike 

kasneje. Zato je pomembno, da s tehničnimi signali lahko fundamentalni trgovci najdejo 

boljšo vstopno in izstopno točko iz poslov. Teoretično to pomeni, da so možnosti za uspeh 

veliko večje, ko se obe metodi prepletata (Bernstein 1998, 79−80). 

2.2 Finančni vzvod 

Finančni vzvod omogoča možnost trgovanja z obsežnejšimi pozicijami (večje število delnic 

ali pogodb) z manjšo kapitalno vrednostjo, ki jo ima trgovec dejansko na razpolago (Milton 

2014b). Vzvod pri trgovanju s finančnimi instrumenti nam omogočajo borzno-posredniške 

hiše, pri katerih odpremo trgovalni račun s kritjem. Tako nam omogočajo izposojo denarja s 

fiksno obrestno mero za trgovanje z vrednostnimi papirji, opcijami in terminskimi pogodbami 

v upanju, da bomo dosegli višje donose (Investopedia 2014l). 

Z njim lahko zelo učinkovito rabimo kapital, s katerim upravljamo. Vzvod ne spreminja 

možnosti višine dobička oz. izgube, ki jih trgovec lahko pridela. Namesto tega zmanjša 

potreben kapital, ki ga potrebujemo za določeno pozicijo, kar posledično sprosti in omogoča 

trgovanje za druge posle. Na primer, trgovec, ki želi kupiti 1.000 delnic po 20 ameriških 

dolarjev, bo potreboval 5.000 dolarjev trgovalnega kapitala; tako mu bo ostalo še 15.000 

dolarjev za druge potencialne posle (Milton 2014b).  

Finančni vzvod, namenjen trgovanju s finančnimi instrumenti, je lahko koristen za uspešne 

trgovce, čeprav večina teh prav zaradi vzvoda ni uspešna. Kdorkoli lahko izbere pravilno 

smer, v katero se bo trg gibal, vendar z nepravilno uporabo vzvoda to ne pomeni veliko. 

Neizkušeni trgovci se ne zavedajo pomembnosti vzvoda in tveganja, zato jih večina izgubi 

sredstva na trgovalnem računu. S preveliko uporabo finančnega vzvoda na finančnih 

instrumentih je izpostavljenost računa veliko večja, kar lahko privede do ogromnih izgub 

denarja. Dobra uporaba vzvoda na finančnih instrumentih uspešnim trgovcem omogoča višje 

dobičke in koristnejše upravljanje s kapitalom (Turner 2014).  

2.3 Stroški trgovanja 

Do leta 1975 so vse ameriške borzno-posredniške hiše zaračunavale enake stroške trgovanja z 

delnicami in obveznicami. Stroške so poimenovali provizija. Za nadzor teh družb, njihovih 
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storitev in provizij so bile odgovorne SEC (ang. The securities and exchange commission) ter 

zvezna vladna agencija. Od leta 1975 ni bilo več omejitev pri reguliranju provizij in so 

borzno-posredniške hiše lahko postavljale ceno provizij ter med seboj prosto konkurirale. 

Večina takratnih podjetij, kot so bila Prudential, Merrill Lynch, E. F. Hutton in Smith Barney, 

je še nadaljevala isto prakso ter še vedno zaračunavala isto visoke provizije, dokler se na trgu 

ni pojavila nova vrsta borzno-posredniških hiš, imenovanih discount brokers (Tyson 2008, 

181−182). 

Od ustanovitve pa do danes se globalne spletne borzno-posredniške hiše (discount brokers) 

razvijajo z izboljševanjem kakovosti in zanesljivosti spletnih storitev, da izpolnjujejo zahteve 

kupcev. Veliko hiš potrošnikom zagotavlja tudi dostop do širšega nabora finančnih 

produktov, s katerimi je možno trgovati. Ta napredek pomeni, da so nekatere borzno-

posredniške hiše boljše na nekaterih področjih kot druge. Tako je torej pomembno, katero 

borzno-posredniško hišo izbrati, da izpolnjuje pogoje vlagatelja (Tyson 2008, 67). 

Hitra rast interneta, velik tehnološki napredek in razvoj spletnih borzno-posredniških hiš so 

privedli do nizkih provizij pri spletnem trgovanju. Vse borzno-posredniške hiše lahko 

opravijo kakršnekoli osnovne transakcije brez kakršnegakoli osebnega stika s kupci. To je 

privedlo k nižjim stroškom poslovanja in nižjim provizijam. Veliko uglednih borzno-

posredniških hiš lahko opravi transakcijski posel za 15 ameriških dolarjev in manj (Sindell 

2005, 73). 

Provizije se med podjetji tudi razlikujejo. Nekateri spletni posredniki poleg namreč transakcij 

ponujajo in vključujejo še dodaten spekter informacij oziroma podatkov (Sindell 2005, 75). 

2.4 Načini trgovanja  

Investiranje in trgovanje sta dve zelo različni metodi, s katerima lahko pridobimo dobiček na 

finančnih trgih. Cilj investiranja je postopno graditi bogastvo skozi daljše časovno obdobje z 

gradnjo portfelja delnic, obveznic, vzajemnih skladov in drugih investicijskih instrumentov. 

Vlagatelji pogosto povečujejo dobičke z reinvestiranjem dobičkov in dividend v dodatne 

investicije. Naložbe pogosto hranijo za obdobje več let, lahko tudi desetletij. Medtem ko trgi 

nihajo, investitorji obdržijo njihove pozicije tudi v padajočih trendih ter upajo, da pride do 

preobrata trenda. Vlagatelji so ponavadi bolj zaskrbljeni s fundamentalno analizo, kot so 

razmerje med ceno in prihodki, ter z napovedmi vodstva podjetja oziroma managementa. Pri 

trgovanju pa gre za pogostejše nakupe in prodaje vrednostnih papirjev, valutnih parov ter    

drugih instrumentov s ciljem ustvarjanja dobička, ki naj bi bil višji od investitorjevih. Medtem 

ko investitorji ciljajo na 10–15 % letnega donosa, lahko trgovci iščejo tudi do 10-odstotni 

donos na mesec. Trgovalni donos je ustvarjen s kupovanjem po nižjih cenah in prodajo po 

višjih cenah v relativno kratkem času. Možno pa je tudi obratno. Trgovalni donos je možno 

ustvariti tudi s prodajo po višjih cenah in s kritjem po nižjih cenah (short ali prodaja na 
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kratko). Tako je možno ustvariti donos v negativnih trendih. Trgovci si pogosto izberejo svoj 

trgovalni slog, ki temelji na dejavnikih in vključujejo: velikost trgovalnega računa, čas, ki ga 

lahko posvetijo trgovanju, trgovalnim izkušnjam, značajem trgovalca ter toleranco do tveganj. 

Tako vlagatelji kot investitorji si želijo doseči donos z udeležbo na trgu. Na splošno velja, da 

investitorji želijo doseči večji donos skozi daljše obdobje z nakupom in držanjem teh pozicij. 

Trgovci pa izkoristijo možnost tako pozitivnih kot negativnih trendov za trgovanje v kratkih 

časovnih intervalih, pri čemer stremijo k manjšim, vendar bolj pogostim donosom (Folger 

2014). 

2.5 Tveganja pri trgovanju 

Upravljanje s tveganji je pri trgovanju bistvenega pomena. Prav upravljanje s tveganji je 

pogosto prezrt predpogoj za uspešno aktivno trgovanje. Kuepper (2014a) pravi, da trgovec 

lahko z enim ali dvema posloma ogrozi celoten dobiček, ki ga je ustvarjal skozi daljše 

časovno obdobje, če se ne drži pravilnih metod tveganj pri trgovanju. Tako je pomembno, da 

se upošteva trgovalni načrt, saj planiranje v naprej lahko pogosto pomeni razliko med 

uspehom in neuspehom. Pri omejevanju tveganja lahko trgovec določi dve stvari, ki ju je 

možno zastaviti vnaprej. To sta točka izstopa iz posla z dobičkom in točka izstopa iz posla z 

izgubo. Tako uspešni trgovci točno vedo, pri kateri ceni so pripravljeni vstopiti in pri kateri 

ceni izstopiti iz posla. Pri tem merijo razmerje med verjetnostjo donosa proti možnostim 

izgube. Če je razmerje verjetnosti potencialnega donosa višje, izvršijo posel. Nastavitve točk 

izstopa iz posla v primeru izgube ali dobička se pogosto določijo s pomočjo orodij tehnične 

analize. Pri trgovanju za daljše časovno obdobje pa ima pomembno vlogo tudi temeljna 

analiza. Na primer, če trgovec investira v delnice podjetja, ki mu sledijo pomembne novice o 

kvartalnih prihodkih podjetja, lahko ta posel zaključi pred javno objavo novic ter se izogne 

večjemu tveganju, ki bi nastalo v tem primeru. Pri nastavljanju točk izstopa iz posla z izgubo 

ali z dobičkom na podlagi tehnične analize je najbolj priljubljeno slediti linijam podpore in 

odpore. Z uporabo vnaprej določenih vstopnih in izstopnih točk iz posla trgovci učinkovito 

minimizirajo izgube (Kuepper 2014a). 
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3 ORODJA TEHNIČNE ANALIZE 

Dnevni trgovci uporabljajo grafe za opazovanje trga, na katerem trgujejo, in za odločitev, kdaj 

vstopiti v določeni posel. Obstaja več različnih vrst grafov. Vsi prikazujejo bistvene 

informacije, ki sta cena preteklega gibanja in trenutna cena (Milton 2014a). 

3.1 Struktura in vrste grafov 

V uporabi je veliko različnih metod za upodabljanje gibanj cen v grafih, najpopularnejše pa 

so: linijski graf, graf OHLC in japonski svečniki (Alta 2014b).  

Na sliki 1 je prikazan linijski graf. Slog tega grafikona je ustvarjen s povezavo niza 

podatkovnih točk v linijo. To je najosnovnejši tip grafikona, uporabljen v financah in je 

ustvarjen s povezavo zaključnih preteklih cen, skupaj s črto (Investopedia 2014h). 

 

 

Slika 1: Linijski graf 

Vir: Investopedia 2014h. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9

Na sliki 2 je prikazan graf OHLC. Vsak trgovalni dan na grafikonu je upodobljen kot 

navpična črta. Navpična črta predstavlja trgovalni dan, kjer je razvidno, pri kateri ceni se je 

trgovanje odprlo, točka najvišje dosežene cene, točka najnižje dosežene cene in zaključna 

cena trgovalnega dne (Murphy 1999, 36). 

 

Slika 2: Graf OHLC 

Vir: Investopedia 2014h. 

Na sliki 3 je prikazan graf z japonskimi svečniki. Metoda preučevanja gibanja cene 

finančnega instrumenta s pomočjo svečnikov izvira iz Japonske in v zadnjem obdobju močno 

pridobiva veljavnost. Podobno kot pri grafih OHLC tudi tukaj zajamemo podatke o začetnih, 

najvišjih, najnižjih in zaključnih cenah/tečajih, le način prikaza se nekoliko razlikuje (Alta 

2014a). 

 

Slika 3: Graf japonskih svečnikov 

Vir: Investopedia 2014h. 
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3.2 Podporne in odporne linije 

Podporne in odporne linije so pomembne v delu tržne psihologije in povpraševanja ter 

ponudbe. Podporne in odporne ravni so točke, kjer so trgovci pripravljeni kupiti vrednostni 

papir (v primeru podpore) ali prodati (v primeru odpore). Ko pride do preboja linij, se 

povpraševanje, ponudba in psihologija trgovanja vrednostnega papirja spremenijo. V tem 

primeru se ustvarijo nove linije podpore in odpore. 

Ko pride do preboja podporne in odporne ravni, se vlogi teh linij zamenjata. Če cena pade pod 

linijo podpore, se ta raven spremeni v odporno linijo. Če se cena dvigne nad odporno linijo, 

pa linija pogosto postane podporna. Ko cena prebije podporno ali odporno linijo, je značilno, 

da se povpraševanje in ponudba obrneta, kar povzroči, da si linije obrnejo vloge. Za pravi 

preobrat je pomembno, da cena močno prebije ali linijo podpore ali linijo podpore. 

Veliko trgovcev, ki začne uporabljati tehnično analizo, težko verjame temu konceptu in se ne 

zavedajo, da se ta pojav pojavlja zelo pogosto. Na primer, kot vidimo na sliki 4, je ta pojav 

viden na grafikonu podjetja Wal-Mart Stores Inc (WMT) med letoma 2003 in 2006. Opazimo 

lahko, kako se pri ceni 51 dolarjev za delnico spremeni linija podpore v močno linijo odpore 

(Investopedia 2014j). 

 

Slika 4: Linija podpore in odpore 

Vir: Investopedia 2014j. 
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3.3 Trendi 

Ko pogledamo večino grafikonov lahko v določenem časovnem obdobju opazimo, da se je 

cena vrednostnega papirja gibala v trendu. Trendi običajno trajajo daljše časovno obdobje. 

Trend definiramo kot smer, v katero se cena giblje. Lahko je navzgor, navzdol ali tudi stranski 

trend. Če trenda ne opazimo, lahko razširimo časovni interval vrednostnega papirja z več dni 

na več mesecev ali ga skrajšamo z več mesecev na urni graf. Če imamo možnost identifikacije 

trenda in trgujemo z njim, lahko zaslužimo več pri trgovanju z vrednostnimi papirji, kot če 

trende preziramo (Rockefeller 2011, 12). 

Naraščajoči trend je opredeljen kot serija zaporedno vse višjih vrhov in dnov. Padajoči trend 

pa ravno obratno, serijo zaporednih vse nižjih vrhov in dnov. Stranski trend uprizarja 

horizontalno sestavljene vrhove in dna (Murphy 1999, 50). 

Slika padajočega trenda (slika 5) ima negativen naklon, ki je nastal s povezovanjem dveh ali 

več vrhov. Za to, da je naklon negativen, mora biti drugi vrh nižji, kot je bil pri prvem vrhu. 

Linija padajočega trenda se obnaša kot podporna linija in kaže na povečanje ponudbe (manj 

povpraševanja) ob padanju cene. Večanje ponudbe in upad cene je negativen znak in kaže 

močno odločnost prodajalcev. Dokler cena ostane pod linijo padajočega trenda, je ta trend 

zelo trden. Preboj cene nad linijo padajočega trenda nakazuje, da se ponudba manjša. V tem 

primeru je sprememba trenda neizbežna (Stockcharts 2014g). 

 

Slika 5: Padajoči trend 

Vir: Stockcharts 2014g. 
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3.4 Grafični vzorci 

Grafični vzorec je vrsta indikatorja, ki je ročno vnesen v grafikon. Tehnični trgovci so 

razvijali vzorce že od zgodnjega nastanka tehnične analize. Grafični vzorci so zelo močan 

indikator, primeren tako za najbolj sofisticirane trgovce kot začetnike.  

Vzorci so indikatorji, sestavljeni iz geometrijskih oblik (npr. trikotnik), uprizorjeni v 

grafikonu. Podobno kot pri večini indikatorjev je s prepoznavo vzorcev možno napovedati 

prihodnjo ceno (Rockefeller 2011, 155). 

Pri večini grafičnih vzorcev obstajajo merilne tehnike, ki pomagajo analitiku določiti 

minimalne cenovne cilje. Cenovni cilji so samo približek potencialne velikosti premika cene. 

To je v pomoč trgovcu, da si določi razmerje med tveganjem in nagrado. Poznamo dve glavni 

kategoriji grafičnih vzorcev. To so vzorci obrata trenda in vzorci nadaljevanja trenda. Kot 

nam že ime pove, vzorci obrata trenda kažejo, da poteka pomemben preobrat v ceni. Pri 

vzorcih nadaljevanja trenda pa nakazujejo, da trg samo počiva oziroma opravlja manjšo 

kratkoročno korekcijo blizu precenjenega ali podcenjenega nivoja. Kasneje obstoječi trend 

nadaljuje svojo prvotno pot. Trik je v tem, da opazimo razliko dveh različnih kategorij 

vzorcev čim bolj zgodaj oziroma že med nastajanjem grafičnega vzorca (Murphy 1999, 100–

101). 

3.4.1 Grafični vzorci nadaljevanja trenda 

Vzorec nadaljevanja trenda nam pove, da se je pritisk kupovanja oziroma prodajanja 

zmanjšal. Če na grafikonu opazimo dobro uveljavljen trend, vemo, da bo cena po krajšem 

premoru nadaljevala svojo pot. Tako so vzorci nadaljevanja trenda dobra točka, kjer lahko 

dodajamo več kapitala naši poziciji, saj pričakujemo dodaten premik cene v isto nadaljnjo 

smer (Rockefeller 2011, 158). 

Simetrični trikotnik 

Simetrični trikotnik se običajno formira med trendom, kot vzorec nadaljevanja trenda. Vzorec 

simetričnega trikotnika vsebuje vsaj dva nižje stoječa vrhova in dve višje stoječi dni. Ko so te 

točke povezane, se linije zbližujejo in podaljšujejo. Tako nastane formacija simetričnega 

trikotnika. Čeprav obstajajo primeri, ko simetrični trikotniki predstavljajo obrat trenda, se bolj 

pogosto zaznamujejo kot vzorec nadaljevanja obstoječega trenda. Ne glede na to, ali vzorec 

zaznamuje nadaljevanje ali obrat trenda, mora cena prebiti okvir trikotnika, iz katerega je 

razvidno, v katero smer se bo cena gibala (Stockcharts 2014f). 
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Na sliki 6 je prikazan simetrični trikotnik, ki je posledica pozitivnega trenda. Prvi del vzorca 

je ustvarjen z vrhom v pozitivnem trendu, čemur sledi močna prodaja do dna točke. Cena nato 

nadaljuje do drugega vrha, ki pa je nižji kot prejšnji, ter ponovno prodajo do dnov, ki so višji 

kot prejšnji. Cena nadaljuje nihanje med linijami, dokler ne pride do preboja (Investopedia 

2014e). 

 

 

Slika 6: Simetrični trikotnik 

Vir: Investopedia 2014e. 

Vzorec zastave 

Vzorec zastave ima obliko pravokotnika. Pravokotnik je opredeljen z dvema vzporednima 

linijama trenda, ki se obnašata kot linija podpore in odpore. Na splošno lahko rečemo, da naj 

zastava ne bi bila popolnoma ravna, ampak naj bi imela vzpenjajoče trendne linije. Nagib 

zastave mora biti obrnjen v nasprotni smeri kot prvotna smer cene tako, da če je bila cena v 

vzpenjajočem se trendu, mora biti zastava nagnjena navzdol (Investopedia 2014b). 

Vzorci se pojavljajo v hitro premikajočih se trendih, kjer cena hitro poskoči samo v nekaj 

dneh. Cena se nato zaustavi v vzorcu zastave in kasneje nadaljuje svojo smer, ki je bila 

ustvarjena že pred oblikovanjem tega vzorca. Zato je treba počakati do preboja cene iz vzorca 

zastave, da smo bolj prepričani o nadaljnji smeri (Bulkowski 2005, 336). 

Na sliki 7 je prikazana cena, ki nadaljuje smer prvotno vzpostavljenega trenda po tem, ko 

cena prebije vzorec zastave (Investopedia 2014b). 
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Slika 7: Vzorec zastave 

Vir: Investopedia 2014b. 

Naraščajoči trikotnik 

Naraščajoči trikotnik je pozitivna formacija vzorca, ki se običajno tvori v pozitivnem trendu 

kot vzorec nadaljevanja trenda. Obstajajo tudi primeri, ko se naraščajoči trikotnik pojavi na 

koncu negativnega trenda in se obnaša kot vzorec preobrata. Tipično pa so vzorci 

nadaljevanja trenda. Ne glede na to, kje se oblikujejo, naraščajoči trikotniki zaznamujejo 

akumulacijo svežega kapitala in so pozitivni vzorci. Zaradi svoje oblike je lahko vzorec 

poimenovan tudi kot pravokotni trikotnik. Dva ali več enakih vrhov tvori vodoravno črto na 

vrhu vzorca. Dva ali več naraščajoča dna pa tvorita naraščajočo trendno linijo, ki se dviga 

proti vodoravni črti. Če sta obe črti pravilno razširjeni, se naraščajoča trenda linija obnaša kot 

hipotenuza pravokotnemu trikotniku. Če se nariše pravokotna črta na koncu leve strani 

zgornje horizontalne črte, se pojavi pravokotni trikotnik. V nasprotju s simetričnim 

trikotnikom ima naraščajoči trikotnik definitivno pozitivno pristranskost, že pred vzorčnim 

prebojem. Če povzamemo, je simetrični trikotnik nevtralna formacija, ki se sklicuje na bližnji 

preboj, s katerim narekuje smer cene. Na naraščajočem trikotniku vodoravna črta predstavlja 

večjo ponudbo, ki preprečuje, da bi vrednostni papir prebil določeno raven. To je tako, kot da 

bi ponudnik na trgu želel prodati veliko število delnic, kjer bi izvedba tega trajala več tednov 

ali mesecev. Tako bi s tem preprečil ceni, da bi se gibala pozitivno naprej. Čeprav da cena ne 

more prebiti te ravni, vseeno dosega višje stoječa dna. Ta višja dna kažejo povečanje 

povpraševanja, kar daje naraščajočemu trikotniku pozitivno pristranskost (Stockcharts 2014a). 
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Na sliki 8 je prikazano, da trgovci vstopijo v pozicijo, ko cena prebije linijo odpore ( 

Investopedia 2014f). 

 

Slika 8: Naraščajoči trikotnik 

Vir: Investopedia 2014f. 

3.4.2 Grafični vzorci obrata trenda 

Preden začnemo razpravo o vzorcih preobrata trenda je treba upoštevati nekaj predhodnih 

točk, ki so pomembne pri teh vzorcih: 

− Pogoj za nastanek vzorca preobrata trenda je obstoj predhodnega trenda. 

− Prvi signal bližnjega preobrata trenda je pogosto preboj pomembne trendne linije. 

− Večji ko je vzorec, večji bo naslednji premik. 

− Vzorci, narejeni na vrhu grafikona, so ponavadi časovno krajši in bolj volatilni kot 

vzorci, narejeni na dnu v negativnem trendu. 

− Vzorci, ustvarjeni na dnu trenda, imajo manjši razpon v ceni. Ti vzorci se oblikujejo dalj 

časa kot vzorci, narejeni na vrhu trenda. 

− Obseg trgovanja je bolj pomemben v naraščajočem trendu. 

Obstoj predhodnega trenda je pomemben predpogoj za kakršen koli vzorec preobrata trenda. 

Formacija se občasno pojavi na grafikonu, ki predstavlja vzorec preobrata. Če vzorec ni nastal 

po nekem trendu, je neveljaven, saj ni oprijemljivih sredstev za nastanek preobrata. Znanje, 

kje se ti vzorci naj pogosteje pojavljajo v strukturi trenda, je ključnega pomena pri prepoznavi 

vzorcev. Prvi znak bližnjega se preobrata trenda je pogosto preboj cene pomembne trendne 

linije. Zapomniti si je treba, da ni nujno, da preboj daje signal o preobratu trenda. Tisto, kar se 

signalizira, je sprememba v trendu. Preboj močnega pozitivnega trenda lahko signalizira 

začetek stranskega nadaljevanja vzorca cene, ki mu lahko kasneje sledi preobrat ali 
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konsolidacija cene. Včasih je preboj trendne linije potreben samo zato, da grafični vzorec 

pridobi zaključno podobo (Murphy 1999, 101–102). 

Glava in ramena 

Vzorec glave in ramen je eden od najbolj priljubljenih ter zanesljivih vzorcev pri tehnični 

analizi. Že iz poimenovanja je razvidno, da je vzorec videti kot glava z dvema ramenoma. 

Vzorec glave in ramen je vzorec preobrata trenda, ki signalizira, da se bo vrednostni papir 

premaknil v nasprotno smer prejšnjega trenda. Obstajata dve različici vzorca glave in ramen. 

Vzorec glave in ramen z vrhom signalizira, da bo cena vrednostnega papirja padla, ko se bo 

vzorec zaključil. Ta vzorec se oblikuje na vrhu pozitivnega trenda. Druga različica, vzorec 

glave in ramen z dnom, pa se formira med negativnim trendom in signalizira, da se bo cena 

vrednostnega papirja povzpela. 

Oba vzorca glave in ramen imata podobno konstrukcijo. Konstrukcija vzorca glave in ramen 

vsebuje štiri pomembne dele: dve rameni, glavo in vratno linijo. Vzorec je potrjen, ko cena 

prebije vratno linijo po formaciji naslednjega ramena (Investopedia 2014c). 

 

Slika 9: Vzorec glave in ramen 

Vir: Investopedia 2014c. 

Na sliki 9 je prikazan vzorec glave in ramen, ki je sestavljen iz vrhov in dnov. Vratna linija je 

linija podpore ali odpore. Vzorec glave in ramen temelji na Downovi teoriji iz analize vrhov 

in dnov. V pozitivnem trendu je videti kot obdobje zaporednih naraščajočih vrhov in 

naraščajočih dnov. V negativnem trendu pa je videti kot zaporedje padajočih vrhov in dnov. 

Vzorec glave in ramen ilustrira slabitev trenda. 

Za to, da je vzorec veljaven in da signalizira preobrat v trendu, mora izpolniti štiri korake. 

Prvi je formacija levega ramena, ki nastane, ko vrednostni papir doseže novi cenovni vrh in se 
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cena odbije do novega dna. Naslednji korak je formacija glave, ki nastane, ko vrednostni papir 

doseže naslednji, še višji vrh ter se kasneje cena vrne na isti nivo kot pri levem ramenu. Tretji 

korak je formacija desnega ramena, ki je oblikovan z vrhom, ki je nižji od prejšnjega pri glavi, 

ter odbitjem cene nazaj na nivo levega ramena. Vzorec je zaključen, ko cena pade pod nivo 

vratne linije, ki je linija podpore. Ta je bila formirana s povezavo treh korekcij v ceni, ki smo 

jih navedli pred tem (Investopedia 2014c). 

Dvojni vrh 

Dvojni vrh in dvojno dno sta še dva zelo prepoznavna vzorca. Ta vzorca obrata trenda 

ilustrirata poskus, da cena vrednostnega papirja nadaljuje že obstoječi trend. Po nekaj 

neuspešnih poskusih, da bi cena dosegla višje vrednosti, pride do preobrata trenda ter se 

ustvari novi trend. Ti vzorci se formirajo in so videti kot črka W (dvojno dno) ter črka M 

(dvojni vrh). Vzorec dvojnega vrha najdemo na vrhih pozitivnega trenda in je jasno sporočilo, 

da predhodni trend slabi ter da kupci izgubljajo interes. Po zaključku tega vzorca lahko 

sklepamo, da se je trend obrnil in se pričakuje nižanje cen vrednostnega papirja. Prva faza 

tega vzorca je formacija novega vrha, ki je ustvarjen med pozitivnim trendom. Ko vrh doseže 

vrhunec, se sreča z linijo odpore, od katere se cena odbije do linije podpore. V naslednji fazi v 

tem vzorcu se cena spet povzpne in se skuša približati liniji odpore. Ker ceni ne uspe prebiti te 

ravni, jo spet odbije nazaj na linijo podpore. Vzorec je zaključen, ko cena vrednostnega 

papirja pade oziroma prebije linijo podpore. Pomembno je omeniti, da ceni ni treba doseči 

istega vrha. Pomembno je, da je cena blizu ravni ceni, doseženi s predhodnim vrhom. Ko 

uporabljamo ta vzorec je treba paziti, da cena najprej prebije nivo podpore. Trgovanje, preden 

se formacija dokončno zaključi, lahko prinese slabe rezultate, saj je treba počakati na preboj. 

To pa zato, ker se pred tem cena lahko giblje na konsolidacijskem območju, ne da bi prebila 

linijo podpore (Investopedia 2014a). 

 

Slika 10: Vzorec dvojnega vrha 

Vir: Investopedia 2014a. 
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S slike 10 je razviden boj med kupci in prodajalci. Kupci poskušajo potisniti ceno mimo linije 

odpore, toda neuspešno. To prepreči nadaljevanje naraščajočega trenda. Po nekaj neuspešnih 

poskusih se povpraševanje občutno zmanjša, prodajalci in ponudba na trgu prevladajo, kar 

ponese vrednostni papir v novi negativni trend (Investopedia 2014a). 

Klin 

Grafični vzorec klina sporoča spremembo smeri trenda, ki se trenutno oblikuje v klinu. Klini 

so po konstrukciji podobni simetričnim trikotnikom, saj vsebujejo obe trendni liniji. To sta 

liniji podpore in odpore, ki obdajata ceno vrednostnega papirja. Vzorec klina razlikujemo po 

tem, da je na splošno dolgoročen vzorec. Ponavadi traja od tri do šest mesecev. Klin vsebuje 

dve zbližujoči se trendni liniji, ki sta nagnjeni postrani, v pozitivno ali negativno smer, in se 

razlikujeta od bolj enotnih trendnih linij trikotnika. Obstajata dve glavni vrsti klinov. To sta 

naraščajoči in padajoči klin. Razlikujeta se po naklonu. Padajoči klin se spušča navzdol, 

medtem ko gre naraščajoči klin strmo navzgor (Investopedia 2014d). 

Naraščajoči klin je lahko eden od najbolj zahtevnih vzorcev za prepoznavanje in trgovanje z 

njimi Medtem ko se vzorec formira, je cena na konsolidacijskem območju. Cena z vsakim 

višjim vrhom izgublja zagon, kar daje temu vzorcu medvedjo pristranskost. Kakorkoli pa 

serija višjih vrhov in višjih dnov ohranja trend inherentno bikovski. Končni preboj podporne 

linije kaže, da so sile ponudbe prevladovale in da bo cena padla še nižje. Merilne tehnike za 

meritev upada ne obstajajo. Za to je treba uporabiti druge vidike tehnične analize za 

napovedovanje ciljev cen (Stockcharts 2014e). 

 

Slika 11: Vzorec naraščajočega klina 

Vir: Investopedia 2014d. 
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Na sliki 11 je prikazan naraščajoči klin, ki spada med medvedje vzorce. Ta sporoča, da se bo 

cena gibala v negativni smeri. Trendne linije vzorca, prikazanega na sliki, konvergirajo s 

trendnimi linijami, nagnjenimi navzgor. Vzorec je zaključen, ko prodajalci prevzamejo 

kontrolo nad vrednostnim papirjem in cena pade pod linijo podpore (Investopedia 2014d). 

3.5 Osnove japonskih svečnikov 

Grafikoni z japonskimi svečniki so prilagodljivi. Uporabljajo jih tako začetniki kot izkušeni 

strokovnjaki. To pa zato, ker jih lahko uporabljajo samostojno ali pa v kombinaciji z drugimi 

orodji tehnične analize. Pomembna prednost, ki jo pripisujemo uporabljanju svečnikov, je v 

tem, da jih uporabljamo v kombinaciji, ne pa namesto drugih tehničnih orodij (Nison 1991, 

4). 

Tako kot pri vseh grafičnih metodah so tudi japonski svečniki predmet interpretacije vsakega 

posameznika. To bi bilo mogoče obravnavati kot omejitev. Izkušnje z uporabo japonskih 

svečnikov nam pokažejo, kateri vzorci in njihove variacije delujejo najboljše. S pridobitvijo 

novih tehnik uporabe japonskih svečnikov lahko odkrijemo, katere kombinacije svečnikov 

delujejo na našem trgovalnem področju. To nam lahko omogoči dodatno prednost pri 

trgovanju pred drugimi, ki ne vložijo toliko časa ter energije pri spremljanju teh trgovalnih 

področij. V nadaljevanju je razvidno, da risanje individualnih grafičnih linij z uporabo 

svečnikov zahteva zaključek japonskega svečnika ob koncu trgovalnega dne. Zato je treba 

počakati na zaključek trgovalnega dne, da dobimo veljaven signal za vstop v posel. To lahko 

pomeni, da je potreben vstop v posel ob zaključku trga, ali pa lahko predvidevamo, kakšen bo 

zaključek trgovalnega dne ter vstavimo naročilo nekaj minut pred zaprtjem trga. Lahko pa 

tudi vstavimo naročilo naslednji dan, ob odprtju trga. Ta vidik trgovanja je lahko 

problematičen, vendar obstaja veliko tehničnih sistemov (predvsem sistem trgovanja z 

zaključkom svečnikov na drsečih sredinah), ki zahtevajo zaključek cene kot signal za vstop na 

trg. To je razlog, zakaj je v zadnjih nekaj minutah trgovanja pogosto množičen val aktivnosti, 

saj trgovci, ki trgujejo na podlagi zaključka cen, pridejo do izraza. Nekateri tehnični trgovci 

menijo, da je samo zaključek nad odporno linijo veljaven signal za nakup, zato počakajo na 

zaključek trgovanja za potrditev. Grafikon z japonskimi svečniki tako prinaša veliko 

uporabnih signalov pri trgovanju, vendar pa ne prikazujejo cenovnih ciljev. Za napovedovanje 

teh se uporabljajo druge metode (npr. prejšnje podporne in odporne linije). Nekateri trgovci, 

ki trgujejo z uporabo japonskih svečnikov, dobijo signal za nakup izključno po vzorcu 

svečnika, za umik iz posla pa čakajo na naslednji vzorec, ki jim to sporoči. Vzorce svečnikov 

je vedno treba obravnavati v kontekstu, kot nekaj, kar se je zgodilo v preteklosti in z drugimi 

tehničnimi dokazi (Nison 1991, 7–8). 
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3.5.1 Zgradba svečnika 

Za to, da lahko ustvarimo grafikon s svečniki, moramo imeti niz podatkov, ki vsebujejo ceno 

odprtja, najvišjo in najnižjo točko trgovanja ter ceno zaključka trgovanja za vsako časovno 

obdobje, ki ga želimo prikazati. Votli oziroma polni del svečnika imenujemo telo svečnika. 

Dolge tanke črte nad in pod telesom predstavljajo najvišjo ali najnižjo točko trgovalnega dne 

in se imenujejo sence. Vrh je označen kot najvišja točka zgornje sence, dno pa kot najnižja 

točka spodnje sence svečnika. Če cena delnice zaključi trgovanje višje kot pri odprtju, se 

izriše votlo telo svečnika. Dno telesa v tem primeru predstavlja ceno pri odprtju trgovalnega 

dne, vrh telesa pa zaključno ceno trgovalnega dne. Če se cena delnice zaključi pod vrednostjo 

odprtja, bo telo svečnika polno. Vrh telesa bo predstavljal ceno pri odprtju, dno telesa pa ceno 

pri zaključku. Na sliki 12 je prikazana sestava svečnika (Stockcharts 2014b). 

 

Slika 12: Sestava svečnika 

Vir: Stockcharts 2014b. 

Mnogo trgovcev meni, da so grafikoni s svečniki v primerjavi z drugimi grafikoni koristnejši, 

ker jih je lažje interpretirati. Vsak posamezen svečnik predstavlja sliko akcije gibanja cen. 

Trgovec lahko iz svečnika takoj primerja razmerje med ceno odprtja, ceno zaprtja ter vrhom 

in dnom trgovanja. To razmerje med odprtjem in zaprtjem svečnika šteje med pomembne 

informacije ter tvori bistvo svečnika. Votli svečnik, kjer je zaključek višji kot pri odprtju, kaže 

na pritisk kupcev. Polna telesa svečnikov, kjer je zaključek nižji kot pri odprtju, pa kaže na 

pritisk prodajalcev (Stockcharts 2014b). 
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3.5.2 Bikovski in medvedji vzorci svečnikov 

Doji  

Na sliki 13 je prikazan vzorec doji, to je svečnik, ki ima na istem mestu tako točko odprtja kot 

točko zaprtja trgovanja. K temu pravilu lahko dodamo malo fleksibilnosti in malenkost 

odstopanja. To pravilo je subjektivno, saj tukaj ni strožjih pravil (Nison 1991, 149). 

 

Slika 13: Vzorec doji 

Vir: Stockcharts 2014b. 

Če je trg na pomembni ravni (linija podpore ali odpore) in je zrel za bikovski ali medvedji 

trend, kjer to dokazujejo še dodatni tehnični signali, je doji zelo pomemben tehnični signal. Z 

ignoriranjem vzorca doji so posledice lahko nevarne. Vzorec doji prikazuje signal za menjavo 

strani trenda. Verjetnost obrata v trendu z dojijem se poveča, če kasnejši vzorci svečnikov to 

potrdijo. Razlogi za dojijevimi negativnimi posledicami v pozitivnem trendu tičijo v tem, ker 

doji predstavlja neodločnost med ponudbo in povpraševanjem. Z neodločnostjo in 

negotovostjo kupcev se trend ne more več nadaljevati. Trend bi se nadaljeval samo v primeru 

prepričljivega pritiska kupcev. Če je bil na trgu prisoten podaljšan pozitivni trend ali če je trg 

precenjen, se s pojavom vzorca doji lahko zgodi, da kupci ne bodo mogli več vzdržati pritiska 

in bodo popustili, čemur sledi padec cene (Nison 1991, 150). 
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Kladivo in viseči mož 

 

Slika 14: Vzorec kladiva in visečega moža 

Vir: Stockharts 2014b. 

Na sliki 14 je prikazan svečnik z majhnim telesom in dolgo spodnjo senco. Telo svečnika je 

formirano zelo blizu vrha trgovalnega območja. Čeprav sta svečnika prikazana na sliki 

različno, je zanimivo, da sta lahko oba medvedja ali bikovska vzorca. Odvisno je, kje v trendu 

se pojavijo. Če se kateri koli od teh pojavi med negativnim trendom, je to opozorilo, da se bo 

ta trend zaključil. V takšnem scenariju se ta imenuje vzorec kladiva. Če se kateri koli od teh 

svečnikov pojavi po pozitivnem trendu, pa naznanja, da se prejšnji trend končuje. V takšnem 

scenariju se vzorcu reče viseči mož. Ime viseči mož je dobilo po podobi vzorca, je videti kot 

viseči mož z bingljajočimi nogami. 

Vzorec kladiva in visečega moža lahko prepoznamo po treh kriterijih: 

1. Telo je formirano na vrhnjem delu svečnika trgovalnega območja. Barva svečnika ni 

pomembna. 

2. Spodnji del sence naj bi bil vsaj dvakrat višji kot višina telesa svečnika. 

3. Svečnik naj ne bi vseboval zgornje sence, oziroma če že obstaja, naj bi bila zelo majhna. 

Bolj ko je zgornja senca krajša, spodnja senca daljša in telo čim krajše, bolj pride vzorec 

kladiva ter visečega moža do izraza. Čeprav je telo svečnika lahko tako votlo kot polno, je 

vseeno nekoliko bolj bikovsko, če je telo kladiva votlo ter nekoliko bolj medvedje, če je telo 

visečega moža polno. Če ima vzorec kladiva prazno telo, je bilo na trgu med trgovalno sejo 
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več prodajalcev. Na koncu trgovalne seje pa se je cena odbila nazaj močno višje, kjer je 

zaključila na ali blizu vrha trgovalne seje. To ima lahko bikovske posledice. Če ima vzorec 

visečega moža polno telo, se zaključek trgovalne seje ni mogel približati ceni pri odprtju. 

Takšen vzorec ima lahko medvedje posledice. Pri uporabi vzorca visečega moža je zelo 

pomembno, da počakamo na medvedjo konfirmacijo. Razlog za to je v tem, kako je vzorec 

visečega moža ustvarjen. Ponavadi je v takšnem scenariju trg podvržen bikovski energiji. Po 

tem se ustvari svečnik visečega moža. Na dan, ko se pojavi vzorec svečnika visečega moža, se 

cena na trgu odpre na vrhu svečnika. Ceni sledi močan zdrs, vendar se proti koncu trgovalne 

seje odbije navzgor in zaključi blizu trgovalnega vrha. Takšna vrsta obnašanje cene naj ne bi 

bila tipičen kazalnik, da je pojav tega vzorca namenjen preobratu trenda. Takšno obnašanje 

cene je samo kazalnik, da ko se na trgu enkrat začne večati ponudba in moč prodajalcev 

prevladuje, postane trg bolj ranljiv, kar lahko privede do preboja cene (Nison 1991, 28–30). 
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4 INDIKATORJI  

Tehnični indikatorji ne analizirajo nikakršnega dela temeljne analize. Najbolj obširno 

uporabljajo tehnične indikatorje zgolj aktivni trgovci, saj so namenjeni predvsem analiziranju 

kratkoročnih gibanj cen na trgu. Večini dolgoročnih investitorjev tehnični indikatorji ne 

predstavljajo velike vrednosti, saj jim to ne prikaže dejanskega poslovanja podjetja. Korist 

tehničnih indikatorjev za dolgoročne investitorje je samo v tem, da jim pomaga identificirati 

dobre vstopne in izstopne točke pri poslih z analizo dolgoročnih trendov (Investopedia 

2014k). Tehnični indikatorji so izračuni, ki temeljijo na ceni in obsegu trgovanja določenega 

vrednostnega papirja. Izračuni merijo denarni tok, trende, volatilnost in zagon. Indikatorji se 

uporabljajo kot sekundarna meritev aktualnega gibanja cene z dodatkom dodatnih informacij 

analize vrednostnih papirjev. Kazalniki se uporabljajo na dva načina. Prvi je uporaba za 

konfirmacijo gibanja cen in kakovosti grafičnih vzorcev. Drugi način pa nam pomaga pri 

formiranju nakupnih in prodajnih opozoril. Obstajata dve glavni vrsti indikatorjev: vodilni in 

sledilni. Vodilni predvidevajo gibanje cen, medtem ko so sledilni orodje za konfirmacijo, saj 

sledijo gibanju cene. Vodilni indikatorji pridejo najbolj do izraza v obdobjih, ko se cena giblje 

vstran oziroma ko ni razvitega trenda. Sledilni indikatorji so koristni tudi v trendnih obdobjih. 

Poleg tega obstajata še dve vrsti konstrukcije indikatorjev. Ena vrsta indikatorjev sodi med 

tiste, ki se gibljejo na nekem ograjenem območju, medtem ko drugi nimajo te omejitve. Tisti 

indikatorji, ki so omejeni na območje, se imenujejo oscilatorji. Tovrstni kazalniki so je najbolj 

pogosti. Oscilatorji imajo razpon gibanja med 0 in 100. Ko je cena v rangu 100, nakazuje 

precenjenost, ko je cena pri 0, pa podcenjenost. Indikatorji, ki niso na ograjenem območju, 

vseeno ustvarjajo nakupne in prodajne signale, skupaj s prikazovanjem moči ali šibkosti, 

vendar se razlikujejo po tem, kako se to prikaže. Indikatorji se uporabljajo na dva različna 

načina pri nakazovanju nakupnih in prodajnih signalov. To sta s križanjem in z divergenco. 

Križanje je najbolj priljubljeno in se odraža tako, da cena prekriža indikator drsečih sredin. 

Drugi signal se zgodi, ko se dve drseči sredini križata med seboj. Divergenca nastane, ko se 

smer cene in smer indikatorja gibata v nasprotni smeri. To uporabnikom indikatorjev 

signalizira, da trend postaja šibek. Indikatorji, ki se uporabljajo pri tehnični analizi, 

zagotavljajo izredno koristen vir dodatnih informacij. Pomagajo prepoznati trende, 

volatilnost, zagon in različne druge informacije pri analizi vrednostnih papirjev. Pomembno je 

omeniti, da nekateri trgovci uporabljajo samo en indikator, izključno za prepoznavo nakupnih 

in prodajnih signalov. Najbolje pa jih je uporabiti v povezavi z grafičnimi vzorci in drugimi 

indikatorji (Investopedia 2014i). 

4.1 Drseče sredine 

Indikator drsečih sredin je eden od najbolj široko uporabljenih in vsestranskih indikatorjev 

tehnične analize. Zaradi načina, kako je zgrajen in njegovega lahkega implementiranja je 

danes osnova za vse uporabnike, ki mehansko sledijo trendom. Indikator drsečih sredin je 

sestavljen iz povprečja določenih vrednostnih podatkov. Če uporabimo indikator 10-dnevnih 
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drsečih sredin cene vseh 10 dni seštejemo, vsoto pa delimo z 10. Izraz drseče se uporabi zato, 

ker se samo zadnjih 10 dni uporabi pri kalkulaciji cen. Zato se podatki pri drsečih sredinah 

(zadnjih 10 zaključnih cen) pomikajo naprej z vsakim naslednjim trgovalnim dnem (Murphy 

1999, 195–196). 

Ta kazalnik zaznava trende. Njegov namen je identificiranje ali signaliziranje, da se je začel 

novi trend ali, da se je stari trend končal oziroma preobrnil. Poleg tega je njegov namen tudi 

spremljanje napredka trenda. Lahko ga gledamo kot ukrivljeno trendno linijo. Kazalnik 

drsečih sredin ne napove prihodnjih gibanj, kot to stori grafična analiza. Ta kazalnik je 

sledilec, saj ne predvideva, temveč samo reagira. Drseče sredine sledijo trgu in nam povejo, 

da se je začel trend, po že obstoječih dokazih. S povprečjem podatkov zaključnih cen se 

oblikuje linija, s katero si je veliko lažje ogledati osnovni trend. Po naravi je indikator 

prikazan z zamikom. Krajše drseče sredine, kot je povprečje 20 dni, bodo objele ceno bližje, 

kot če bi uporabili indikator z 200 dnevi. Časovni zamik se manjša s krajšimi drsečimi 

sredinami, nikoli pa ne more biti izničen. Z uporabo krajših drsečih sredin je indikator bolj 

občutljiv kot pri uporabi daljših (Murphy 1999, 197). 

Nekatere od glavnih nalog drsečih sredin so identificiranje trendov in preobratov, merjenje 

moči zagona ter določanje področij podpornih in odpornih linij. Eden od najboljših načinov za 

določanje jakosti moči in smeri zagona je, da apliciramo tri drseče sredine na grafikon ter 

vidimo njihov odnos. Tri drseče sredine, ki se običajno uporabljajo, imajo različne časovne 

okvirje, ki so kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni. Močan sunek navzgor je viden, ko je 

kratkoročna linija drsečih sredin na višjem nivoju kot dolgoročna. Nasprotno, ko je 

kratkoročna linija locirana nižje kot dolgoročna, pa je direkcija cene v negativni smeri 

(Murphy 2014). 

Uporaba drsečih sredin nam pomaga pri določanju morebitnih linij podpore. Ne potrebujemo 

veliko izkušenj, da pri obravnavanju drsečih sredin opazimo, da se bo padanje cen pogosto 

ustavilo in obrnilo smer ravno na teh pomembnih linijah. Na primer, na sliki 15 lahko vidimo 

200-dnevno drsečo sredino, ki je ustavila padanje cene z 32 dolarjev do linije drseče sredine, 

ki je obrnila ceno nazaj navzgor. Veliko trgovcev na tej točki pričakuje preobrat v ceni. Pri 

tem uporabijo še druge tehnične indikatorje kot konfirmacijo za ta preobrat (Murphy 2014). 
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Slika 15: Drseča sredina 

Vir: Investopedia 2014m. 

4.2 Kazalnik Macd in divergenca 

Gerald Appel je v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja razvil indikator drsečih sredin 

s konvergenco in divergenco, ki se imenuje Macd. Kazalnik Macd je eden od najpreprostejših 

in najbolj učinkovitih indikatorjev zagona cene, ki je na voljo. Macd spremeni dve trend-

spremljajoči liniji drsečih sredin v momentni oscilator z odštevanjem daljših povprečnih 

drsečih sredin od krajših. Kot rezultat tega ta indikator ponuja najboljšo kombinacijo sledenja 

trendu in zagona. Macd niha nad in pod ničelno linijo, medtem ko drseče sredine indikatorja 

konvergirajo, divergirajo ter križajo. Trgovci iščejo signal križanja drsečih sredin, križanja 

ničelne linije in divergence za pridobivanje trgovalnih signalov (Stockcharts 2014c).  

Dejanski nakupni ali prodajni signali so podani, ko se prekrižata obe liniji. Križanje hitrejše 

macd-linije nad počasnejšo povzroči nakupni signal. Križanje hitrejše linije pod počasnejšo pa 

nakazuje prodajni signal. Tako macd-indikator uprizarja metodo križanja dveh drsečih sredin. 

Divergenca se pojavi med trendom macd-linij in grafom cene. Negativna ali medvedja 

divergenca se pojavi, ko so macd-linije veliko nad ničlo (precenjena raven) in začnejo padati, 

medtem ko se cena še naprej dvigaa. To je pogosto opozorilo, da je trg dosegel vrh. Pozitivna 

ali bikovska divergenca pa se pojavi, ko so macd-linije globoko pod ničlo (podcenjena raven) 

in se začnejo počasi vračati nazaj proti njej. Takšen znak pogosto nakazuje, da je trg dosegel 

dno. Takšne linije lahko preprosto narišemo na macd-indikator in si s tem pomagamo 

identificirati pomembne trendne spremembe (Murphy 1999, 253–254). 
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Na sliki 16 je prikazana delnica Googla z bikovsko divergenco med oktobrom in novembrom. 

Najprej opazimo, da so uporabljene zaključne cene za identificiranje divergence. Drseče 

sredine macd temeljijo na zaključenih cenah, zato moremo upoštevati končne cene tudi pri 

ceni delnic. Nadalje opazimo, kako sta se tako cena kot macd odbila od obeh dnov v oktobru 

in novembru. Medtem ko je cena delnice dosegla nižje dno, je macd dosegel višje dno v 

novembru. Macd je oblikoval bikovsko divergenco s signalom križanja linij drsečih sredin v 

zgodnjem decembru. Tako je delnica Googla preobrnila trend in to potrdila s prebojem linije 

odpore (Stockcharts 2014c). 

 

Slika 16: Macd in divergenca 

Vir: Stockcharts 2014c. 

4.3 Točke pivot  

Točke pivot so pomembne ravni, s katerimi analitiki pomagajo določiti smer gibanja cen ter 

linijo podpore in odpore. Za to, da lahko točke pivot oblikujejo prihodnje linije, morajo 

uporabiti pretekle cenovne vrhe, dna in cenovne zaključke preteklega trgovalnega obdobja, 

kot je to prikazano na sliki 17. Povezano s tem so točke pivot predvidljive in spadajo med 

vodilne indikatorje. Točke pivot so prvotno uporabljali trgovci na borznem parketu za 

določitev ključnih trgovalnih ravni. Trgovci na borznem parketu so bili prvotni dnevni 

trgovci, ki so bili podvrženi hitro spreminjajočem se okolju trgovanja s kratkotrajnimi 
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potezami. Pred začetkom trgovalnega dne so trgovci pogledali ravni prejšnjega dne. S 

pomočjo cenovnih vrhov, dnov in zaključne cene so izračunali točke pivot za tekoči trgovalni 

dan. S temi točkami kot osnovo so bili izračunani dodatni izračuni za določitev linije podpore 

1, linije podpore 2, linije odpore 1 in linije odpore 2. S temi linijami so si pomagali skozi 

trgovalni dan. Linije podpore in odpore, ki temeljijo na točkah pivot, so lahko uporabljene 

enako kot tradicionalne linije podpore in odpore. Ključno je, da skrbno pazimo na ceno, ko se 

ta približa tem ravnem. Če se cena približa liniji podpore, lahko trgovec skrbno opazuje to 

ceno in izkoristi odboj cene od te ravni. Pogosto tudi pomaga, da si trgovec pomaga z 

bikovskim grafičnim vzorcem ali drugim indikatorjem, ki mu sporoča in poda konfirmacijo za 

odboj cene. Podobno lahko trgovec izkoristi priložnost, ko se cena približa liniji odpore, kjer 

lahko to izkoristi s prodajo na kratko. Prav tako je bolje, da si trgovec pomaga z dodatnim 

indikatorjem oziroma medvedjim grafičnim vzorcem kot konfirmacijo. Naslednja linija 

podpore in odpore se lahko uporablja tudi za identificiranje potencialnih podcenjenih in 

precenjenih območij. Poteza cene nad naslednjo linijo odpore kaže moč, vendar tudi 

potencialno precenjeno situacijo, ki lahko naznani korekcijo v ceni. Podobno poteza padca 

cene pod naslednjo linijo podpore kaže šibkost in podcenjenost, čemur lahko sledi odboj cene 

navzgor (Stockcharts 2014d). 

Točke pivot so tako še eno dodatno koristno orodje, primerno za vsakega trgovca. Omogočajo 

hiter izračun ravni, na katerih naj bi cena močneje reagirala. Rezultati trgovanja s točkami 

pivot so odvisni predvsem od trgovca, kako učinkovito jih uporablja v povezavi z drugimi 

tehničnimi indikatorji, kot so macd-križanja in svečniški vzorci. Večje ko je število pozitivnih 

konfirmacij, večja je možnost za uspeh (Kuepper 2014b). 

 

Slika 17: Točke pivot  na desetminutnem grafu 

Vir: Stockcharts 2014d. 
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5 TEHNIČNA ANALIZA IN NJENA USPEŠNOST NA PRIMERU IZBRANIH 
FINANČNIH INSTRUMENTOV 

Ko dojamemo bistvo tehnike tehnične analize si lahko pripravimo trgovalni plan, na podlagi 

katerega bomo sklepali posle in implementirali tehnično analizo. V tem poglavju bomo tako 

poskušali implementirati tehnično analizo, obrazloženo v teoretičnem delu, na resničnih 

primerih določenih finančnih instrumentov. S pomočjo tehnične analize bomo poskušali 

ustvariti pozitivne posle. Uporabili bomo računalniški program Oanda. To je platforma, ki 

nam bo omogočala trgovanje z demo računom, ki ima vgrajene vse potrebne kazalnike in 

grafične funkcije. Vsi prikazani posli bodo izvedeni v realnem času, po promptnem tečaju. 

Začetni kapital na trgovalnem računu bo znašal 100.000 evrov. Trgovalni stroški na trgovalni 

platformi Oanda se ne računajo posamično, vendar se z vstopom v posel samodejno ustvari 

tako imenovani spread oziroma razlika v ceni. To pomeni, da ko vstopimo v posel na dolgo, 

se ustvari razlika v ceni, in je naša nakupna cena postavljena višje kot tržna. Trgovali bomo 

znotraj dneva, kar pomeni, da bomo uporabljali kratkoročne časovne intervale od minutnega 

grafikona naprej. Preden se bomo podali v posel, bomo pogledali širši večurni časovni 

interval, da zaznamo širšo sliko ter trend gibanja cen. Za vstop v posel bomo uporabili tudi 

minutni graf, saj nam bo dal boljšo vstopno točko v posel. Ker je namen naloge trgovanje 

izključno na podlagi tehnične analize, se bomo fundamentalnim dejavnikom popolnoma 

izogibali. Za to, da dobimo boljši vzorec, bomo iskali posle in opravili večino poslov po 

enakem vzorcu preboja trendnih linij. S tem bomo tudi videli, ali se vzorci ponavljajo. 

Prednost dnevnega trgovanja je, da se lahko izognemo različnim novicam, saj imamo 

kratkoročne posle. Trgovanje v času pomembnih novic je zelo volatilno in nevarno za 

trgovalni račun. Zato bomo pred trgovanjem z valutami obiskali spletno stran: 

www.forexfactory.com, kjer je možno videti spored vseh novic, ki bodo objavljene v 

trgovalnem dnevu. Valutnim parom, ki jim bodo sledili makroekonomski podatki, se bomo 

izogibali, ker je volatilnost v tistem času zelo velika in tehnična analiza ne vpliva na to. Tako 

se bomo lahko osredotočili samo na tehnično analizo in se izognili različnim analitičnim 

napovedim. Na različnih časovnih intervalih znotraj dneva bomo iskali različne signale, ki 

nam bodo dali namig za vstop v posel. Iskali bomo vzorce trenda, trendnih linij in njihovih 

prebojev. Poleg tega bomo iskali še signale, ki nam jih bodo dali indikatorji in svečniki. 

Preden bomo vstopili v posel se bomo prepričali, da nam grafikon ponuja več pozitivnih 

signalov za nakup, saj bomo tako imeli večjo možnost za ustvarjanje pozitivnih rezultatov. V 

posle bomo vstopali s kupovanjem na dolgo in kratko. Kupovanje na kratko pomeni, da 

stavimo na to, da se bo finančni instrument pocenil. S tem pristopom nam je omogočeno 

ustvarjanje dobička tako v bikovskem kot v medvedjem trendu. Na trgovalni platformi smo 

opravili prvih devet poslov, ki smo se jih odločili skleniti na temelju naših opazovanj trga s 

pomočjo tehnične analize. Od osmih poslov sta bila dva posla negativna in šest poslov 

pozitivnih. Če povzamemo rezultate poslov je naš dobiček na koncu znašal 2.970,81evra.  
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5.1 Trgovalni primeri 

5.1.1 Primer trgovanja z bakrom  

Na sliki 18 je prikazan graf, ki kaže spremembo cene bakra (na pokončni osi) v minutnih 

intervalih od 7.30 do 12.30 (na vodoravni osi) na dan 28. julij 2014. 

 

Slika 18: Primer trgovanja z bakrom 

Na grafu imamo poleg gibanja cene še macd-indikator in tri drseče sredine. Ko smo opazili na 

grafu z višjim časovnim intervalom, da je cena bakra v pozitivnem trendu, smo priklopili na 

minutni graf. Po konsolidiranju cene smo na graf narisali linijo odpore, ki jo je cena ves čas 

zavračala. Linijo odpore smo narisali z rumeno črto. Povezali smo vse nižje vrhove v linijo 

odpore. Sklepali smo, da je to samo konsolidacija pred naslednjim pozitivnim korakom. 

Nemudoma ko je cena prebila linijo odpore, nam je to dalo bikovski signal za nakup. Za to, da 

smo bili o tem še bolj prepričani, smo pogledali macd-indikator, ki je prav v tistem času 

prečkal ničlo. Že v teoretičnem delu smo navedli, da je tudi to bikovski signal za nakup. To 

opazimo s krogcem, označenim na sliki. Pozitiven signal so dajale tudi drseče sredine macd-

indikatorja, saj je bila hitrejša drseča sredina nad počasnejšo. Po teh bikovskih signalih smo se 

nemudoma odločili za nakup. V točki nakupa je na grafu cene 21-dnevna drseča sredina 

prekrižala pot 50-dnevni drseči sredini, kar je še en kazalnik, da je konsolidacije konec. Tako 

je cena nadaljevala svoj prvotni trend navzgor. Ker smo trgovali na minutnem grafu, so na tej 

premiki cen precej majhni. Za to je pri kratkoročnem trgovanju treba uporabiti več finančnega 

vzvoda, kar pa načina trgovanja ne spremeni. Po dobri uri smo sklenili zaključiti posel z 

dobičkom in iskati nove podobne priložnosti. Nakupna točka bakra je bila pri 3,2455 

ameriškega dolarja, prodajna pa pri 3,2492 dolarja. Dobiček je znašal 556,24 evra. 
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5.1.2 Primer trgovanja s parom USD/CHF  

Na sliki 19 je prikazan graf, ki kaže spremembo cene (na pokončni osi) valutnega para med 

ameriškim dolarjem in švicarskim frankom v minutnih intervalih od 7.40 do 12.40 (na 

vodoravni osi) na dan 29. julij 2014. 

 

Slika 19: Primer trgovanja s parom USD/CHF 

Rumena linija na cenovnem grafu prikazuje linijo odpore. Povezani so vsi nižji vrhi točk, kar 

nam je dalo zelo močno negativno stoječo linijo. Razvidno je, da je bil trend zelo medvedji. 

Čeprav da je cena padala, se je na macd-indikatorju pojavila pozitivna divergenca, kar naj bi 

bil bikovski signal oz. signal za nakup. Poleg tega je cena istočasno prebila trendno linijo, ki 

nakazuje linijo odpore. Zaradi preboja in pozitivne divergence smo sklepali, da bo prišlo do 

preobrata v trendu. Takšni vzorci se ponavljajo konstantno in smo ga izkoristili. Takoj ob 

preboju odporne linije smo vstopili v posel z nakupom. To je na sliki prikazano kot puščica 

navzgor. Ker je bil pritisk prodajalcev še vedno tako močan, kupci niso bili dovolj močni, da 

bi se zgodil preobrat v trendu. To se je zgodilo kasneje. Prvi preboj odporne linije je bil lažen, 

saj je cena prebila trend šele v drugem poskusu. Ker so takšni negativni posli pri trgovanju 

nekaj vsakdanjega, jih moremo zelo dobro nadzirati. Menimo, da nobena izguba ni slaba za 

trgovalni račun, če je premišljena in dobro izpeljana. Pomembno je, da posle z izgubo hitro 

zaključimo. Tako naslednja oranžna puščica navzdol prikazuje zaključek posla z izgubo. 

Čeprav, da je bil posel negativen, je bila izguba nadzorovana in ni naredila močnega vpliva na 

trgovalni račun. Nakupna cena je bila pri 0,90411, prodajna točka pa pri 0,90398 dolarja. 

Izguba je znašala 197,52 evra. Navedli smo že, da se stroški posamično ne obračunavajo, 

vendar pride do razlike pri nakupni oz. prodajni ceni. Pri valutnem trgovanju je to različno. V 

veliko primerih je to 1 pip oziroma najmanjša možna sprememba cene pri valutnem paru. 
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5.1.3 Primer trgovanja s parom AUD/USD  

Na sliki 20 je prikazan graf, ki kaže spremembo cene (na pokončni osi) valutnega para med 

avstralskim dolarjem in ameriškim dolarjem v petminutnih intervalih od 22.00 do 22.00 (na 

vodoravni osi) na dan 28. julij 2014. 

 

Slika 20: Primer trgovanja s parom AUD/USD 

Po pregledu novic na avstralskem in ameriškem trgu smo videli, da na ta dan ni 

pomembnejših objav na avstralskem ali ameriškem trgu, zato nam je bilo omogočeno 

trgovanje. Ko smo pogledali višji časovni interval na tem paru, smo po začrtani liniji pridobili 

negativen trend. Bil je klasičen vzorec kot pri prejšnjih poslih, z razliko, da je bil ta negativni 

trend daljši, saj smo ga narisali na 15-minutnem grafu. Uprizorjen je kot ravna padajoča 

rumena linija. To je linija odpore. Tako kot pri prejšnjem poslu smo počakali na preboj 

odporne linije. Poleg tega smo tudi tukaj dobili signal z divergenco na macd-indikatorju. Ta 

divergenca je narisana na sliki z rumeno črto, s pozitivnim naklonom. Povezana so višja dna 

drsečih sredin na indikatorju. Po dveh bikovskih signalih na 5-minutnem grafu smo vstopili v 

posel z nakupom na točki, kjer je narisana modra puščica obrnjena navzgor. Po celodnevnem 

trgovanju valutnega para ni bilo videti veliko volatilnosti. Preboj odporne linije je bil uspešen, 

cena je tudi to potrdila, saj je malenkost poskočila gor. Glede na to, da je cena čez dan več ali 

manj konsolidirala na ozkem območju, sklepamo, da sta bila ponudba in povpraševanje dokaj 

izenačena. Vztrajali smo v poslu, saj cena ni šla v nasprotno smer. Ker menimo, da se 

likvidnost na trgu pozno zvečer drastično zmanjša, smo sklepali, da se cena ne bo več dosti 

spreminjala. Odločili smo se, da zapustimo posel z majhnim dobičkom. Zaključek posla je 

prikazan z oranžno puščico navzgor. Posel smo zapustili, ker par preprosto ni imel dovolj 

zagona, pa tudi zato, ker ne želimo ohranjati pozicij čez noč, saj trgujemo na dnevni ravni. 
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Nakupna točka je pri 0,90411, prodajna točka pa pri 0,9406 evra. Priigrali smo 6,01 pipa, kar 

pomeni 183,08 evra dobička. Razlika v ceni oziroma stroški so bili 1 pip razlike. 

5.1.4 Primer trgovanja s parom AUD/USD  

Na sliki 21 je prikazan graf, ki kaže spremembo cene (na pokončni osi) valutnega para med 

avstralskim dolarjem in ameriškim dolarjem v petnajstminutnih intervalih od 06.00 do 10.00 

(na vodoravni osi) na dan 29. julij 2014. 

 

Slika 21: Primer trgovanja s parom AUD/USD 

Ta graf se nanaša na prejšnji posel z razliko, da je ta na 15-minutnem intervalu. Čeprav, da 

smo prejšnji posel pozitivno zaključili, smo sklepali, da je vzorec zelo bikovski, in tako 

sprožili nakupni posel kljub temu, da se je ta odvijal ponoči. Signal za nakup nam je dal 

preboj odporne linije konsolidacijskega območja. Cena se je gibala v kanalu ves dan. Poleg 

tega je cena tudi prebila že prejšnji dolgoročnejši negativni trend. Drugi signal za nakup nam 

je dal t. i. zlato križanje drsečih sredin. 50-dnevna drseča sredina je pozitivno križala 200-

dnevno drsečo sredino, kar navaja bikovski signal. Tretji signal za nakup smo dobili, ko je 

bila cena valutnega para višje postavljena kot vse tri drseče sredine. Z vsemi tremi signali in s 

prebojem odporne linije konsolidacijskega kanala smo vstopili v posel z nakupom. Ker se je 

posel odvijal ponoči, smo nastavili mehanski izhod iz pozicije v primeru, če se posel obrne 

proti nam. Na žalost je bil preboj spet lažen, saj smo priigrali manjšo izgubo.  

Izguba je bila vseeno dobro nadzorovana, saj ni ušla izpod nadzora. Tudi tukaj so točke za 

nakup in zaključek posla označene s puščicami. Pri tem poslu nismo upoštevali pravil 

dnevnega trgovanja, saj smo posel držali čez noč. Morda je bil za to kriv pohlep. Menimo, da 
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sta tudi čustvena stabilnost in disciplina zelo pomembni pri rezultatih trgovanja. Nismo 

upoštevali pravil, likvidnost v nočnih urah je bistveno manjša kot čez dan. Morda je bilo to 

krivo za lažen preboj cene. Kljub temu smo se iz nadzorovane izgube naučili, da bi bilo 

morda bolje, če ne trgujemo v nočnih urah, saj menimo, da je za učinkovit preboj cene 

potrebna večja likvidnost. Nakup je bil pri točki 0,9412. Prodajna točka z izgubo pa pri 

0.9401. Izgubili smo 11 pipov oziroma 178,61 evra. Razlika v ceni med nakupno ceno in 

tržno ceno je znašala 1 pip. 

5.1.5 Primer trgovanja z indeksom Europe 50  

Na sliki 22 je prikazan graf, ki kaže spremembo cene (na pokončni osi) indeksa Europe 50 v 

petminutnih intervalih od 20.00 do 20.00 (na vodoravni osi) na dan 28. Julij 2014. Indeks 

Europe 50 je sestavljen iz 50 blue chip delnic iz vodilnih sektorjev. Indeks je sestavljen iz 50 

podjetij iz 18 evropskih držav (Stoxx 2014). 

 

Slika 22: Primer trgovanja z indeksom Europe 50 

Kot vse prejšnje posle smo tudi tega izpeljali podobno kot prejšnje. Indeks je čez večino 

dneva dosegal nižje vrhe ter postopoma trendal navzdol. To je prikazano po negativni rumeni 

liniji, ki povezuje vedno nižje vrhe. Četrti dotik cene na linijo odpore je bil usoden. Biki so 

prevladovali, saj je cena prebila celodnevni negativni trend. Poleg tega je tudi macd-indikator 

močno prebil ničelno linijo, kar je pokazalo dodatni signal, da so biki prevzeli kontrolo. Po 

preboju prvega svečnika smo počakali še dodaten svečnik, da ga ne bi nemudoma zavrnili, saj 

je bil trend celodnevno dokaj negativen. Ker je bil tretji svečnik po preboju odporne linije v 

vzorcu dojija, kar nakazuje, da sta povpraševanje ter ponudba enaka, smo se odločili za nakup 

indeksa. S svečniškim vzorcem dojija se je prejšnja linija odpore v tistem trenutku spremenila 
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v linijo podpore. Cena indeksa je bila ob preboju linije nad dvema drsečima sredinama, kar je 

pozitiven signal. Ker menimo, da so indeksi ponavadi čez dan le malo volatilni, smo pri tem 

poslu uporabili več trgovalnega finančnega vzvoda. Čeprav smo več tvegali, se nam je v tem 

primeru to obrestovalo, saj je bil tudi dobiček višji. Menili smo, da se bo pozneje zvečer trg 

umiril v konsolidacijo, zato smo posel zaključili. Modra puščica navzgor na sliki prikazuje 

nakup, oranžna puščica navzdol pa zaprtje posla. Vstopna točka je bila pri ceni 3.174,50 evra, 

prodajna pa pri 3.183,50 evra. Dobiček je znašal 1.185,00 evra. 

Razlika med nakupnim in prodajnim tečajem je znašala 9 evrov. 

5.1.6 Primer trgovanja s parom EUR/USD  

Na sliki 23 je prikazan graf, ki kaže spremembo cene (na pokončni osi) valutnega para med 

evrom in ameriškim dolarjem v minutnih intervalih od 8.00 do 11.00 (na vodoravni osi) na 

dan 28. julij 2014. 

 

Slika 23: Primer trgovanja s parom EUR/USD 

Iz grafa je razvidno, da je par v jutranjih urah pozitivno trendal  in dosegal višje vrhe. 

Pozitiven trend se je ob približno 9.00 uri obrnil navzdol. Sklepamo, da je bil vzrok za to 

medvedji pritisk evropskih borz, saj večina odpre borzni parket prav ob 9.00. Kljub temu je 

evro opravil korekcijo navzdol pred naslednjim korakom nadaljevanja bikovskega trenda. Pri 

korekciji navzdol se je cena zaustavila pri svečniškem vzorcu kladiva, ki je označen s 

krogcem v grafikonu. Kot smo spoznali v teoretičnem delu, takšen vzorec naznanja preobrat v 

ceni. Tako je bilo korekcije konec. Ker nam prvi signal ni bil dovolj za samozavesten vstop v 

posel, smo počakali na konfirmacijo. Tako smo počakali, da se je cena para dvignila nad 200-
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dnevno drsečo sredino. Tako dolga drseča sredina velja tudi kot močna linija podpore. Tako 

smo se še ob tej konfirmaciji odločili za vstop v posel z nakupom evra proti ameriškemu 

dolarju. Tudi krajše drseče sredine so nam bile v pomoč, saj sta bila 21- in 50-dnevni drseči 

sredini nad 200 dnevno, kar je pozitiven signal. Kasneje je cena spet testirala 200-dnevno 

drsečo sredino, ki je obveljala kot močna linija podpore. Cena je nadaljevala prvoten 

pozitiven trend in tako dosegala vedno višje vrhe. Ker je trgovanje na minutnem grafu zelo 

hitro, tudi trendi tako ne trajajo veliko časa, zato menimo, da je treba dobičke hitro unovčiti 

oz. vsaj ohraniti. Pri oranžni puščici navzdol smo se odločili izstopiti iz posla z dobičkom. 

Nakupna točka je bila pri 1,3432, prodajna pa pri 1,34419. Med nakupno in prodajno ceno 

smo iztržili 9 pipov oziroma 187, 47 evra. Razlika med nakupno in tržno ceno je znašala 1 

pip. 

5.1.7 Primer trgovanja z zlatom 

Na sliki 24 je prikazan graf, ki kaže spremembo cene (na pokončni osi) zlata v minutnih 

intervalih od 07.30 do 10.20 (na vodoravni osi) na dan 29. julij 2014. Cena zlata je v zgodnjih 

jutranjih urah konsolidirala v ozkem kanalu brez kakršnekoli volatilnosti. 

 

Slika 24: Primer trgovanja z zlatom 

Čeprav je cena konsolidirala in ni povzročala večjih premikov v ceni, se je na macd-

indikatorju vzpostavljala pozitivna divergenca, ki je označena z belo linijsko črto. Ko se je 

parket na evropskih borzah odprl, s čimer se je drastično povečala likvidnost je cena zlata 

poskočila. Z večjo likvidnostjo se je tako povečala tudi volatilnost. S tem je močno prebila 

kanal konsolidacije in poskočila mimo linije odpore. Preboj iz tega vzorca signalizira 

bikovsko obnašanje cene. Poleg preboja se je še hitrejša drseča sredina dvignila nad 



 

 

 

37

počasnejšo drsečo sredino na macd-kazalniku, ki so se povzpele nad ničelno raven. Ker je tudi 

cena na grafikonu poskočila nad vse tri drseče sredine, smo tako dobili tri konfirmacije za 

morebitni bikovski trend. Mesto vstopa je označeno z modro puščico navzgor. V posel smo 

vstopili nemudoma, ko je prvi svečnik prebil linijo odpore. Pozitiven trend smo izkoriščali, 

dokler cena ni prebila prve drseče sredine. Preboj cene pod 21-dnevno drsečo sredino je 

naznanila, da morda povpraševanje ni več tako močno in da lahko pride do korekcije na trgu 

zlata. Poleg tega je tudi macd ustvarjal negativno divergenco, zato smo se odločili, da uspešen 

posel zaključimo z odličnim dobičkom. Ob oranžni puščici navzdol smo izstopili iz posla. 

Vstopna točka zlata je bila pri ceni 1.306,75 ameriškega dolarja. Prodajna cena pa pri 1.311. 

Ustvarili smo 1.092,60 evra dobička oziroma 4,25 dolarja razlike med nakupno in prodajno 

ceno. 

5.1.8 Primer trgovanja s parom USD/JPY  

Na sliki 25 je prikazan graf, ki kaže spremembo cene (na pokončni osi) valutnega para med 

ameriškim dolarjem in japonskim jenom v petminutnih intervalih od 16.00 do 16.00 (na 

vodoravni osi) na dan 28. julija 2014. 

 

Slika 25: Trgovalni primer s parom USD/JPY 

Iz grafa je razvidno, da je par skozi viden časovni horizont konstantno konsolidiral brez večje 

volatilnosti, dokler ni ustvaril blažjega pozitivnega trenda. Tudi vse tri drseče sredine so zelo 

vodoravne, kar nakazuje, da je par v konsolidaciji oziroma breztrendnem območju. Kljub 

temu je paru v blažjem trendu uspelo doseči tri višja dna. To smo tudi izkoristili in povlekli 

rumeno črto, ki nakazuje linijo podpore. Ceni v treh možnostih ni uspelo prebiti te meje, zato 



 
38

smo sklepali, da bomo ob potencialnem preboju poskušali izkoristiti to prednost. Na vrhih 

grafikona je cena dosegla tri nižje vrhove, ki bi jih lahko povezali v simetrični trikotnik. V 

zgornji konsolidaciji, kjer je cena konsolidirala v simetričnem trikotniku, se je počasi 

ustvarjala negativna divergenca na macd-indikatorju. Krajše drseče sredine so križale daljše 

drseče sredine, kar je signaliziralo o potencialnem preboju navzdol iz grafičnega vzorca. 

Grafičnemu vzorcu simetričnega trikotnika se ni uspelo formirati do konca, saj je prej prišlo 

do preboja cene na spodnji strani. S prebojem cene na liniji podpore smo izkoristili dva 

medvedja signala in vstopili v pozicijo z nakupom na kratko. Stavili smo, da bo cena padla 

nižje. Takoj ob prvem svečniku, ko je cena prebila vzorec, je razvidno, da smo vstopili v 

posel. Vstop v pozicijo je označen z navzdol obrnjeno oranžno puščico. Cena je kasneje 

dosegla grafični vzorec dvojnega dna. Dno, ki ga je cena dosegla, je razvidno iz prejšnjega 

dna, ki je formirano na začetku trendne linije. Naš posel smo pokrili malo pred tem ter tako iz 

padajočih cen na trgu vseeno dosegli dobiček. Posel na kratko smo sklenili pri ceni 101,845 

dolarja ter ga krili pri ceni 101,78 dolarja. Izguba je znašala 6,5 pipa oziroma 142,55evra. 

Stroški oziroma razlika v ceni pri nakupu je znašala 1 pip. 
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6 SKLEP 

V nalogi smo prikazali osnovna potrebna znanja, ki so pomembna za trgovanje izključno na 

podlagi tehnične analize. S pomočjo grafičnih vzorcev, japonskih svečnikov in indikatorjev, 

obrazloženih v teoretičnem delu, smo ta orodja združili ter jih implementirali na praktičnih 

trgovalnih primerih. 

Iz rezultatov, obrazloženih v drugem delu naloge, smo spoznali, da nam kombinacija tehnične 

analize pomaga priti do bolj učinkovitega trgovanja. Z uporabo več kazalnikov, vzorcev in 

svečnikov pridemo do več signalov ter konfirmacij za vstop v posel. S kombinacijo teh orodij 

dobimo bolj prepričljivo sliko in utemeljitev, da bo cena reagirala, kot smo pričakovali na 

podlagi analize. S šestimi posli smo dosegli dobiček, z dvema pa izgubo. Pri skoraj vsakem 

poslu smo trgovali na način preboja trendne linije. Tako smo opazili, da cene konstantno 

sledijo trendom, tako v pozitivno kot negativno smer. Ni pomembno, ali je trend kratkoročen 

na minutnem grafu ali na večurnem. Pomembno je, da sledijo trendom. Kot smo opazili pri 

analizi poslov, smo skušali trgovati ter iskati konstantno iste vzorce, da bi z enako strategijo 

prišli do pozitivnih rezultatov. Zanesljivo smo zaznali, da se grafični vzorci ponavljajo. 

Osredotočiti se je treba na določen vzorec, po katerem trgujemo, in upoštevati trgovalni plan. 

V našem primeru smo v večini primerov trgovali na preboj trendne linije. Tako smo konstanto 

iskali finančni instrument, ki je sledil trendu. S praktičnim delom naloge in z rezultati 

trgovanja smo spoznali, da je tehnična analiza zelo pomembna in koristna, saj smo na njeni 

podlagi prišli do pozitivnih rezultatov trgovanja. Treba je upoštevati pomembno omejitev, da 

smo opravili le osem poslov in ugotovitve ne moremo posplošiti. 

Namen zaključne projektne naloge je bil predstaviti trgovanje s finančnimi instrumenti kot 

ene od naložbenih možnosti, izključno na podlagi tehnične analize. Pri primerjanju tehnične 

analize s temeljno analizo smo že navedli, da sta to dva popolnoma različna pristopa k 

trgovanju. Menimo, da je za boljšo tržno učinkovitost zagotovo pomembno, da poznamo obe 

vrste analize, zato bi bilo nesmiselno trditi, da je določena analiza boljša kot druga. Želimo 

poudariti, da sta tako temeljna kot tehnična analiza samo del celote, ki vodi k uspešnemu 

trgovanju. Menimo, da poleg teh znanj v ta del spadata še psihologija trgovca, ki izredno 

vpliva na trgovanje in posledično na rezultate. Sklepamo, da ni vsak človek sposoben 

dnevnega trgovanja na minutnem grafu, saj je treba sklepati odločitve na sekundni ravni, kar 

je zelo stresno. Tako se razlikujeta osebnosti takšnega trgovca kot nekoga, ki se ukvarja z 

investiranjem. Poleg tega menimo, da tudi samodisciplina pripomore k boljši učinkovitosti. 

Trgovec mora upoštevati zastavljeni trgovalni plan in se izogibati različnim čustvenim 

načinom trgovanja, kajti vsaka napaka se kaznuje z izgubo denarja.  

Za sklepno misel želimo dodati, da je trgovanje s finančnimi instrumenti kljub znanju in 

previdnosti zelo tvegano, saj je prihodnost negotova in lahko izgubimo vse prihranke. Prav 

zato je pomembno, da ne trgujemo s sredstvi, katerih izgubo si ne moremo privoščiti. 
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