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Potencial donosnosti borznega indeksa ob njegovem prehodu preko meja stabilnih ravni

Povzetek
Delo diplomskega seminarja Potencial donosnosti borznega indeksa ob njegovem prehodu preko
meja stabilnih ravni je empirična analiza preteklih gibanj cen dveh borznih indeksov, in sicer indeksa
RUT (Russell 2000) in indeksa S&P 500 (Standard&Poors 500 large cap index), s pomočjo analize
nekaterih tehničnih kazalcev. Namen diplomskega seminarja je bil iskanje vzorcev na finančnih trgih,
z namenom lažjega napovedovanja gibanja tečajev indeksov oziroma delnic v prihodnosti. V obeh
primerih se je hipoteza, da so donosnosti izven stabilnih ravni višje, potrdila, in iz rezultatov je
razvidno, da na trgih obstajajo neke zakonitosti in da dogajanje ni popolnoma naključno, kar je bil
pravzaprav cilj tega diplomskega seminarja. Iz rezultatov analize obeh indeksov je razvidno, da teorija
slučajnega sprehoda na finančnih trgih ni povsem konsistentna, čeprav je bila v preteklosti precej
priznana. Na podlagi rezultatov moje analize naj bi se trgovalec lažje odločil, kako reagirati v
določenih situacijah na trgu, da bi s tem dosegel višji in bolj zanesljiv donos, saj bi iz svojega
odločanja izločil čustveno komponento, ki velikokrat pripelje do ne najbolj optimalnih odločitev.

Potencial returns of an index when crossing the border of pivot lines

Abstract
The Bachelor thesis Potencial returns of an index when crossing the border of pivot lines is an
empirical analysis of past price movements of two indices, RUT (Russel 2000) and S&P 500
(Standard&Poors 500 large cap index). The purpose of my work was to find some patterns on
financial market price movements, because when you are familiar with them, it is easier to forecast
price movements in the future. In both cases, the analysis on the index RUT, as well as the one on
S&P 500, confirmed my hypothesis, that yields are higher when prices move outside the stable areas.
Results also show that price movements are not completley random and that Random walk
hypothesis is not completley consistent, even though it was commonly recognized in the past. On
basis of my Bachelor thesis, trader should decide easier how to act in some cases on financial
markets, so he could achieve higher and more reliable returns. With that knowledge his decisions
would be less emotional, which is the purpose of this analysis, because emotions often drive traders
to make wrong decisions.

Math. Subj. Class. (2010):
Ključne besede: borzni indeks, tehnični kazalci, donosnost, Teorija slučajnega sprehoda
Keywords: index, technical indicators, return, Random walk hypothesis
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Uvod
V preteklosti je veljalo prepričanje, da se cene delnic gibajo naključno. Tako imenovana teorija
slučajnega sprehoda (ang. Random walk hypothesis) je finančna teorija, ki trdi, da se cene delnic
gibajo naključno in jih zato ni mogoče napovedati. Teorija je konsistenta s teorijo o učinkovitosti trga
kapitala (ang. efficient-market hypothesis), ki temelji na predpostavki, da cene vrednostnih papirjev
vsebujejo vse razpoložljive informacije, tako javne kot zasebne, zato na njem na dolgi rok ni mogoče
dosegati nadpovprečnih donosov. Obstaja veliko empiričnih raziskav s področja napovedovanja
borznih donosov in učinkovitosti trga kapitala, to sta namreč področji, ki še nista in najbrž tudi nikoli
ne bosta popolnoma raziskani in sta zato zelo zanimivi za raziskovalce. Obstajajo raziskave oziroma
teorije, ki potrjujejo učinkovitost trga kapitala in s tem zanikajo možnost napovedovanja borznih
donosov; na drugi strani pa obstajajo tudi take, ki dopuščajo možnost napovedovanja borznih
donosov. In ravno z razvijanjem različnih modelov, postaja druga teorija realnost. Namreč, če bi
veljala teorija slučajnega sprehoda, bi bilo investiranje bolj kot ne igra na srečo, kar pa za
profesionalne investitorje ne drži, saj na dolgi rok v primerjavi z ostalimi oblikami vlaganja prihrankov
načeloma ustvarjajo precej velike donose.
Finančni trg je sistem udeležencev in odnosov med udeleženci, ki omogoča trgovanje s finančnimi
instrumenti. Finančni trg imenujemo celoten sistem trgovanja s finančnimi instrumenti, kot so
delnice, obveznice, izvedeni finančni instrumenti, denarni instrumenti (potrdila o vlogah, blagajniški
zapisi). Sestavljajo ga denarni in kapitalski trgi. Vključuje tudi trgovanje na blagovnih borzah. Zajema
tako organizirane kot neorganizirane trge ter tako primarni, sekundarni, terciarni kot kvartarni trg. Za
delovanje trga so pomembni njegovi udeleženci: finančne institucije (agencije za trg vrednostnih
papirjev, borze, klirinške in depotne hiše), posredniki (banke in borznoposredniške hiše) in vlagatelji
(kupci in prodajalci finančnih instrumentov oziroma ponudniki in povpraševalci po kapitalu,
zavarovanju valutnih tveganj in podobnem). Nekateri udeleženci lahko nastopajo v več kot eni vlogi
hkrati – na primer banka je lahko posrednik sredstev v vlogi brokerja in pa tudi naložbenik za lasten
račun.
V svetu finančnih trgov je zelo pomemben čustven del človekove narave. Investitorji se kot
posamezniki odločajo emocionalno, neracionalno in pogosto pretirano, zato so mnogokrat finančni
trgi tudi bolj nihajoči, kot bi bili sicer. Profesionalni investitorji pa se skušajo z uporabo modelov,
znanja in izkušenj odločati na podlagi realnih ocen.
Mnogi vlagatelji vložijo velike zneske v trenutkih navdušenja, ko vrednosti na borzi že nekaj časa
rastejo, in dvigujejo sredstva, ko vrednosti nekaj časa padajo in so že blizu dna. Povsem pričakovano
je, da takšno ravnanje ne privede do ustreznega povečanja vrednosti prihrankov, temveč lahko celo
do njihovega zmanjšanja.
Kdaj torej vstopiti in izstopiti iz trga? Pomembno je, da vlagatelj ne reagira preveč emocionalno
oziroma, da nenehno ne vstopa v naložbo in izstopa iz nje. Najbolje bi bilo seveda investirati tedaj, ko
so borzni tečaji na minimumu. Takšna strategija je seveda utopična, ker borznih gibanj ne more
napovedati nihče.
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Da bi se izognili pretirani vlogi čustev pri financiranju, se razvijajo različni modeli in metode, ki
trgovalcu pomagajo pri odločanju kdaj vstopiti in izstopiti iz trga. Osnova vseh modelov je tako
imenovana analiza grafov oziroma tehnična analiza.
Moja naloga je delček sistematičnega modeliranja psihologije množic na finančnih trgih, to je, na
podlagi velikega števila podatkov, iskanje vzorcev na le teh, kar omogoča trdnost trgovalcem, saj naj
bi s tem pridobili vedenje o obnašanju tržnih udeležencev. Modeliranje je potekalo s pomočjo
tehnične analize grafov gibanja tečajev na različnih časovnih intervalih in analize nekaterih tehničnih
kazalcev. Konkretno želim na podlagi preteklih gibanj borznih indeksov določiti neke meje, ki bi
trgovalcu povedale, da se v tem trenutku splača vstopiti na trg, ker bo s tem ujel neko daljše rastoče
zaporedje svečnikov, in mu preprečiti vstopanje in izstopanje iz le tega dokler se indeks giba v
stabilnih ravneh, kjer donosnosnosti niso velike, še več, bolj verjetne so celo izgube.

Teorija slučajnega sprehoda
(ang. Random walk hypothesis)

Slučajni procesi in markovska lastnost
Slučajni proces z diskretnim časom je vsako zaporedje slučajnih spremenljivk
, katerih
zaloga vrednosti leži v števni množici stanj , katere elementi so stanja
. Najenostavnejši primer
slučajnega procesa je zaporednje n.e.p.
Nekoliko splošnejša je predpostavka, da je vsak člen zaporedja odvisen le od zadnjega člena tik pred
njim, nič pa od prejšnjih. To je markovska lastnost, ki jo formuliramo takole:
(

|

)

(

|

)

Slučajni proces s to lastnostjo poimenujemo markovska veriga z diskretnim časom. Preproste primere
markovskih verig predstavljajo procesi, ki jih z eno besedo poimenujemo slučajni sprehod.

Model slučajnega sprehoda
Slučajni sprehod je popolnoma naključen proces, kar pomeni, da ga ni mogoče napovedati. Najboljša
napoved prihodnje vrednosti naključnega procesa
bi bila kar današnja vrednost , saj je vsak
odklon od današnje vrednosti popolnoma naključen in nenapovedljiv. Slučajni sprehod ima sledečo
obliko:
, pri čemer so
(

) n.e.p.

Poleg tega slučajna napaka ne sme biti korelirana s ceno vrednostnega papirja, torej je (

)

.

Slučajno napako lahko interpretiramo kot novo informacijo ali pa naključni šok. Sprememba cene
vrednostnega papirja oziroma donosnost je tako odvisna zgolj od slučajne napake (
). Ker je
pričakovana vrednost slučajne napake enaka nič, je najboljša napoved jutrišnje cene vrednostnega
papirja kar današnja cena:
(

)

(

)

( )
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( )

Pričakovana vrednost in varianca slučajnega sprehoda sta odvisni od časa. Takšen proces očitno ni
stacionaren.

Popoln trg kapitala
V primeru popolnosti trga kapitala bi cene vrednostnih papirjev opisali z modelom slučajnega
sprehoda. Teorija pravi, da so spremembe cen enako porazdeljene in med seboj neodvisne (n.e.p.),
zato naj se iz preteklih gibanj oziroma trendov ne bi dalo napovedati prihodnjega gibanja cen.
Zagovorniki teorije slučajnega sprehoda pravijo, da na kapitalskem trgu ni mogoče ustvariti donosa.
Nasprotno pa kritiki teorije pravijo, da se cene na trgih gibajo v trendih, z drugimi besedami, da je na
trgu s pravilno izbiro časa vstopa in izstopa iz naložbe možno ustvariti donos.

Učinkovitost trga kapitala
(ang. Efficient-market hypothesis)
Učinkovitost trga je empirično najbolj preverjana hipoteza. Poznamo tri vrste učinkovitosti trgov
kapitala:
1. Delovna učinkovitost: nakup ali prodaja vrednostnih papirjev potekata hitro in z najnižjimi
možnimi stroški, ki pa še omogočajo normalno poslovanje finančnih posrednikov.
2. Informacijska učinkovitost: trg kapitala je informacijsko učinkovit, le ni mogoče na dolgi rok
dosegati nadpovprečnih donosnosti, ker se vse nove informacije hitro odražajo v cenah.
3. Alokacijska učinkovitost: vidna je v optimalnem razporejanju prihrankov v proizvodne
naložbe, tako da ima družba od nje največje koristi.
V tem diplomskem delu se bomo osredotočili predvsem na informacijsko učinkovitost trga kapitala.
Hipoteza o učinkovitem trgu v svoji osnovni različici predpostavlja, da na trgu, ki je finančno
učinkovit, cena vrednostnega papirja odraža vse razpoložljive informacije. Razlog za spremembo cene
je lahko edino nova informacija, torej je naključno gibanje (ang. random walk) cene samo posledica
vsebovanja in odziva na vse nove razpoložljive informacije. Torej, če so trgi dejansko učinkoviti, bo
tržna cena najboljša ocena prave vrednosti.
Če bi bilo mogoče gibanje predvideti, bi bil to odraz neučinkovitosti, saj bi to dokazovalo, da cena še
ni vsebovala vseh razpoložljivih informacij. Hipoteza torej zavrača kakršnokoli možnost, da bi bilo na
podlagi tekočih informacij mogoče ustvarjati donose, ki bi bili izven obsega predvidenih dobičkov in
dividend. Torej je nemogoče pričakovati, da bi v bitki s trgom nekdo v daljšem časovnem obdobju
zmagoval.
Popoln trg kapitala je hkrati tudi učinkovit, ker pa je v realnosti večina kapitalskih trgov nepopolna, je
glavno vprašanje, ali je lahko nepopoln kapitalski trg informacijsko učinkovit. Če so nove informacije
neodvisne od prejšnjih ter posledično spremembe cen neodvisne od prejšnjih sprememb, to pomeni,
da ni mogoče razviti modela, ki bi lahko iz prejšnjih sprememb cen vrednostnih papirjev dobro
napovedoval prihodnje spremembe.
Če torej trg kapitala ni učinkovit, potem vrednost kapitala ni odraz vseh razpoložljivih informacij. Če
torej vemo, da je v vrednosti določene kapitalske dobrine napovedljiva komponenta in jo znamo vsaj
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približno napovedati, imamo konkurenčno prednost. In s tem znanjem lahko ustvarjamo višje donose
kot naši konkurenti.

Aktivno upravljanje
V skladu s hipotezo o informacijsko učinkovitem trgu dolgoročno ni mogoče dosegati nadpovprečne
donosnosti, saj konkurenca med investitorji povzroči spremembo cen do višine, ko je tveganju
prilagojena donosnost vseh delnic enaka. Tisti, ki v učinkovitost trga ne verjamejo, zagovarjajo, da se
da identificirati odstopanja tržne cene od notranje vrednosti in s tem dosegati nadpovprečne
donosnosti.

Pasivno in aktivno upravljanje
Cilj pasivnega upravljanja (tako imenovane indeksacije) je oblikovati finančno premoženje, ki dosega
enako donosnost kot izbrani indeks oziroma trg kapitala kot celota. S pasivnim upravljanjem se
investitorji izognejo stroškom analize vrednostnih papirjev in zmanjšajo transakcijske stroške, ker je
potrebno sestavo premoženja le občasno spreminjati in prilagajati sestavi trga. V premoženje je
vključenih veliko različnih vrednostnih papirjev, kar zmanjšuje tveganje. Pasivno upravljanje
pravzaprav temelji na teoriji slučajnega sprehoda.
Aktivni investitorji, ki ne verjamejo v učinkovitost trga in negirajo teorijo slučajnega sprehoda, so
mnenja, da je to mogoče izkoristiti, zato uporabljajo aktivne investicijske strategije. To pomeni, da
iščejo podcenjene in precenjene finančne instrumente. Podcenjeni finančni instrumenti so primerni
za nakup (ang. long), precenjeni pa za prodajo (ang. short). Za odkrivanje podcenjenih in precenjenih
finančnih instrumentov se uporabljajo različne metode, kot so tehnična in temeljna analiza, analiza
časovnih vrst in druge. Na nasprotnem bregu teorije o učinkovitosti trga in teorije slučajnega
sprehoda obstaja že mnogo raziskav, ki potrjujejo, da je na dolgi rok mogoče ustvarjati nadpovprečne
donose.

Informacijsko razmerje
(ang. Information ratio)
Informacijsko razmerje je tveganju prilagojena mera donosa finančnega instrumenta (lahko tudi
sredstva, portfelja). Definirano je kot pričakovan aktivni donos, deljen z zasledovalno napako (ang.
Tracking error), kjer je aktivni donos razlika med donosom finančnega instrumenta in izbranega
primerjalnega indeksa, zasledovalna napaka pa je standardni odklon aktivnega donosa:

√
kjer je
donos finančnega instrumenta,
donos primerjalnega indeksa,
pričakovana vrednost aktivnega donosa in
standardni odklon aktivnega donosa, ki je
alternativna definicija prej omenjene zasledovalne napake.
Informacijsko razmerje se pogosto uporablja kot merilo uspeha upravljavcev vzajemnih in drugih
skladov. V tem primeru meri pričakovan aktivni donos upravljavčevega portfelja, deljen s količino
tveganja, ki jo upravljavec sprejema glede na primerjalni portfelj. Večje kot je informacijsko razmerje,
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večji je aktivni donos portfelja glede na količino sprejetega tveganja in boljši je upravljavec. Najboljši
upravljavci ponavadi dosežejo informacijsko razmerje okoli
.
V splošnem informacijsko razmerje primerja donose upravljavčevega portfelja s primerjalnimi donosi,
kot na primer z donosi trimesečnih zakladnih menic ali pa donosi pomembnih borznih indeksov kot je
indeks S&P 500.
Več kot očitno se da na dolgi rok torej ustvarjati nadpovprečne donose, kar dokazuje informacijsko
razmerje in še mnogi drugi kazalci in raziskave na tem področju. Razviti trgi in trgi v razvoju torej
dandanes niso informacijsko učinkoviti, temveč pol-učinkoviti.

Tehnična analiza
Kaj je tehnična analiza?
Tehnična analiza je napovedovanje prihodnjih gibanj cen na podlagi analize preteklih gibanj le teh.
Podobno kot pri napovedovanju vremena, s pomočjo tehnične analize ne moremo z gotovostjo
napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Na podlagi analize vrste različnih grafov pa lahko
investitorji sklepajo, kakšno bo gibanje cen v prihodnosti. Pri tehnični analizi se uporablja širok
spekter grafov, ki prikazujejo gibanje cen skozi čas.
Tehnična analiza se lahko uporablja pri analizi gibanja cen delnic, indeksov, blaga, terminskih pogodb
oziroma za katerikoli drug finančni instrument, katerega cena je odraz sprememb ponudbe in
povpraševanja. Izraz cena se nanaša na vrednosti otvoritvenega, zaključnega, maksimalnega in
minimalnega tečaja danega instrumenta v določenem časovnem okviru. Časovni okvir je lahko podan
znotraj enega dne (1 minuta, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut ali 1 ura), lahko gledamo dnevne,
tedenske, mesečne in celo letne grafe. Nekateri tehnični analitiki v svojo analizo vključijo tudi
volumen oziroma obseg trgovanja z nekim instrumentom v določenem časovnem okviru.

Osnove tehnične analize
Ob prelomu stoletja je Dow teorija (ang. Dow theory) postavila temelje današnje tehnične analize.
Charles Dow je prepustil drugim, da so sestavili teorijo na podlagi njegovih načel, ki jih je objavil kot
članke v Wall Street Journal. Od mnogih predpostavk, ki jih je postavil Dow, pa izstopajo predvsem
tri:




V tržnih cenah so upoštevani vsi dejavniki
Gibanja cen niso popolnoma naključna
Kaj je bolj pomembno kot zakaj

V tržnih cenah so upoštevani vsi dejavniki
Ta predpostavka je podobna oblikam teorije o učinkovitosti trga kapitala. Tehnični analitiki
verjamejo, da trenutna cena na trgu vsebuje vse informacije. Ker se vse informacije odražajo na ceni,
le ta predstavlja pošteno vrednost in je zato osnova za tehnično analizo. Konec koncev cena odraža
skupno vedenje vseh trgovalcev, investitorjev, upravljavcev portfeljev, tržnih in tehničnih analitikov
in še mnogih drugih tržnih udeležencev. Tehnična analiza uporablja informacije, ki so zajete v ceni, za
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interpretacijo tržnega dogajanja, z namenom, da bi ob podobnih situacijah v prihodnosti vedeli, kaj
sledi.
Gibanja cen niso popolnoma naključna
Večina tehničnih analitikov se strinja, da se cene gibljejo v trendih. Kjub temu pa večina analitikov
priznava tudi dejstvo, da obstajajo obdobja, ko to ne drži. Če bi bilo gibanje cen vedno popolnoma
naključno, bi bilo s pomočjo tehnične analize zelo težko ustvarjati donos. Jack Schwager v svoji knjigi
Schwager on Futures: Technical Analysis trdi:
»One way od viewing it is that markets may witness extended periods of random fluctuation,
interspersed with shorter periods of nonrandom behavior. The goal of the chartist is to identify those
periods (i.e. major trends).« (»Eden od pogledov je, da so lahko trgi priča daljšim obdobjem
naključnega nihanja cen, prekinjenih z obdobji nenaključnega obnašanja. Cilj tehničnega analitika je,
da ta obdobja prepozna (t.j. da prepozna večje trende).)

Analitik verjame, da je trend mogoče prepoznati, na podlagi trenda investirati oziroma trgovati in
ustvariti donos, dokler trend traja. Ker je lahko tehnična analiza aplicirana na različne časovne okvire,
lahko prepoznamo tako kratkoročne, kot dolgoročne trende. Na zgornjem grafu delnice IBM je lepo
razvidno Schwagerjevo mišljenje o naravi trenda. Glavni trend je naraščajoč, ampak vsebuje tudi več
trgovalnih območij. Med trgovalnimi območji so manjši naraščajoči trendi. Naraščajoč trend je
obnovljen, ko delnica prebije trgovalno območje. Padajoč trend se začne, ko delnica pade pod
minimalni tečaj prejšnjega trgovalnega območja.
Kaj je bolj pomembno kot zakaj
Tehnični analitiki se ukvarjajo z dvemi vprašanji:
1. Kakšna je trenutna cena?
2. Kako se je cena gibala v preteklosti?
Cena je končni rezultat sil povpraševanja in ponudbe po delnici nekega podjetja. Namen analize je
napoved prihodnjega gibanja cene. Tehnična analiza z osredotočanjem na ceno in le na ceno
predstavlja direkten pristop. Temeljni analitiki se ukvarjajo še s problemom, zakaj je cena takšna kot
je. Tehnični analitiki pa verjamejo, da se je bolje osredotočati na to, kakšna je cena, in ne zakaj je
takšna kot je. Zakaj je cena narasla? Povsem zaradi enostavnega razloga – ker je povpraševanje po
instrumentu večje kot ponudba. Konec koncev je vrednost nekega instrumenta takšna, kolikor je
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nekdo za njega pripravljen plačati. Zakaj je pripravljen toliko plačati pa je vprašanje, ki tehničnih
analitikov ne zanima.

Glavni koraki vrednotenja s pomočjo tehnične analize
Veliko tehničnih analitikov se poslužuje pristopa od zgoraj navzdol, ki se začne s široko makroanalizo.
Analiza se nato počasi oža na mikroanalizo. Takšna analiza je ponavadi sestavljena iz treh korakov:
1. Široka analiza trga s pomočjo glavnih kazalcev, kot so indeks S&P 500, Dow Industrials,
NASDAQ in NYSE Composite.
2. Sektorska analiza z namenom identifikacije najmočnejših in najšibkejših skupin na trgu.
3. Individualna analiza delnic z namenom identifikacije najmočnejših in najšibkejših delnic v
določenih skupinah.
Prednost tehnične analize je njena vsestranskost. Ker so njene osnove zelo splošne, lahko vsak korak
analize izvedemo z istim teoretičnim predznanjem. Ne glede na to, če je časovni okvir dva dni ali pa
dve leti, ne glede na to ali opazujemo graf delnice ali indeksa, lahko na katerkoli graf apliciramo
indikatorje kot so podporni in odporni nivoji, trendi, trgovalna območja in druge. Čeprav zveni
preprosto, tehnična analiza to še zdaleč ni. Da so njeni rezultati uspešni, zahteva zelo poglobljeno
proučevanje.

Slabosti tehnične analize
Pristranskost analitika
Tako kot temeljna analiza, je tudi tehnična analiza subjektivna, kar se lahko odraža na rezultatih
analize. Ko analiziramo graf, se moramo teh pristranskosti zavedati.
Interpretacija analize
Čeprav za tehnično analizo obstajajo pravila, se velikokrat zgodi, da dva analitika na istem grafu vidita
različne vzorce in ustvarita dva različna scenarija, ki naj bi se na podlagi tega grafa zgodila. Oba si
bosta zamislila povsem logične podporne in odporne nivoje, prav tako tudi ključne prelome, za
utemeljitev svojega scenarija.

Analiza grafov
Graf cen je zaporedje cen v določenem časovnem okvirju. Če ga želimo opredeliti bolj statistično,
pravimo, da imamo opravka z grafom časovne vrste.
Tehnični analitiki in čartisti uporabljajo grafe za analizo mnogih finančnih instrumentov in za
napovedovanje prihodnjih gibanj cen. Za vsak finančni instrument se lahko ustvari graf za analizo.
Medtem ko tehnični analitiki pri svojem delu uporabljajo večinoma le grafe časovnih vrst, pa to ni
edino področje, pri katerem so le ti uporabni. Ker je graf časovne vrste enostaven prikaz gibanja cene
finančnega instrumenta v preteklosti, je lahko zelo koristen tudi pri temeljni analizi. Tako lahko
enostavno opazimo ključne trenutke pri oblikovanju cene instrumenta.
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Časovni okvir, ki ga uporabimo, je odvisen od tega, kako natančno želimo da se nam izriše gibanje cen
finančnega instrumenta. Ponavadi so podatki 5-minutni, 10-minutni, dnevni , tedenski, mesečni ali
letni. Logično je, da manj kot stisnemo podatke, več podrobnosti lahko opazimo na grafu.
Dnevne podatke dobimo tako, da stisnemo na primer vse 5-minutne podatke, ki smo jih imeli v enem
dnevu. Tedenske podatke dobimo tako, da stisnemo vseh 5 dni v tednu v en podatek. Izbran časovni
okvir je odvisen od podatkov, ki jih imamo na razpolago in od načina trgovanja oziroma investiranja
človeka. Trgovalci se ponavadi osredotočajo na grafe z dnevnimi in še bolj natančnimi podatki za
napoved kratkoročnih gibanj cen. Krajši kot je časovni okvir in manj kot so podatki stisnjeni, več
podrobnosti nam prikazuje graf. Investitorji se ponavadi osredotočajo bolj na tedenske in mesečne
grafe z namenom iskanja dolgoročnih trendov, ker želijo napovedati bolj dolgoročna gibanja cen. Ker
dolgoročni grafi (ponavadi 1-4 leta) zavzemajo večji časovni okvir, gibanja cen ne izgledajo tako
ekstremna.

Vrste grafov
Tehnični analitiki se poslužujejo predvsem treh vrst grafov:




Linijski graf (ang. Line chart)
Palični graf (ang. Bar chart)
Svečniški graf (ang. Candlestick chart)

Linijski graf
Linijski graf je najbolj enostavna metoda prikaza gibanja tečaja. V linijskem grafu pomeni ena točka
en dogodek (ponavadi zaključni tečaj vsakega dne). Te točke so povezane z enostavno črto. Slabost
uporabe takega formata je, da ne vsebuje prikaza številnih pomembnih podatkov. Iz tega vzroka se
tehnični analitiki te vrste grafa le redko poslužujejo.

Palični graf
Pri paličnem grafu vsaka palica prikazuje eno časovno obdobje, ki je lahko minuta, ura, dan ali mesec.
Za razliko od linijskega grafa, ki prikazuje le zaključne tečaje, lahko iz te vrste grafa razberemo štiri
podatke: otvoritveni, zaključni, maksimalni in minimalni tečaj. Vertikalna črta na paličnem grafu
prikazuje razpon vsakega dogodka, od njegovega minimalnega do maksimalnega tečaja. Horizontalna
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črtica na levi prikazuje otvoritveni tečaj, tista na desni pa zaključni tečaj. Temu grafu pravimo tudi
OHLC graf, kjer vsaka črka pomeni enega izmed prikazanih dogodkov (O-open, H-high, L-low, C-close).

Svečniški graf
Japonski svečniki prikazujejo odprtje, vrh, dno in zaključno ceno vsakega dogodka - natanko isto
informacijo kot moderni palični graf (OHLC) s to razliko, da dodajo povezavo med tečajem ob odprtju
in zaprtju.

Moja analiza je potekala na 5-minutnih svečniških grafih, ki so sestavljeni iz dveh tipov svečnikov.
Pozitivnih, ki so ponavadi zelene ali bele barve, ter negativnih, ki so ponavadi rdeče ali črne barve.
Svečniki predstavljajo časovne intervale (5 minut, 10 minut, 1 ura, itd.). Iz svečnika je razviden
otvoritveni, zaključni, maksimalni in minimalni tečaj določenega časovnega intervala.
Velika večina svečnikov je relativno kratkih in se zgostijo okoli pivotnih črt. Z vsakim svečnikom je
verjetnost novega svečnika enake smeri v nizu bistveno manjša. Dolgi nizi svečnikov so donosnejši od
kratkih, kar pomeni, da če ima določen niz velik potencial, je tudi njegova potencialna donosnost
višja.
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Podpora in odpor
Podpora je raven cene, pri kateri obstaja zadostno povpraševanje po finančnem instrumentu, ki
zadosti prodajnemu pritisku, to pa povzroči, da se padec delnice zaustavi in ponavadi obrne navzgor.
Odpor je raven cene, pri kateri obstaja zadostna ponudba finančnega instrumenta, ki zadosti
nakupnemu povpraševanju, to pa povzroči, da se rast delnice zaustavi (zadrži nedavno rast) in
ponavadi obrne navzdol.

Trgovalci in udeleženci trga že vrsto let uporabljajo pivotne črte za določanje kritičnih podpornih in
odpornih nivojev. Pivotna črta je po definiciji točka rotacije tečaja. Okoli njih se zgosti porazdelitev
svečnikov. Računa se jih s pomočjo maksimalnega, minimalnega in zaključnega tečaja, glede na
podatke iz nekega prejšnjega časovnega obdobja, ponavadi prejšnjega dne, s pomočjo naslednjih
formul:


centralni pivot:






prvi odporni nivo:
prvi podporni nivo:
drugi odporni nivo:
drugi podporni nivo:

(
(

)
)

Če jih potrebujemo, lahko po istem sistemu izračunamo še nadaljnje podporne in odporne nivoje. Če
je pivotna črta izračunana na podlagi podatkov iz krajšega časovnega obdobja kot je en dan, je manj
natančna in s tem izgublja svoj pomen. Z njihovo pomočjo trgujemo. Njihova uporaba je dobra tako v
odbobju, ko je tečaj v trendu, kot v obdobju nihanja in so uporabne pri različnih strategijah trgovanj.
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Podatki za empirično analizo
Modelirala bom s pomočjo različnih borznih indeksov. Borzni indeks je ponavadi tehtano povprečje
tečajev določenih vrednostnih papirjev, ki kaže na gibanje tečajev določenega trga vrednostnih
papirjev v celoti oziroma na razvoj tečajev le nekaterih skupin vrednostnih papirjev. Investitorjem
služi kot pokazatelj trenda na trgu ali na enem od njegovih segmentov.
Empirična analiza je potekala na dveh borznih indeksih, z namenom preverbe, če se moja domneva
potrdi na obeh:



RUT: Russell 2000 Index
S&P 500: Standard&Poors large cap index

Russell 2000 Index
RUT je borzni indeks majhnih podjetij, ki vsebuje spodnjih 2000 delnic borznega indeksa Russel 3000
(približno 8% tržne kapitalizacije indeksa Russel 3000). Je najbolj razširjena mera poslovanja z
delnicami manjših do srednjih podjetij. Povprečna tržna kapitalizacija podjetja v indeksu znaša okoli
$1.26mrd.
Oznaka na borzi: $RUT

S&P 500
Indeks Standard and Poor's 500 je bil ustanovljen leta 1957 in vsebuje delnice 500 ameriških podjetij,
ki imajo najvišjo tržno kapitalizacijo in so med najpomembnejšimi za ameriško gospodarstvo.
Takoj za Dow Jones Industrial Average, je S&P 500 eden izmed najbolj spremljanih indeksov, ki velja
za dobrega napovedovalca ameriškega gospodarstva. Vključen je tudi v Indeks vodilnih indikatorjev
(ang. Conference Board Leading Economic Index), ameriški indeks, ki napoveduje prihodnjo
ekonomsko aktivnost. Veliko vzajemnih in drugih skladov je zasnovanih tako, da zasledujejo gibanje
indeksa S&P 500.
Delnice, zajete v S&P 500 so med drugim tudi del dveh večjih borznih indeksov, S&P 1500 in S&P
Global 1200.
Z delnicemi, zajetimi v S&P 500, se trguje na NYSE (New York Stock Exchange) in NASDAQ.
Oznaka na borzi: ^GSPC, .INX, $SPX

Empirična analiza borznih indeksov je potekala s pomočjo programskega jezika R. S pomočjo analize
sem preverjala svojo domnevo, da je potencial donosnosti borznega indeksa ob prehodu preko meja
stabilnih ravni večji, kot v stabilnih ravneh. Logično je namreč pričakovati, da bodo donosnosti
borznega indeksa ob njegovem prehodu preko meja stabilnih ravni višje. Namreč ko indeks prebije
stabilno raven, ponavadi ujame neko daljše zaporedje naraščajočih ali padajočih svečnikov, dokler ne
preide v naslednjo stabilno raven (podporni ali odporni nivo), kjer so nizi svečnikov spet krajši. Dolgi
nizi svečnikov pa so donosnejši kot kratki, torej če ima določen niz velik potencial, je tudi njegova
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potencialna donosnost višja. Pri tem sem za stabilne ravni določila območja okoli centralnega pivota
ter podpornih in odpornih nivojev, katerim sem na vsako stran prištela vrednost indikatorja ATR20.
Povprečni pravi razpon (ang. Average True Range krajše ATR) je indikator, ki meri volatilnost cen. Je
pogosto uporabljen indikator pri tehnični analizi. ATR ne napoveduje trenda tečaja, ampak nam kaže
le stopnjo njegove volatilnosti. Kazalec je razvil J. Welles Wilder, in sicer je začel s konceptom pravega
razpona (ang. True Range krajše TR), ki je definiran kot največje izmed naslednjega:




oziroma maxmin razpon (ang.
high-low range),
|
|

|,
|,

pri čemer uporabljamo absolutne vrednosti zato, da dobimo pozitivne vrednosti, ker merimo razdaljo
med dvema točkama, in ne smeri. Zadnja dva izračuna se ponavadi uporabljata, kadar je prejšnji
zaključni tečaj večji od trenutnega maksimalnega, ali kadar je prejšnji zaključni tečaj nižji od
trenutnega minimalnega tečaja, to je v primeru, da je med dvema svečnikoma vrzel. Za prvo meritev
vzamemo maxmin razpon.

Primer A: Z razmikom navzgor se je oblikoval majhen maxmin razpon, zato za TR vzamemo absolutno
vrednost razlike med trenutnim maksimalnim in prejšnjim zaključnim tečajem.
Primer B: Z razmikom navzdol se je oblikoval majhen maxmin razpon, zato za TR vzamemo absolutno
vrednost razlike med trenutnim minimalnim in prejšnjim zaključnim tečajem.
Primer C: Čeprav je trenutni zaključni tečaj v rangu prejšnjega maxmin razpona, je trenutni maxmin
razpon precej majhen. V resnici je manjši od absolutne vrednosti razlike med trenutnim maksimalnim
in prejšnjim zaključnim tečajem, ki jo zato vzamemo za TR.
Tipično ATR temelji na štirinajstih periodah in je lahko izračunan na dnevni, tedenski, mesečni, ali pa
celo manj kot dnevni osnovi. ATR20, ki sem ga uporabljala za obdelavo podatkov, kot že pove indeks,
računa povprečje TR-jev preteklih 20 svečnikov. Povprečni pravi razpon je torej povprečje N-tih
vrednosti pravih razponov.
S pomočjo vrednosti ATR20 sem torej določila meje stabilnih ravni. Nato sem svečnike uvrstila v ali
izven stabilne ravni in na podlagi te uvrstitve določila odstotek svečnikov izven stabilne ravni ter s
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pomočjo tega potencialno donosnost borznega indeksa ob njegovem prehodu preko meja stabilnih
ravni.

Rezultati analize
Analiza indeksa RUT
Nabor podatkov, na katerih je potekala analiza indeksa RUT, je obdobje od 19.1.2006 do 9.9.2010.
Kot je razvidno iz slike, se je vrednost
indeksa pred krizo gibala od 700 do 800
točk, potem pa se je oktobra 2008 z
začetkom krize po propadu svetovno
pomembne banke Lehman Brothers naglo
spustila in dosegla prvo dno, v začetku leta
2009 pa še nižje drugo dno, ki je bilo
značilno za finančno krizo 2008. Indeks se
je po krizi dobro pobral, njegova vrednost
je namreč narasla kar na nekaj več kot 850
točk, danes pa se zavoljo precej padajočih
trgov v zadnjih mesecih njegova vrednost
giblje okoli 700 točk.

Povprečna vrednost indikatorja ATR20, izračunana s pomočjo zgornjih formul, znaša 0.8126603. V
nadaljevanju so podatki relativizirani, vse je namreč izraženo z vrednostjo ATR20. Centralni pivot sem
postavila na vrednost 0 in izračunala pozicije podpornih in odpornih nivojev. Že pri tej formulaciji sem
opazila, da se podporni in odporni nivoji oblikujejo precej simetrično. Povprečni prvi odporni (8.81
ATR20) in povprečni prvi podporni (-8.21 ATR20) nivo sta skoraj nasprotni vrednosti, po absolutni
vrednosti se namreč razlikujeta le za 0.6. Povprečni drugi odporni (17.01 ATR20) in povprečni drugi
podporni (-17.01 ATR20) nivo pa sta natanko enaki, le nasprotno predznačeni vrednosti.
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V nadaljevanju sem za lažjo analizo območje časovne vrste razdelila na enajst območij, tako kot je
prikazano na zgornji sliki. Siva območja prikazujejo stabilne ravni, bela pa območja izven stabilnih
ravni.
Porazdelitev svečnikov
S pomočjo določitve relativnih pozicij svečnikov sem jih razvrstila v prej določenih enajst območij. Iz
grafa porazdelitve svečnikov je dobro
razvidna ena izmed zgoraj omenjenih
trditev, da se svečniki zgostijo okoli
pivotnih črt. Največ jih je seveda okoli
centralnega pivota, odstopanja v številu
pa lahko opazimo tudi pri vrednostih,
kjer se nahajajo prvi in drugi podporni
in odporni nivoji. V še višjih nivojih pa
število svečnikov strmo upade. Če
narišemo še QQ diagram, opazimo, da
je porazdelitev svečnikov še najbolj
podobna normalni, opazimo pa tudi
težke repe, ki jih normalna porazdelitev
sicer nima.
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Dolžina nizov
Na levi spodnji sliki lahko opazimo, da je večina nizov relativno kratkih, skoraj vedno so namreč
prekinjeni vsaj z enim svečnikom nasprotne smeri. Z vsakim svečnikom je torej verjetnost novega
svečnika enake smeri bistveno nižja. Na desnem histogramu vidimo, da je največ nizov dolžine ena.
Nizi, daljši od deset svečnikov, pa so že prava redkost.
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Če analiziramo dolžine nizov v odvisnosti od
področij,v katerih se nahajajo, spet opazimo
potrditev zastavljene hipoteze. Iz leve slike je
razvidno, da se daljši nizi v primeru indeksa RUT
nahajajo izven stabilnih ravni. Najdaljši nizi se
nahajajo v prvem nestabilnem območju, med
centralnim pivotom in prvim odpornim nivojem. Iz
slike lahko razberemo še eno pomembno in
zanimivo lastnost, in sicer v odpornih nivojih so
bolj pogosti daljši naraščajoči nizi, ravno obratno
pa so v podpornih nivojih bolj pogosti daljši
padajoči nizi. V spodnji tabeli je razvidno, da so
povprečne dolžine naraščajočih in padajočih nizov
v različnih področjih precej simetrične. Poglejmo
skrajna primera, področje 5 in -5. V področju -5 je
povprečna dolžina naraščajočega niza približno
1.9, padajočega pa približno 2.5. V področju 5 pa
je povprečna dolžina naraščajočega niza približno
2.7 in padajočega približno 1.9. Torej je res
lastnost, ki jo opazimo na levem grafu, potrjena
tudi v spodnji tabeli.

Leva slika prikazuje povprečne dolžine končanih
nizov, to je nizov, ki so se v opazovanem
območju končali in ne nadaljevali v naslednje
področje. Zelena krivulja prikazuje povprečne
dolžine naraščajočih nizov v področjih, rdeča pa
povprečne dolžine padajočih nizov v področjih in
spet je razvidna zgoraj omenjena lastnost.
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Donosnost nizov

Ker je donosnost niza logično precej
povezana z njegovo dolžino, lahko na levi
sliki opazimo podobnost s tisto, ki
prikazuje dolžino nizov v odvisnosti od
področja, v katerem se nahajajo. Spet
opazimo, čeprav malo manj očitno, da so
izven stabilnih ravni višje donosnosti, in
spet so v odpornih nivojih višji pozitivni
donosi in v podpornih višji negativni
donosi. Beseda negativni donos v tem
primeru ne pomeni izgube, namreč tudi če
indeks oziroma vrednost kateregakoli
finančnega instrumenta pada, lahko, če
smo v kratki poziciji, s tem ustvarimo
donos in ne izgube.
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Potencial nizov in njihova potencialna donosnost
Potencial niza je njegova dolžina, zmanjšana za čas vstopa (svečnik, v katerem vstopimo) v niz.
Potencialna donosnost niza je pravzaprav najbolj pomembna komponenta trgovanja. Namreč le
redko se zgodi, da na trg vstopimo natanko v trenutku prvega svečnika v nizu. To bi bilo seveda pri
daljših nizih najbolje, ampak takšna strategija je utopična, ker nihče ne zna točno napovedati, kdaj se
bo začel nek daljši niz svečnikov. Ker v praksi trgovalci ob rastočem nizu največkrat vstopijo približno
v času tretjega svečnika, jih zanima, kakšen potencial ima ta niz, torej, koliko pozitivnih svečnikov bo
sledilo, preden se bo pojavil prvi negativen.
Ena izmed strategij trgovanja je, da se čas zaustavljanja izgube (ang. stop loss) postavi na drugi
negativen svečnik, torej da rastočemu nizu dopustimo en vmesen negativen svečnik, če pa se zgodita
dva, izstopimo iz naložbe. S tem se poveča verjetnost ugodnih izidov z malo slabšo donosnostjo, zato
se običajno izkaže, da je donos ob taki strategiji večji, kot če bi iz naložbe izstopili ob prvem
negativnem svečniku. S takim časom zaustavljanja izgube se torej poveča potencialna donosnost niza.

Potencial niza na je logično povezan z
njegovo dolžino. Ker je program napisan
tako, da potencial niza pripada tistemu
področju, v katerem se je niz začel, ne
pa tudi končal, so potenciali ponekod
večji, kakor dolžine. Nizi z največjim
potencialom so bili v primeru indeksa
RUT v področju -1, torej med centralnim
pivotom in prvim podpornim nivojem.
Spet se kakor pri dolžini in donosnosti
izkaže, da se nizi z večjim potencialom
nahajajo izven stabilnih ravni.
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Spet so v odpornih nivojih višje pozitivne, v podpornih pa višje negativne potencialne donosnosti.
Na primeru prvega indeksa so se očitno vse predpostavke izkazale za resnične.
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Analiza indeksa S&P 500
Nabor podatkov, na katerih je potekala analiza indeksa S&P 500 je obdobje od 9. 12. 2005 do 7. 9.
2010. Vrednost indeksa se je pred krizo gibala okoli 1300 točk, potem pa se je z začetkom krize, prav
tako kot RUT, naglo spustila in dosegla prvo dno, nato pa v začetku leta 2009 še globje drugo dno. Po
glavnem udaru krize je
vrednost indeksa spet začela
naraščati, dvignila se je
približno na vrednost pred
krizo, danes pa se njegova
vrednost giblje okoli 1100
točk.

Povprečna vrednost indikatorja ATR20 znaša
1.545336. V nadaljevanju so podatki spet
relativizirani. Glede na centralni pivot so se
podporni in odporni nivoji spet oblikovali
precej simetrično. Povprečni prvi odporni
(6.36 ATR20) in povprečni prvi podporni (5.99 ATR20) nivo sta skoraj nasprotni
vrednosti, po absolutni vrednosti se namreč
razlikujeta le za 0.37. Povprečni drugi
odporni (12.35 ATR20) in povprečni drugi
podporni (-12.35 ATR20) nivo pa sta
natanko enaki, le nasprotno predznačeni
vrednosti.
V nadaljevanju je območje časovne vrste
spet razdeljeno na enajst območij, tako kot v
zgornjem primeru indeksa RUT.
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Porazdelitev svečnikov
Na primeru indeksa S&P 500 se svečniki spet zgostijo okoli pivotnih črt, s to razliko, da jih je daleč
največ okoli prvega odpornega, takoj za tem pa okoli prvega podpornega nivoja. Precej manj jih je
okoli centralnega pivota, pri drugem podpornem in odpornem nivoju pa je razvidno manjše
odstopanje v gostoti svečnikov glede na ostale (nestabilne) ravni. Pri analizi histograma kvantilov
opazimo precej večje odstopanje od normalne porazdelitve, kot pri indeksu RUT.

Dolžina nizov

Histogram dolžine nizov je pri
indeksu S&P 500 skoraj enak kot pri
indeksu RUT. Večina nizov je
relativno kratkih, seveda so spet
najpogostejši tisti dolžine ena.
Zasledimo še nize največ dolžine
osem, daljših pa je že zanemarljivo
malo.
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Na grafu dolžine nizov v odvisnosti od področja, v katerem se nahajajo, lahko opazimo precej
podobne lastnosti, kot pri indeksu RUT. V odpornih nivojih se nahajajo daljši naraščajoči in krajši
padajoči nizi, prav tako se v podpornih nivojih nahajajo daljši padajoči in krajši naraščajoči nizi. Spet
so izven stabilnih ravni nizi nekoliko daljši kot v stabilnih ravneh.
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Donosnost nizov

Iz vseh grafov lahko razberemo, da so v odpornih nivojih višje pozitivne donosnosti in obratno v
podpornih višje negativne donosnosti.
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Potencial nizov in njihova potencialna donosnost

Na grafu potencialne donosnosti indeksa S&P 500 opazimo, da so potencialne donosnosti izven
stabilnih ravni, torej v področjih 1, 3 in 5 in prav tako simetrično izven stabilnih ravni v podpornih
nivojih višje kot v stabilnih ravneh.

Sklep
Na podlagi rezultatov sklepam, da na trgu kapitala obstajajo neke zakonitosti. Če primerjamo
rezultate analize indeksov RUT in S&P 500, lahko na grafih opazimo podobnosti, zato sklepam, da
rezultati na posameznem indeksu niso naključje, ampak bi se najverjetneje ponavljali tudi na ostalih
indeksih ali vrednostnih papirjih. S pomočjo tovrstne analize trgovalec vsaj približno ve, kaj je bolj
verjeten scenarij v določenih trenutkih gibanja tečaja. Z analizo sem pokazala, da se trgovalcu bolj
splača vstopiti v naložbo, ko indeks prebije stabilno raven, v stabilni ravni je namreč preveč napačnih
signalov zaradi prevelike koncetracije dogodkov z malimi ali pa celo brez donosov. Seveda pa je to le
majhen delček modeliranja, ki bi bilo potrebno za delovanje elektronskega trgovalnega sistema.
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