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Izračun donosnosti naraščajočih in padajočih nizov v dnevnem gibanju
borznega indeksa
POVZETEK
Bistvo mojega dela diplomskega seminarja je analiza donosnosti posameznih nizov borznega
indeksa. Le-ti so lahko naraščajoči ali padajoči (odvisno od trenda). Vrsto niza lahko določimo
s pomočjo ZigZag indikatorja ali z Lunde-Timmermann - ovim algoritmom. Za zbrane
podatke sem v programskem jeziku R napisala programsko kodo, ki mi je ob zagonu
pomagala pri doseganju cilja: zbrati ugotovitve o porazdelitvah donosnosti nizov, ter kako je
ta povezana z različnimi območji, kjer se niz nahaja. Obravnava je vezana na borzni indeks
S&P 500. Zanimalo me je tudi, ali se donosnosti naraščajočih in padajočih nizov razlikujeta.
Z izrisovanjem svečnikov sem opazovala dolžine oz. trajanje posameznega trenda na trgu.
Podatki so bili 5-minutni, opazovala pa sem, kaj se dogaja na dnevni ravni. Preizkusila sem
tudi tehnični indikator ZigZag (kot alternative LT algoritmu) in ugotovila, da je njegova
uporaba smiselna, saj se tako lahko izognemo odvečnemu »kaosu« na grafikonih. Večjo težo
dela diplomskega seminarja ima raziskovalni del, kar je bil tudi namen.

Calculation of return on the ascending and descending strings in
intraday movement of stock market index
Abstract:
The essence of my diploma work I wanted to examine the returns of each stock index series.
Those returns may be increasing or decreasing (depending on the trend). Genre of the series
can be determined by using the ZigZag indicator or-Lunde Timmermann algorithm. For
collected data I wrote a code in programming language R, which helped me to reach the
goal: what can I say about distribution of returns? And what is the connection between
returns and different areas where strings are (between pivot lines) . The treatment is tied to
the stock market index S & P 500. I wondered also whether the return on the rising and
falling strings are different. By plotting candlesticks I studied length or duration of the trend
in the market. I also tried and include technical indicator ZigZag (as alternative to LT
algorithm). What I found out is that it is quite useful, which makes sense, since you can avoid
the unnecessary "chaos" in the charts. Big part of this diploma work is represented by the
research, which was also the purpose.
Math. Subj. Class (2010): 91G10
Ključne besede: donosnost, borzni indeks, naraščajoči trend, padajoči trend, japonski
svečniki, porazdelitev donosov, odporne in podporne ravni
Keywords: return, stock market index, increase trend, decrease trend, Japanese candlestick
charting, distribution of returns, support and resistance lines
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1. UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Pri vsaki človeški aktivnosti (šport, igre, trgovanje…) imamo na eni strani zmagovalce, na drugi
poražence. Enako je tudi na finančnem trgu.
Z vstopom na finančni trg vlagatelj sprejme odgovornost za del svojega premoženja. Pojavi se
tveganje, da lahko v neki točki izgubi vse. Tveganje pa je lahko tudi poplačano z visoko donosnostjo,
ki jo vlagatelj ustvari z dobrimi naložbami.
Na vstop je vlagatelj pripravljen, ko dobro pozna trg in njegovo delovanje. Zaželjena sta določeno
znanje in izkušnje, dobro pa je poznati tudi tehnično in temeljno analizo.
Pomembno je razumeti, da ni ena oseba tista, ki določi ali bo vrednost indeksa narasla ali padla.
Slednje določi trg (torej množica ljudi, ki na finančnem trgu prodaja in kupuje). Kar določa ceno oz. v
tem primeru vrednost indeksa, je torej kolektivna interpretacija ljudi in njihova pričakovanja, kaj se
bo zgodilo v prihodnosti. Ljudje delnice kupujejo, kadar mislijo, da se bo njihova cena v prihodnosti
povišala. Podobno delnice prodajajo, ko so prepričani, da bodo cene delnic padle. S tem lahko
zmanjšajo njihovo izgubo oz. negativni donos.
Ker imajo vlagatelji ponavadi razpršen portfelj vrednostnih papirjev, je pomembno, da spremljajo vse
trge, kjer so aktivni. Trgi so namreč med seboj povezani in prepleteni , zato na primer, kadar se pojavi
neka informacija na ameriškem trgu in sproži neko gibanje, je za pričakovati, da se lahko situacija
ponovi tudi na kitajskem trgu.
Problematika dela diplomskega seminarja se dotika vprašanj o donosnosti naraščajočih in padajočih
nizov borznega indeksa.

1.2 Namen in cilji diplomskega dela
Namen tega diplomskega dela je analizirati donosnost borznega indeksa, kjer nas bo zanimala
donosnost nizov svečnikov znotraj posameznega trgovalnega dne. Obravnava bo obsegala odvisnost
donosnosti od dolžine posameznega naraščajočega in padajočega niza. Zanimalo me bo tudi, ali
obstaja podobnost med porazdelitvama donosov pri padajočih in naraščajočih nizih. S pomočjo
porazdelitev donosov nizov v odvisnosti od območja (gledano z vidika podpornih, odpornih ravni ter
dnevnih pivotov) začetka niza bom poizkusila povedati ali je bolj verjetno, da bo niz padajoč ali
naraščajoč.
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Cilj mojega raziskovalnega dela v tem diplomskem seminarju je zbrati posamezne ugotovitve glede
donosnosti naraščajočih in padajočih nizov v dnevnem gibanju borznega indeksa.
Cilj je tudi potrditev naslednje hipoteze:
-

donosnost je odvisna od dolžine naraščajočega/padajočega niza

Zanimivo je tudi prepričanje mnogih, da so območja dnevnih pivotov tista, kjer se odloča, ali se bo
določen niz nadaljeval ali se bo obrnil v nasprotnega. To mišljenje bom poizkusila potrditi ali ovreči.
Pri analizi donosnosti se bom omejila na prikaz grafikonov japonskih svečnikov, saj se mi le-ta zdi
priročen, zaradi barvnega prikaza.
Prav tako se bom omejila pri izbiri podatkov in naredila analizo samo za en borzni indeks in sicer S&P
500.
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2. TEORETIČNI DEL
Kdor želi analizirati vrednostne papirje in druge instrumente, ki jih srečujemo na denarnih in
kapitalskih trgih, mora zelo dobro poznati grafikone. Tehničnim analitikom pomagajo razumeti vplive,
ki so jih imeli posamezni dogodki na finančnem trgu.
Tehnični analitiki uporabljajo grafikone za analizo ne samo vrednostnih papirjev, temveč tudi za
veliko različnih instrumentov, s katerimi se trguje neposredno na denarnih in kapitalskih trgih (valute,
obveznice itd.) ali posredno (npr. indeksi). Vendar pa uporaba grafikonov ni omejena samo na ljudi, ki
se ukvarjajo s tehnično analizo, ampak je lahko dober pripomoček tudi za temeljne analitike, saj je iz
njih razvidno, kakšen vpliv je imel posamezen dogodek na ceno vrednostnega papirja. Časovno
obdobje, ki ga želimo z grafikonom predstaviti je navadno daljše (npr. večletna obdobja, četrtletje,
polletje…). Časovno enoto pa predstavljajo npr. 5-minutni, 15-minutni, urni in dnevi podatki. Izbira
časovne enote in obdobja je odvisna od tega, za kateri rok nas zanima gibanje cen (kratki, dolgi).
Čeprav dandanes poznamo veliko različnih metod/tehnik prikazovanja gibanja cen, za nobeno ne
moremo reči, da je najboljša. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti. katero bo analitik uporabljal, pa
je odvisno predvsem od njega samega.

2.1 PRIKAZ PODATKOV
Črtni ali linijski grafikon

Velja za eno izmed najenostavnejših metod grafičnih prikazov gibanja vrednosti finančnega
instrumenta. Prikaz je enostaven, ker so na grafikonih označeni le zaključni tečaji posameznih
trgovalnih obdobij, povezani v linijo. Črtni grafikon daje manj informacij o določenem finančnem
instrumentu, po drugi strani pa je pri njih odstranjenega precej naključnega »tržnega šuma«, pri
čemer mislim izključenost najvišjih in najnižjih cen. Ta lastnost mu zagotavlja boljšo preglednost in
primernost uporabe, kadar imamo v mislih daljša časovna obdobja. Prikaz podatkov s črtnim
grafikonom si poglejmo na primeru (slika 1). Grafikon prikazuje dnevne podatke gibanja zaključnega
tečaja borznega indeksa S&P .
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Slika 1: Primer črtnega grafikona dnevnih podatkov indeksa S&P za 6 letno časovno
obdobje (2007 - 2013)
Vir : rezultat kode v programskem jeziku R

Palični grafikoni

Uporaba paličnih grafikonov spada med nabolj razširjene. Časovno enoto (npr. dan) predstavimo z
navpično črto in dvema manjšima črtama, na levi in desni strani navpične črte (glej sliko 2). Navpična
črta predstavlja gibanje cene instrumenta v dani časovni enoti (trgovalni dan). Spodnja točka
navpične črte predstavlja najnižji tečaj, zgornja pa najvišji tečaj. Razlika med najvišjim in najnižjim
tečajem nam pove tudi razpon vrednosti indeksa v časovni enoti. Obe vodoravni črtici pa
predstavljata začetni / otvoritveni tečaj (ang. Open) na levi in zaključni tečaj (ang. Close) na desni
strani, ki sta bila dosežena v trgovalnem dnevu. Kadar je vrednost zaključnega tečaja nad vrednostjo
začetnega tečaja, je to dober znak, saj pomeni, da je bilo razpoloženje pri trgovanju v tistem dnevu
optimistično.
S paličnimi grafikoni lahko prikazujemo podatke tipa OHLC (ang. Open, High, Low, Close) ali pa HLC
(ang. High, Low, Close), kjer gre za podobno strukturo, izpuščen je samo podatek o začetnem tečaju.
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Slika 2: Grafični prikaz OHLC za časovno enoto
Vir : TradePort

Slika 3: Primer paličnega grafikona dnevnih podatkov indeksa S&P 500
Vir : rezultat kode v programskem jeziku R
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Slika 3 zgoraj prikazuje dnevne podatke indeksa S&P 500. Časovno obdobje grafikona je en mesec in
pol (od 1.8.2012 do 19.9.2012). Na grafu so po vsakih 5 paličicah vidne vrzeli, ki pa nastanejo zaradi
ne trgovanja med vikendi.

Japonski svečniki

Grafikoni japonskih svečnikov so podobni paličnim grafikonom. Časovno enoto predstavlja en
svečnik. Začetni in zaključni tečaj opredeljujeta telo svečnika, najvišji in najnižji tečaj pa predstavljata
senci (slika 4), ki sta zunaj območja telesa, razen če najnižji in najvišji tečaj sovpadata s katerim
izmed zaključnega in začetnega tečaja. Da je vizuelno takoj jasno, ali je zaključni tečaj nad začetnim
ali obratno, so japonski svečniki obarvani. Če je zaključna cena dneva višja od začetne, telo svečnika
obarvamo zeleno, v nasprotnem primeru pa rdeče. Uporabljata se tudi črna in bela barva. Japonci
imenujejo zgornjo senco tudi lasje, spodnjo pa rep.
Znake za nakup ali prodajo dobimo z različnimi kombinacijami dveh ali več svečnikov. Japonske
svečnike so za preučevanje gibanja cen na trgu prvi uporabili japonski trgovci z rižem že pred več kot
tremi stoletji.

Slika 4: Telo in senci japonskega svečnika
Vir: Luca, 1997, str. 162.
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Slika 5: Primer grafikona japonskih svečnikov 5-minutnih podatkov v enem dnevu
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Na sliki 5 vidimo primer prikaza podatkov z japonskimi svečniki. Prikazani so 5-minutni podatki
borznega indeksa S&P dne 28. 7. 2008 od začetka trgovanja ob 9:30, do konca trgovanja ob 16:55.

2.2 Borzni indeks
Borzni indeksi so finančni kazalniki, izračunani na podlagi natančno določene
Izračunane vrednosti odražajo stanje in spremembe na borznem trgu.

metodologije.

Zakaj je pomemben?
Če smo v situaciji, ko vlagamo v vzajemne sklade ali kupujemo delnice, je pomembno, da merimo
učinkovitost naših naložb v primerjavi z ustreznim borznim indeksom (ang. benchmark index). Če
naše naložbe konstantno zaostajajo za borznim indeksom, potem je morda čas za spremembo
trgovalne strategije.
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2.3 Trendi borznega indeksa
Cene na trgu se gibajo v trendu. Trend je smer, v katero se trg giblje.
1. Glede na smer gibanja delimo trende na:
a) Rastoči ali “bikovski” trend
Predstavlja ga zaporedje vse višjih vrhov in dnov. (glej sliko 6)
b) Padajoči ali “medvedji” trend
Ta trend predstavlja zaporedje vse nižjih vrhov in dnov. (zadnja linija na sliki 6)
c) Stranski trend
Gre za monoton trend v vodoravni liniji (vrhovi in dna, ki niso višji od prejšnjih vrhov oz.
dnov), ki pa v praksi ni pogost. Ker ga pri svojih podatkih nisem natančneje zasledila, za
njegov prikaz prilagam kar splošno skico, prikazano na sliki 7.

Slika 6: Naraščajoči, padajoči in delno stranski trend na 5- minutnih podatkih indeksa S&P
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Zgornja slika 6 prikazuje naraščajoči in padajoči trend na podatkih indeksa S&P 500. Gre za mesečni
prikaz (avgust 2009) 5- minutnih podatkov. Možno je zaznati tudi delni stranski trend.
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Slika 7: Stranski trend
Vir: Alta.si

2. Glede na trajanje pa lahko trend ločimo na: (na sliki 8)
a) Dolgoročni trend (obdobje, daljše od enega leta)
b) Srednjeročni trend (obsega obdobje med enim in tremi meseci)
c) Kratkoročni trend (obsega obdobje, krajše od enega meseca)

Slika 8: Prikaz trendov različnih ročnosti na 5- minutnih podatkih indeksa S&P v dvoletnem
obdobju (2006-2008)
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R
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Na sliki 8 so z oranžnmi črtami označeni trendi različnih trajanj. Grafikon je pridobljen iz 5- minutnih
podatkov indeksa S&P v časovnem obdobju od 3.1.2006 do 31.1. 2008.

Pri prepoznavanju trendov si pomagamo z iskanjem trendnih linij. Lahko jih definiramo kot ravne
črte, ki povezujejo zaporedna dna (glej levo stran slike 9) ali zaporedne vrhove (desna stran slike 9).
Delujejo kot nekakšna oporna točka za določanje nakupne/prodajne točke. Kot pri trendih, tudi tu
ločimo rastočo in padajočo trendno linijo.

.
Slika 9: Rastoča in padajoča trendna linija
Vir: Alta.si

2.4

Zig Zag indikator

Je kazalnik, ki sledi trendu. Pomaga nam opredeliti vrsto trenda in je pomamben, saj odstrani šum,
nima pa napovedne moči. Kazalnik je zato uporaben predvsem za pridobivanje občutka za kateri
trend bi lahko šlo v prihodnje.
Uporabljamo ga za odstranitev trgovalnega šuma na grafikonu, prikaže pa nam tudi smer gibanja.
Zig-zag linijski prikaz dobimo s pomočjo algoritma.
Najprej moramo določiti filter oz. odstotek (npr. 1%, 5% in 10%). Zig-Zag indikator tako filtrira
donosnosti. Upošteva samo večje od tega procenta, tiste pa, ki so manjši, zanemari. V nadaljevanju
določimo datum, od katerega naprej želimo spremljati donose. To nam predstavlja začetno točko
risanja. Od tod pogledamo naprej, dokler prvič ne vidimo, da se je cena indeksa povečala ali
zmanjšala za izbrani odstotek, glede na začetno točko. Začetno in končno točko povežemo z linijo.
Nato predpostavimo, da se je cena povečala vsaj za izbrani filter. Če s prejšnjim povezovanjem še
nismo dosegli lokalnega maksimuma, podaljšamo linijo do njega. Nato gledamo kje se bo prvič
zmanjšala vrednost vsaj za izbrani filter.
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Slika 10: Zig-zag liniji ki izločita donosnostivečje od 10 % (modra) in 5 % (rdeča)
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Slika 11 prikazuje izris dveh Zig-Zag linij na grafikonu japonskih svečnikov s 5 minutnimi podatki za
dvoletno obdobje (2006 – 2008). Zig-Zag liniji smo dodali z ukazom addZigZag(odstotek).
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2.5

Donosnost in donos

Pojma imata skupni besedni koren (donos) in sta si zato na pogled zelo podobna. V bistvu pa moramo
biti pozorni na razliko med njima.
Absolutni donos ali kar donos, preprosto pomeni dobiček ali izgubo, izraženo v denarnih enotah, ki
ga ustvari premoženje skozi določen čas. Kot primer naj navedem, da smo na primer kupili delnico po
100 $. Čez nekaj časa smo preverili ceno in ugotovili da je vredna 110 $. V denarju smo naredili 10 $
donosa. Če bi morali govoriti o donosnosti, bi rekli da je donosnost znašala 10 %. Pridevnik
"absolutni" je dodan z namenom razlikovanja med absolutnim in relativnim donosom. Ključna razlika
med tema dvema je, da relativni donos omogoča primerjavo z zastavljenim benchmarkom (primerljivi
instrument). Ko gledamo absolutni donos nas ne zanima donos glede na kakšen primerljiv instrument
na trgu, kot je to pri relativnem donosu.
Donosnost ali stopnjo donosa (r) opredelimo kot delež donosa v naložbi, ki se v praksi izraža v
odstotkih in jo izračunamo z enačbo:

(1)

2.6

Izračun donosnosti naraščajočih in padajočih nizov

Niz borznega indeksa bi lahko definirali kot zaporedno skupino svečnikov istih barv, vendar se bomo
zaradi nepraktičnosti temu raje izognili. Vzemimo torej za naraščajoči niz skupino svečnikov, ki ima
vedno višje vrednosti (naraščajoči trend), za padajoči niz pa skupino svečnikov, ki ima vedno nižje
vrednosti (padajoči trend). Pri tem dopuščamo majhna variranja v nasprotno smer. Naj spomnim, da
je to v bistvu definicija, ki izhaja iz indikatorja ZigZag.
Donosnost niza računamo po formuli

(2)

Pri čemer je h dolžina niza, za katerega nas zanima donosnost.
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2.7

Normalna porazdelitev

Normalna (tudi Gaussova) porazdelitev je porazdelitev statističnih enot v statistični populaciji, ki ima
v grafični predstavitvi podobo zvona.
Značilnosti krivulje normalne porazdelitve:
1. Krivulja je simetrična. Aritmetična sredina, mediana in modus dajo pri normalni
porazdelitvi enako vrednost.
2. Najvišja ordinata krivulje je nad aritmetično sredino. Ko se pomikamo od aritmetične
sredine proti nižjim ali višjim vrednostim, se vrednosti ordinat postopoma zmanjšujejo.
3. Krivulja se asimptotično približuje abscisni osi in se razteza na obe strani v neskončnost.
4. Točka, kjer ima krivulja prevoj, je eno standardno deviacijo oddaljena od aritmetične
sredine v pozitivno oziroma negativno smer.

2.8

Odporne in podporne ravni

Podporne in odporne ravni so pomemben dejavnik psihologije trga. Na trgu so finančne posle
sklepajo ljudje, ki se obnašajo po nekih vzorcih. Ljudje so lahko podvrženi tudi marsikateremu
vraževerju, imajo svoje srečne in nesrečne številke itd. Vse to vpliva na odločitve o nakupu in prodaji
finančnih inštrumentov.
Podporne in odporne ravni lahko imenujemo tudi psihološke meje. Najznačilnejše meje so okrogle
številke 10, 20, 35, 50, 100, 1000. (To lahko najdemo v [7]). V primeru, da cena finančnega
instrumenta pade na nivoje blizu psihološke meje 50 denarnih enot, bodo na trgu začeli prevladovati
kupci in oblikovala se bo podporna raven.
Podporne/odporne ravni so uporabne za testiranje dolgoročnega trenda. V primeru, da te ravni
vzdržijo, je dolgoročno gibanje trenda potrjeno, v nasprotnem primeru pa se lahko zgodi obrat v
dolgoročnem trendu, ki ga lahko izkoristimo.
Pri analiziranju podpornih in odpornih ravni je predvsem pomemben podatek, kolikokrat je bila ta
raven obiskana oz. kako aktivna je ta cena.
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2.9

Algoritem Lunde-Timmermann

V principu gre za binaren algoritem, ki zavzame dve vrednosti in sicer 1, če imamo naraščajoči trend
in 0 ali -1, če imamo padajoči trend. Najprej predpostavimo da imamo v začetni točki lokalni
maksimum. Določimo še toleranco oz. relativni ali absolutni razmik navzgor in navzdol. V
nadaljevanu definiramo mejo za preklop trenda, ki potem vpliva na trenutni minimum in trenutni
maksimum.
Meja za preklop trenda: če je bil v prejšnjem koraku naraščajoči trend (algoritem je imel vrednost 1),
potem trenutni maksimum množimo z (1-relativni razmik navzgor), sicer pa z (1+relativni razmik
navzdol)
Na trenutni maksimum in minimum vpliva sprememba trenda. Če se je trend spremenil ( torej sta
vrednosti algoritma v trenutni in prejšnji točki različni) potem vzamemo kar vrednosti High oz. Low v
tem koraku, če pa ni bilo spremembe, vzamemo večjega izmed (High v tem koraku, trenutni
maksimum v prejšnjem koraku) oz. manjšega izmed (Low v tem koraku, trenutni minimum v
prejšnjem koraku).
Če smo pozorni, algoritem zelo spominja na izrisovanje ZigZag točk (kot je omenjeno v razdelku 2.6),
le da izberemo tukaj dva parametra namesto enega. Postopek bo uporaben predvsem na začetku pri
razdelitvi nizov na naraščajoče in padajoče. Delitev na tak način je tudi bolj primerna od tiste, kjer bi
uporabili ZigZag.
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3. RAZISKOVALNI DEL
3.1 Podatki, uporabljeni v raziskavi
Bazo podatkov, na kateri bom delala analizo sem dobila pri podjetju Moja Delnica BPH d.d. .
Podrobno sem analizirala indeks Standard & Poor 500 . S&P 500 baza vsebuje 132.373 5- minutnih
podatkov od 4. 6. 2007 do 16. 5. 2013.

3.2 Splošno o indeksu
S&P 500 – Indeks se je postopno izoblikoval med leti 1913 in 1941, ko so družbe Poor's publication,
Standard Statistics in Moody's Manual Co. postopno izvedle združitev. V tem času je družba Standard
Statistics začela voditi indeks 223 delnic iz različnih sektorjev trga. Kmalu ga je morala zožiti na 90
družb, saj v času brez računalnikov nihče ni mogel pravočasno izračunavati indeksa za toliko družb.
S&P 90 je bil edini indeks, ki se je v tistem času izračunaval dnevno. Razen v številu delnic, ki jih
spremlja, je razlika med DJIA in S&P 500 tudi v izračunavanju vrednosti. Za razliko od DJIA, pri
katerem imajo ključni vpliv na gibanje indeksa cene delnic največjih družb v indeksu, je S&P 500
tehtano povprečje 500 delnic na trgu. Ne sestavlja ga 500 največjih podjetij, temveč zajema dohodke
mnogih različnih sektorjev ameriške ekonomije. Sestavljen je iz 400 industrijskih podjetij, 40
storitvenih, 40 finančnih in 20 prevoznih podjetij.

3.3 Metodologija:
Pri računanju donosnosti bomo spremljali 5-minutne podatke, saj nas bo zanimalo, kako je z
donosnostjo posameznih nizov znotraj dneva. Analizirali bomo tudi situacijo, ko 5-minutne podatke
posplošimo na dnevne. Ugotoviti bomo želeli kako posplošitev vpliva na izračunano donosnost. Ali se
mogoče izgubijo kakšne lastnosti, ki jih nosijo 5-minutni podatki?
Z uporabo algoritma Lunde-Timmermann bomo najprej razvrstili svečnike, glede na to ali gre za
rastoč ali padajoč trend. S prilagajanjem parametrov (razmika navzgor in navzdol) bomo nato izbrali
najprimernejši vrednosti, z namenom zmanjšati šum, ki nastane. Gre za to, da algoritem trend označi
kot naraščajoči, čeprav je v resnici padajoči.
V nadaljevanju bomo opazovali porazdelitve donosov ter poizkušali razložiti povezavo s podpornimi
in odpornimi ravnmi.
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3.4 Osnovna obravnava podatkov
Da dobimo sliko gospodarskega stanja ob začetku gospodarske krize in v njenem nadaljevanju , si
najprej oglejmo, kako izgleda grafikon izbranega indeksa.

Slika 11: grafikon 5-minutnih podatkov indeksa S&P 500 (5 letni časovni interval)
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Na sliki 11 opazimo, da imamo dokaj enakomerno gibanje pred krizo in nato močan padec okoli leta
2008 – gospodarska kriza. Opazimo, da se je po padcu v letu 2008 indeks že uspel vrniti na izhodiščni
nivo pred krizo.

3.5 Izračun donosnosti posameznih nizov
Donosnost posameznih nizov bom računala po najbolj razširjeni in uporabljeni metodi, torej
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Ta metoda bo uporabna predvsem zaradi opazovanja nizov, pri katerih pa imamo dve pomembni
časovni točki (začetek in konec niza). Paziti je treba na časovna trenutka t in (t-h), kjer s h označimo
dolžino niza, za katerega računamo donosnost.
Znano je, da je verjetnost, da se pojavi vsak naslednji svečnik iste barve v nizu, manjša. Pojav lahko
primerjamo z metom kovanca, kar nas pripelje do binomske porazdelitve.
Če želimo povedati kaj o porazdelitvi dolžin nizov znotraj posameznega dne, najprej sestavimo
matriko, v katero za vsak dan zabeležimo koliko je nizov različnih dolžin. Nato rezultate povprečimo
in dobimo histogram na sliki 12. Pri tem smo gledali 5-minutne podatke indeksa S&P, ki smo jih
obravnavali po različnih dnevih.

Slika 12: pogostost zaporednih svečnikov iste barve
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Kot je vidno na sliki 12 se z naraščanjem dolžine nizov (števila svečnikov iste barve) zmanjšuje njihova
pogostost pojavljanja . Pri tem smo gledali skupno pojavljanje nizov posameznih dolžin. Naj
opomnim, da nas tu še ne zanima ali gre za padajoče ali naraščajoče nize.
To pride v naslednjem koraku.
Spet vzemimo 5-minutne podatke in jih grupirajmo glede na različne dneve. Nato si oglejmo
pojavljanje niza posamezne dolžine. S pomočjo algoritma Lunde-Timmermann časovno vrsto
svečnikov razdelimo na tiste z naraščajočim trendom in tiste s padajočim trendom. Parametra za
določanje relativnega razmika navzdol in navzgor prilagodimo tako, da bo čimmanj takih nizov, ki jim
algoritem dodeli nasprotno vrednost ( naraščajoč niz, ki je pravzaprav padajoč in obratno). Zdaj pa je
treba opredeliti kdaj je niz naraščajoč. Za vsak podatek preverimo ali je zaključni tečaj nad začetnim.
Tako dobimo pravilno definirane nize. Potem preverimo v kolikih primerih se tako dobljena smer
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niza ujema s smerjo po LT algoritmu. Tako sem s poizkušanjem različnih vrednosti dobila največ
ujemanj pri zgornjem relativnem odmiku 0,043 % in spodnjem relativnem odmiku 0,085%.

Slika 13 : frekvenca pojavljanja naraščajočih nizov v dnevnem gibanju indeksa S&P
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Zgornja slika 13 prikazuje pogostost pojavljanja naraščajočih nizov različnih dolžin v dnevnem gibanju
borznega indeksa S&P. Vidimo, da je največ nizov dolžine 1, vsi nizi nadaljnjih dolžin so veliko manj
verjetni.

Slika 14: frekvenca pojavljanja padajočih nizov
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R
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Podobno shemo kot pri sliki 13 zasledimo tudi pri sliki 14. Tu gre sicer za padajoče nize, vendar
bistvene razlike ni. Tudi tu je občutno največ nizov dolžine 1, druge dolžine pa so zastopane v dosti
nižjih frekvencah. Vseskozi pa se pojavlja vprašanje ali je niz dolžine 1 sploh relavantna informacija.

Slika 15: pogostost nekaterih največkrat dobljenih vrednosti pri izračunu negativne
donosnosti
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R
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Slika 16: pogostost nekaterih največkrat dobljenih vrednosti pri izračunu pozitivne
donosnosti
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Sliki 15 in 16 predstavljata porazdelitvi pozitivnih in negativnih donosnosti v odstotkih. Opazimo, da
je največkrat izračunana donosnost okoli 0 %. Presenetljiv je tudi podatek, da gre skala donosnosti
nekoliko bolj v negativno smer, kot v pozitivno (namreč -0,7 % povprečna izguba in 0,35 % povprečni
donos). Razlog za to lahko najdemo v psihologiji posameznika (ljudje se na negativen šok odzovejo
veliko bolj kot na pozitivnega) . To lahko preverimo v [2].
V nadaljevanju bomo to podrobneje analizirali s primerjavo donosnosti v naraščajočih in padajočih
nizih.
Poglejmo si zdaj še porazdelitve donosnosti glede na dolžino niza. Podrobneje pogledamo nize dolžin
3, 4 in 5.

23

Slika 17: porazdelitev donosnosti borznega indeksa S&P ko gledamo celotno časovno
obdobje (2007-2013) in 5-minutne podatke
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Slika 18: porazdelitev donosnosti 5- minutnih podatkov borznega indeksa S&P, pri čemer
gledamo dnevna povprečja
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R
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Ko primerjamo sliki 17 in 18 opazimo , da je donosnost, ki jo gledamo v povprečju trgovalnih dni
manjša, kot če gledamo skupno, kar je logično, saj je potrebno daljše vztrajanje na trgu, če želimo
višji donos.

Slika 19: porazdelitev donosnosti borznega indeksa S&P pri dolžini niza 4, ko gledamo
celotno časovno obdobje (2007-2013) in 5-minutne podatke
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Za sliki 19 in 20 lahko naredimo podobno analizo, kot za 17 in 18. Poleg višje donosnosti pri celotnem
časovnem obdobju, opazimo pri primerjavi slik 19 in 17, da z daljšanjem dolžine niza dobimo večjo
donosnost.

25

Slika 20: porazdelitev donosnosti 5- minutnih podatkov in dolžini niza 4 borznega indeksa
S&P, pri čemer gledamo dnevna povprečja
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Slika 21: porazdelitev donosnosti borznega indeksa S&P pri dolžini niza 5, ko gledamo
celotno časovno obdobje (2007-2013) in 5-minutne podatke
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R
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Slika 22: porazdelitev donosnosti 5- minutnih podatkov in dolžini niza 5 borznega indeksa
S&P, pri čemer gledamo dnevna povprečja
Vir : rezultat kode v programskem jeziku R

Sliki 21 in 22 prikazujeta porazdelitev donosnosti v nizih dolžine 5. Zopet je donosnost manjša pri
povprečju posameznih dni, kot če bi gledali celotno obdobje.

DONOSNOST (%) mean

sd

min

max

naraščajoči nizi:
dolzina 6

0.5358

0.4810

0.0099

4.9212

dolzina 5

0.4745

0.4195

0.0063

3.5349

dolzina 4

0.3578

0.3295

0.0006

3.1584

dolzina 3

0.2904

0.2734

0.0042

3.1477

dolzina 2

0.2014

0.1991

0.0000

3.0621

dolzina 1

0.1063

0.1465

0.0000

4.2906
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padajoči nizi:
dolzina 6

-0.5697

0.4895

-0.0173

-4.5226

dolzina 5

-0.4824

0.3908

-0.0035

-3.6074

dolzina 4

-0.3823

0.3437

-0.0007

-3.0776

dolzina 3

-0.2972

0.2529

-0.0027

-2.2735

dolzina 2

-0.1974

0.1934

-0.0006

-2.4190

dolzina 1

-0.1051

0.1503

-0.0005

-3.8624

razlika:

dolzina 6

0.0339
(6,33%)

0.0073
(73,73%)

0.3986
(8,09%)

dolzina 5

0.0079
(1,66%)

0.0028
(44,44%)

0.0725
(2,05%)

dolzina 4

0.0245
(6,85%)

Nima

0.0001
(16,66%)

0.0808
(2,56%)

dolzina 3

0.0069
(2,38%)

smisla

0.0014
(33,33%)

0.8742
(27,77%)

dolzina 2

0.0040
(1,99%)

0.0006
(neskončno)

0.6431
(21,00%)

dolzina 1

0.0012
(1,13%)

0.0005
(neskončno)

0.4282
(9,98%)

Tabela 1: primerjava naraščajočih in padajočih nizov z enakimi dolžinami

Tvorimo tabelo 1. Obravnavamo momenta povprečje in standardni odklon ter maksimume in
minimume. Opazimo lahko, da povprečna donosnost tako za naraščajoče , kot tudi za padajoče nize
raste z dolžino niza. Prav tako imata obe vrsti nizov maksimalne donosnosti pri daljših nizih. Izjema
tukaj so nizi dolžine 1, katere pa bomo v naši analizi ignorirali. Tudi standardni odklon je povezan z
dolžino niza, medtem ko za minimum tega ne moremo ravno trditi. Nato pogledamo v tabeli še
razliko, ki jo izračunamo kot absolutno vrednost razlike med podatkom v naraščajočem nizu in
absolutno vrednostjo enakovrednega podatka v padajočem nizu oz. abs(podatek v naraščajočem nizu
– abs(podatek v padajočem nizu)). Če želimo izvedeti, koliko znašajo razlike v % moramo vrednosti še
deliti s podatkom v naraščajočem nizu. Dodamo jih v oklepaje v tabeli. Pod drobnogled vzemimo
donosnosti nizov dolžin >3 za naraščajoče in padajoče nize (gledamo povprečje oz.mean). Ugotovimo,
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da je za te dolžine donosnost v negativno smer nekoliko večja. To nakazuje asimetrično porazdelitev
donosnosti.

Kot zanimivost poizkusimo videti še nekaj o donosnostih na splošno, kjer nas ne zanima predznak ali
dolžina niza.
Takšne donosnosti niso normalno porazdeljene
ponavadi porazdelitev z debelimi repi.

(na to kažeta asimetrija in kurtozis) in imajo

Slika 23: donosi niso normalno porazdeljeni
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Kot je razvidno iz slike 23 se podatki na histogramu ne ujemajo z rdečo krivuljo, ki predstavlja
normalno porazdelitev. Porazdelitev donosov je bližje porazdelitvam z debelimi repi. Oblika spominja
na studentovo t-porazdelitev.(glej sliko 24)
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Slika 24: Studentova t-porazdelitev
Vir: Wikipedia
Narišimo še QQ diagram, kjer prav tako lahko razberemo (ne) normalnost.

Slika 25: QQ diagram indeksa S&P 500
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R
Zgornja slika 25 prikazuje QQ diagram s premico. S tem smo lahko še bolj prepričani v hipotezo o
nenormalni porazdelitvi donosov, saj če bi želeli normalno distribucijo, vrednosti donosa na qq
diagramu ne bi smele tako odstopati od glavne rdeče črte.
Hipotezo, da porazdelitev ni normalna, poizkušamo formalno dokazati tudi z izračunom asimetrije in
sploščenosti. To sta 3. In 4. centralni moment, ki ju ne računamo tako pogosto kot na primer
matematično upanje in varianco, sta pa dostikrat zelo uporabna. Asimetrija (ang. skewness) je
moment okoli upanja in določa ali je porazdelitev simetrična (asimetrija = 0). Sploščenost (ang.
kurtosis) meri koničastost (ostrost vrha). Vrednost sploščenosti pri normalni porazdelitvi je 3. Če je
vrednost manjša, gre za porazdelitev z lažjimi repi, sicer pa s težjimi.
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Vrednosti, ki jih dobim pri vrsti donosov, pa sta 0.9114024 (asimetrija) in 8.426049 ( sploščenost ).
Tako opazimo, da je porazdelitev sicer precej asimetrična ter ima veliko težje repe, kot normalna
porazdelitev.
Normalno porazdelitev lahko preverimo tudi s testom.
Uporabimo Shapiro –Wilkov test normalnosti. Pri obeh vrstah donosov dobimo P-value < 2.2e-16. Pvrednost je torej < 0.05 , kar pomeni da ničelno hipotezo (normalna porazdelitev) zavrnemo. Tako
lahko končno sklepamo, da donosi niso normalno porazdeljeni.

3.6 Analiza nizov na podlagi pivotov, odpornih in podpornih ravni
Z uporabo LT algoritma smo razdelili nize na naraščajoče in padajoče. Potem določimo dnevne pivote
ter podporni in odporni ravni za posamezne dneve po naslednjih formulah:
Pivot(t) =
Odporna raven 1(t) =
Podporna raven 1(t) =
Odporna raven 2(t) =
Podporna raven 2(t) =
Pri teh formulah je treba poudariti, da so točke t posamezni dnevi. 5-minutne podatke smo zato
aplicirali na dnevne s funkcijo to.daily().
Po teh izračunih dobimo točno določene številke, ki predtavljajo nivoje.
Okoli the nivojev definirajmo majhne okolice. To naredimo tako, da določimo zadosti majhen % za
katerega dovolimo da vrednost pri ravni poskoči navzgor ali navzdol. Jaz sem izbrala 0,01%, kar
pomeni da če imamo npr. odporno raven 1 (R1) pri vrednosti indeksa 1534, potem je območje okoli
R1 med vrednostma 1533,85 in 1534,15.
Območja med nivoji sem definirala prav tako s toleranco 0,01%.
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Slika 26: prikaz pivota in obeh podpornih ravni
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Na sliki 26 vidimo dnevni pivot ter obe podporni ravni za indeks S&P dne 5.6. 2007. Opazimo, da sta
odporni ravni višje in zato na tej sliki nevidni.
V naslednjem koraku me bo zanimalo kako je z nizi med posameznimi ravnmi. To bom raziskala na
naslednji način. V matriki bom zbrala podatke za posamezne dneve : dolžine posameznih
naraščajočih in padajočih nizov, donosnosti nizov ( posledično podane z dolžinami), v katerih
območjih se nizi nahajajo (važno predvsem, kje se niz začne in kje konča). Preverila bom tudi ali imajo
točke začetka in konca niza kakšno povezavo z zgoraj opredeljenimi ravnmi.
Sledi analiza, kjer me bo zanimala porazdelitev donosov posameznih nizov glede na območje začetka
niza. Ta območja so določena z ravnmi in sicer bom gledala 6 območij: pod 2. podporno ravnijo, med
2. In 1. podporno ravnijo, med 1. podporno ravnijo in dnevnim pivotom, med dnevnim pivotom in 1.
odporno ravnijo, med 1. In 2. odporno ravnijo ter nad 2. odporno ravnijo.
Glede na to, da je velika večina nizov dolžine1 in 2, lahko sklepamo, da se bodo začeli in končevali
znotraj istega območja.
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Slika 27: donosnosti nizov borznega indeksa S&P v različnih območjih
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Pri analizi celotne časovne vrste (glej sliko 27) izgleda, da bodo absolutno najvišje donosnosti nad
drugo odporno ravnijo in pod prvo podporno ravnijo. Opazimo lahko tudi, da so donosnosti najbolj
enakomerne med podpornima ravnema in med odpornima ravnema. Kar je še pomembo je, da se
najmanj nizov začenja pod drugo podporno ravnjo in nad drugo odporno ravnjo. To je nekako bilo za
pričakovati, saj sta ti dve ravni tisti kjer se trend obrača.
Ker ima celotna časovna vrsta preveč podatkov, bom za nazornejši prikaz podatke povprečila na
posamezne dneve. S tem bomo dobili bolj jasno sliko, kaj se dogaja.

33

Slika 28: donosnosti nizov borznega indeksa S&P v različnih območjih /povprečeno na
posamezen dan
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Če si zdaj pogledamo zgornje histograme (slika 28) opazimo enakomernejšo porazdelitev nizov med
S1 in dnevnim pivotom ter pivotom in R1. V teh dveh območjih donosi sicer ne bodo imeli ekstremnih
vrednosti.
Primerjamo lahko tudi območje pod S2 in območje nad R2. Pri območju pod S2 je bolj verjetno, da
bomo imeli naraščajoče nize, pri območju nad R2 pa bo več padajočih nizov. Glede višine donosnosti
lahko rečemo, da bomo kakšne ekstremne vrednosti zabeležili nad odporno ravnijo in pod podporno
ravnijo.
Pri obravnavi območij so nas zanimali začetki posameznih nizov in kakšna je potem donosnot.
Preverimo zdaj še, kje se nizi najpogosteje zaklučujejo. Ker je naš cilj ugotoviti, ali se nizi večinoma
zaključujejo v neposredni okolici pivota ter odpornih in podpornih ravni, zberemo podatke o
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vrednosti posameznih ravni za vsak dan. Nato izberemo toleranco (čim manjšo) za to da smatramo
zaključek niza pri določenem nivoju.
Rezultate prikazuje tortni diagram na sliki 29. Vidimo, da se nizi največkrat končujejo okoli drugih
dveh odpornih in podpornih ravni. Ugotovitev je smiselna, saj ko se cena indeksa zelo bliža podporni
ravni je vedno več trgovalcev, ki si želijo ceno povišati nad to raven in podobno za odporno raven.
Tako se bo tam zaključevala velika večina nizov.

Število nizov, ki se zaključujejo blizu ravni

dnevni pivot
okoli S1

okoli S2
okoli R1
okoli R2

Slika 29: diagram pojavljanja zaključkov nizov v neposredni bližini posameznih nivojev
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

3.7 Zig-Zag indikator na mojih podatkih
Za zaključek preverimo samo še kako vidimo donosnosti znotraj trgovalnega dne, višje od filtra s
pomočjo izrisa indikatorja Zig-Zag.
Kadar se omejimo na krajši časovni interval moramo paziti, da bodo donosnosti redko večje od 5 %.
Zato nima smisla na graf dodajati Zig-Zag linij večjih od tega.
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Slika 30: dodajanje Zig-Zag linije s previsokim filtrom
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Na sliki 30 je prikazana nepravilna uporaba indikatorja Zig-Zag na grafikonih.Vzela sem 5-minutne
podatke in pogledala kaj se dogaja z indeksom v naključno izbranem dnevu.
Kadar pa gre za daljša časovna obdobja je bolje uporabljati večji filter, saj imamo s premajhno izbiro
precejšnjo zmedo na grafikonu. Takšno uporabo prikazuje slika 31.

Slika 31: zmeda na grafu zaradi uporabe premajhnega filtra pri indikatorju Zig-Zag
Vir : rezultat kode v programskem jeziku R
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Slika32: primer dobre izbire filtra
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Zgornja slika 32 prikazuje dobro izbran filter za izris Zig-Zag indikatorja. Slednji nam tako prikaže le
donosnosti, višje od 20 %. Opazimo, da je višja donosnost možna predvsem na dolgi rok.

3.8 Analiza donosnosti s pomočjo ZigZag indikatorja
Podobno, kot sem v razdelku 3.5 opazovala donosnosti zaporednih nizov različnih dolžin, ki so bili ali
naraščajoči ali padajoči, bom zdaj opazovala še donosnosti (lahko rečemo tudi dolžine nizov) s
pomočjo ZigZag indikatorja. Tukaj bom dopuščala majhne preobrate (npr. v trendu navzgor bom
dopuščala majhne padce navzdol). Analizo bom naredila za različne procente filtrov, pri čemer bo
treba izbirati manjše vrednosti, glede na to, da delam s 5-minutnimi podatki, in zato donosnost ne
more biti npr. večja od 5% (razen v redkih primerih). Tukaj gre za to da so lahko svečniki sicer
različnih barv, vendar pa je treba paziti, da se trend ne spremeni (ne gre za preobrat nad procentnim
filtrom).
Spodaj lahko vidimo (slika 33), katere procente bo smiselno uporabiti pri določanju porazdelitev.
Opazimo, da so smiselni samo filtri med 0.1 in 1 %. Vse kar bo večjega od 1 bo šlo mimo in ne bo
izrisa ZigZag vzorca, kar pa bi bilo manjše od 0.1 bi preveč zgostilo ZigZag linijo, ki bi se poenotila z
grafom samim.
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Slika 33: dobre in slabe izbire filtrov pri indikatorju ZigZag
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R
Kako izgleda graf števila obratov cika v cak v odvisnosti od procentnega filtra si oglejmo na sliki 34:

Slika 34: odvisnost št. Ponovitev od izbire procentnega filtra
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R
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Zgornji graf smo dobili tako, das mo opazovali kolikokrat v dnevu se zgodi obrat (iz cika v cak in
obratno) za posamezne filter. Vrednosti števila ponovitev smo dobili s povprečenjem. Opazimo
lahko, da se z zviševanjem filtra zmanjšuje pogostost obratov (obratno sorazmerje).
Poglejmo si zdaj še porazdelitev dolžin nizov v trendu za posamezne filtre. Izbrali bomo 2 filtra blizu
mej ki so smiselne, glede na to, da imamo dnevne podatke ( torej 0.1 in 0.8), ter 2 vmesni (0.4 in 0.6).
Katero vrednost izbrati za filter pogosto predstavlja veliko dilemo. Vemo da bomo z večanjem filtra
dobili vedno višje donosnosti. Posledično bi lahko sklepali, da se z večanjem filtra poveča tudi dolžina
niza. Videli bomo, da to ne drži nujno.

Slika 35: porazdelitve dolžin nizov pri posameznih procentnih filtrih
Vir: rezultat kode v programskem jeziku R

Na sliki 35, lahko vidimo, da je med histogrami kar nekaj podobnosti. Ne glede na filter je najbolj
verjetno, da bomo imeli nize dolžin 1 in 2, vse ostale dolžine pa so bolj redke.
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SKLEP
Vsak investitor na finančnem trgu si želi doseči čim višjo donosnost. Ker je donosnost zelo
kompleksen pojem v splošnem, je bila v tem delu diplomskega seminarja predstavljena analiza za
posamezne padajoče in naraščajoče nize.
V teoretičnem delu naloge smo predstavili del tehnične analize in določili metode, ki smo jih
uporabljali v raziskavi. Predstavili smo dva ključna algoritma (ZigZag in LT algoritem), ki sta
pomembna predvsem pri določanju ali gre za naraščajoč ali padajoč niz. V raziskavi smo se opirali na
izsledke, ki so vidni v [1]. Analiza je bila narejena za obdobje 5 let, vzorec pa so bili 5-minutni podatki
borznega indeksa S&P.
V nalogi smo se najprej lotili razdelitve časovne vrste svečnikov na naraščajoče in padajoče nize. To
smo poizkušali narediti na 2 načina: s pomočjo ZigZag indikatorja, kjer je sicer potrebno določiti samo
en parameter, in pa s pomočjo algoritma Lunde-Timmermann, kjer moramo določiti dva parametra.
Pri obeh metodah moramo sicer določiti parameter tako, da minimiziramo šume, ki nastajajo ob
začetkih trgovalnih dni. Tako imata oba postopka nekakšno hibo, saj šuma, ki nam lahko povzroča
zmedo, ne moremo povsem odstraniti. Pri proučevanju problema, smo izpostavili hipotezo, da je
donosnost odvisna od dolžine naraščajočega/padajočega niza. Pokazali smo, da je na daljši rok, ko je
dolžina trenda (niza) daljša, možno doseči višjo donosnost. Za splošen dokaz bi bilo treba narediti še
kakšen test in izračunati korelacijo med spremenljivkama.
V nadaljevanju smo se posvetili porazdelitvam donosnosti naraščajočih nizov v primerjavi s
porazdelitvami donosnosti padajočih nizov. Če bi se ljudje na trgu racionalno obnašali, bi bilo za
pričakovati, da so zgornje meje donosnosti tako v pozitivno kot negativno smer približno enake.
Izkazalo se je, da so donosnosti pomaknjene nekoliko bolj v negativno smer (tudi kadar ne gre za
krizno obdobje). To se dogaja zaradi vpliva čustev. Strah deluje na ljudi veliko močneje kot pa val
navdušenja. Obdobja strahu so ponavadi tudi daljša. V zvezi s tem smo dokazali tudi nenormalnost
porazdelitve donosnosti. Pomagali smo si z izračunom sploščenosti in asimetrije. Porazdelitev
donosnosti imajo težke repe in so pri vrhu bolj koničaste v primerjavi z normalno porazdelitvijo.
Na podlagi izračunanih dnevnih pivotov ter podpornih in odpornih ravni s pomočjo določitve
tolerance, smo območje ravni cene indeksa razdelili na več podobmočij in v nadaljevanju preverili,
kje se nizi začenjajo in končujejo. Za različne možne začetke ( 6 možnih območij) smo potem
opazovali porazdelitve donosnosti. Ugotovili smo, da so najvišje donosnosti pod drugo podporno
ravnijo in nad drugo odporno ravnijo. Takšen rezultat je bil pričakovan, saj sta druga podporna in
druga odporna raven tisti, kjer se trend ponavadi spremeni.
Na koncu smo analizo naredili tudi z ZigZag indikatorjem. Ugotovili smo, da ima pomembno vlogo
izbira filtra, za katerega se je pogosto težko odločiti. Ker si na grafih, iz katerih želimo kaj videti, ne
želimo preveč zmede, moramo izločiti premajhne filtre, saj se ti na koncu poenotijo z grafom samim
in pa prevelike filtre, ki tudi nimajo smisla, saj “pobegnejo” iz grafa ( ni cik-cak vzorca).
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Delo diplomskega seminarja bi lahko še nadgradili z analizo za investitorja. Lahko bi podali ugotovitve
na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili, kakšna je optimalna strategija investitorja (torej kdaj se mu
splača kupovati in kdaj prodajati vrednostne papirje, ki se obnašajo enako kot indeks S&P).
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