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Uvod 
Velika večina ljudi bi se strinjala z dejstvom, da je svet zajadral v zelo nevarne in negotove 
vode. Leto nazaj se je o gospodarski krizi samo govorilo in nanjo namigovalo, danes smo 
priča njeni moči, ki je poleg dejanskih učinkov podkrepljena še s psiholoških pritiskom in 
napihovanjem s strani medijev. Pojem gospodarske krize postaja sinonim in izgovor za vse, 
kar gre narobe. Tako velike tovarne odpuščajo delovno silo in iščejo razloge za napake, ki so 
bile storjene že davno, v finančni krizi, zmanjšanem povpraševanju in pesimističnih 
napovedih. Ljudje nižjih slojev se bojijo za preživetje. Ljudje višjih slojev pa bodo kmalu 
primorani spremeniti način življenja. Potrebno je najti druge načine zaslužka. 
 
Investicije, ki so in smo jih imeli v delnicah, so praktično čez noč skopnele in samo ugibamo 
lahko, kdaj bodo vrednosti delnice zopet tam, kjer so bile in kjer smo verjeli, da odsevajo 
realne cene podjetij. Medtem ko je velika večina trgov takih, da trpijo v času kriz in cvetijo v 
času ekspanzij, obstajajo tudi trgi, ki so rahlo bolj ali celo čisto imuni (vsaj z vidika 
posameznika) na tovrstne krize in depresije gospodarstva. Eden takih trgov je vsekakor 
devizni trg. Prednost deviznega trga je v tem, da je na njem mogoče zaslužiti praktično vsak 
trenutek. Nihanje deviznih tečajev prinaša nenehno možnost zaslužka. Ravno to veliko 
možnost zaslužka na eni strani in obupanost ljudi na drugi strani so v zadnjem času začeli 
izkoriščati nekateri piramidni sistemi, ki se tržijo kot nekakšne 'brokerske firme' in obljubljajo 
ogromne zaslužke, ki so sicer teoretično možni, vendar praktično nemogoči. Ljudje so tako 
začeli mešati med besedo FOREX in besedo piramidni sistem. Ravno takšni sistemi mečejo 
slabo luč na devizne trge oziroma na trgovanje na njih. Šlo je celo tako daleč, da velika večina 
ljudi sploh ne ve, da je trgovanje na deviznih trgih oziroma FOREX (angleško foreign 
exchange) trgih legalno in da obstaja že vrsto let, celo desetletij. V zadnjih letih pa je tovrstno 
trgovanje postalo še bolj dostopno preko spleta in najrazličnejših trgovalnih aplikacij, ki jih 
ponujajo različna podjetja. Tudi začetni vložki, s katerimi lahko posameznik začne trgovati na 
deviznih trgih, so postali tako majhni, da lahko praktično vsak vsaj poskuša na tem področju. 
S tem, ko je tovrstno trgovanje postalo tako dostopno, pa je v sfero prišlo ogromno novih in 
neizkušenih trgovcev, ki so hitre tarče izkušenih brokerjev in trga, ki ga le-ti poganjajo. Eden 
prvih stavkov, ki jih povezujem z mojim spoznavanjem ekonomije in ki me je spremljal 
praktično ves moj študij, je bil: »Višje kot je tveganje, višji je pričakovan zaslužek oziroma 
dobiček.« Seveda dotični stavek velja v obe smeri in eden najpreprostejših primerov potrditve 
tega izreka je prav devizni trg.  
 
Devizni trg je trg z velikim vzvodom, kar pomeni, da je za določen vložek mogoče dobiti 
velike zaslužke. Seveda je na ta način tveganje večje, kar lahko na drugi strani prinese hitro in 
bolečo izgubo. Zato se je potrebno za trgovanje in pozitiven izkupiček na takih trgih dobro 
pripraviti. Potrebno je poznati posamezne trge, njihove karakteristike, 'osebnost trga' in pa 
tudi mehanične prijeme in orodja, ki v danih situacijah lahko ločijo izgubo od dobička.  
 
V svoji diplomski nalogi želim predstaviti pot, ki bi jo moral prehoditi vsak, ki želi trgovati in 
predvsem obstati na deviznih trgih. Statistike kažejo, da več kot 90% trgovcev na deviznih 
trgih propade in izstopi v manj kot pol leta, in to ne glede na vložke, ki jih imajo na začetku. 
Mene je v diplomski nalogi zanimalo predvsem, kako priti med preostalih 10%, kako obrniti 
moč deviznega trga v svojo korist. Vsekakor je to izvedljivo samo z natančnim pristopom in 
analizo. V splošnem se za analizo deviznega trga uporabljata dva pristopa, temeljna in 
tehnična analiza. Temeljna analiza temelji na povezovanju obnašanja deviznih trgov z 
makroekonomskimi indikatorji kot so obrestna mera, inflacija, stopnja brezposelnosti neke 
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države in tako dalje. Tehnična analiza pa temelji na študijah tehničnih indikatorjev, orodij in 
cenovnih vzorcev, ki naj bi se ponavljali v prihodnosti. V svoji diplomski nalogi sem se 
odločil za tehnični pristop, ker menim, da je bolj oprijemljiv in lažje empirično preverljiv. V 
diplomski nalogi najprej predstavljam osnovne pojme, zgodovino tehnične analize, kot sta jo 
prva predstavila Dow in Elliot, in pa predstavitev različnih vrst grafov za prikazovanje 
gibanja cene. Nadalje sledi predstavitev osnovnih orodij tehnične analize kot so trend, 
podporne in odporne linije, stopinje povratka in cenovni vzorci. V tretjem poglavju je govora 
o tehničnih indikatorjih, kaj so in kako se uporabljajo v različnih situacijah na trgu. V četrtem 
poglavju sledi razlaga psiholoških dejavnikov, saj so eden nejvečjih sovražnikov trgovcev na 
deviznih trgih prav njihova lastna čustva, pohlep, strah in podobno.  Prav zaradi tega razloga 
dobri trgovci razvijejo svoje trgovalne strategije, ki temeljijo na tehničnih indikatorjih, ki 
posamezniku povedo, kdaj vstopiti na trg in kdaj izstopiti. Preko takih strategij je lažje 
izključiti omenjena čustva iz komponent odločanja. Tako pridemo do sklepnega dejanja moje 
diplomske naloge in sicer oblikovanja in preverjanja strategij. V svoji diplomski nalogi sem 
oblikoval štiri trgovalne strategije in jih empirično testiral s pomočjo programa Trading blox. 
Na koncu so predstavljeni rezultati in njihova razlaga.  
 

1 Osnovni pojmi 
Kot že samo ime pove, je devizni trg trg, na katerem se trguje z deviznimi pari kot so 
EUR/USD, GBP/USD in tako naprej. Kombinacij je ogromno. Za trgovanje na deviznih trgih 
sta potrebni dve stranki: ena, ki kupi določeno količino neke valute v protivrednosti druge 
valute, in druga, ki to valuto proda v zameno za prvo valuto. Devizni trg, kot ga poznamo 
danes, se je začel razvijati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja s prehodom večine držav na 
plavajoči oziroma drseči način deviznega tečaja. Ta način je omogočil, da so cene valut začele 
nihati v primerjavi z drugimi. Pred tem so bili v uporabi fiksni devizni tečaji, ki so bili del 
Bretton-Woodskega sistema. Današnji devizni trg je eden največjih in najbolj likvidnih 
finančnih trgov na svetu in vključuje trgovanje med centralnimi bankami, bankami, valutnimi 
špekulanti, vladami različnih držav in ostalimi institucijami. Količina trgovanja na valutnem 
trgu se iz dneva v dan povečuje in tako je po podatkih banke Bank for international 
settlements aprila 2007 količina dnevnega trgovanja presegla 3,2 milijarde dolarjev. Od takrat 
pa do leta 2008 pa naj bi trg zrasel še za dodatnih 41%. Devizni trg deluje 24 ur na dan, 5 dni 
v tednu (Forex trading course, 2008, str. 2). 
 

1.1 Temeljna in tehnična analiza 
Kot sem že uvodoma povedal, se za trgovanje na deviznem trgu uporabljata dva pristopa, 
temeljni in tehnični. Tehnična analiza se ukvarja s preučevanjem dogajanja na deviznem trgu 
s pomočjo cenovnih grafov, na podlagi katerih napoveduje pričakovano ceno trga v 
prihodnosti. Tehnična analiza torej temelji na preteklih vzorcih cen, ki se ponavljajo v 
prihodnosti in jih je na ta način moč napovedati in izkoristiti v svojo prid.  Temeljna analiza 
pa se ukvarja s preučevanjem sil, ki vplivajo na povpraševanje in ponudbo dobrin, obrestno 
mero, stopnjo brezposelnosti in s tem posledično na razmerje med posameznimi valutami na 
deviznem trgu (Cofnas, 2008b, str. 32). Temeljni pristop takoj preučuje vse relevantne 
faktorje, ki posredno ali neposredno vplivajo na ceno trga. Skupni cilj obeh analiz je torej 
ugotoviti prihodnja stanja na trgu in se nanj ustrezno odzvati, razlikujeta se le v smeri, iz 
katere preučujeta problem. Temeljna analiza preučuje vzroke, tehnična pa učinek, ki ga ti 
vzroki imajo na trg. Za tehničnega analitika je tako pomemben samo učinek, ki se kaže v 
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nihanju cene valut, ne pa toliko vzrok za to nihanje. Temeljne analitike pa zanima vzrok 
(Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 5). 
 
V svoji diplomski nalogi sem se odločil za preučevanje tehničnega pristopa, vendar pa se 
zavedam pomembnosti temeljne analize na valutnem trgu, zato v naslednjem odstavku 
navajam nekatere ključne dejavnike temeljne analize. 
 

1.2 Ozadje deviznega trga 
Za dobro in uspešno trgovanje na valutnem trgu je potrebno vsaj deloma poznati tudi vzroke, 
ki stojijo za vsemi premiki cen, in te vzroke najdemo v širšem ekonomskem okolju določene 
države. Poznamo jih pod imenom makroekonomski indikatori. Te indikatorje poznajo 
ekonomisti po celem svetu in so tako rekoč standardizirani. Markoekonomski indikatorji 
predstavljajo vodilno gonilno silo valutnega trga (Forex trading course, 2008, str. 3). 
 
V marsičem je trgovanje na valutnih trgih podobno igranju igrice, vedno imamo nasprotnike, 
v tem primeru je to trg. V igri imamo možnosti odločanja glede na informacije, ki jih imamo. 
Ključno je to, da so vsi, vključeni v igro, soočeni z istimi informacijami, kar pa je ravno 
nasprotje trgovanja na valutnem trgu. Tam velja velika asimetrija informacij, ki na koncu 
odloča o tem, kdo 'zmaga' in kdo 'izgubi'. Nekateri trgovci imajo več informacij kot drugi, saj 
le-te ne prihajajo na trg simultano. Vendar pa je pomembno, katere informacije dejansko 
izboljšajo trgovanje posameznika. To so ponavadi informacije o temeljnih makroekonomskih 
indikatorjih. Takšne informacije lahko v določnem trenutku obrnejo potek dogodkov na 
deviznih trgih in lahko prinesejo dobiček tistim, ki te informacije poznajo in so se nanje 
pripravili (McMahon, 2007b, str. 55). 
 
Eden najpomembnejših indikatorjev je vsekakor obrestna mera določene države. Centralne 
banke jih s pridom uporabljajo za usmerjanje svoje ekonomske politike. Tako je recimo samo 
ECB v letih od 2005 do 2007 osemkrat zvišala svojo obrestno mero do stopnje 4,0 odstotka, z 
namenom ustavitve rastočega gospodarstva in s tem inflacije. Prav tako je tudi inflacija zelo 
pomemben dejavnik valutnega trga, saj je nekakšen 'sovražnik' centralnih bank. Tretji 
pomemben dejavnik so podatki o gospodarski rasti določene države. Države, v katerih je 
visoka gospodarska rast, proizvajajo nova delovna mesta, s tem se poveča zaposlenost in 
dohodek na posameznika, to pa posledično vodi v večje povpraševanje in uvoz države, kar 
seveda vpliva na devizni tečaj. Ostali pomembni faktorji so še: BPD, presežek oziroma 
primankljaj plačilne bilance, javni dolg in tako dalje (Forex trading course, 2008, str. 5). 
 
Zgoraj opisani so le nekateri izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na obnašanje na 
valutnem trgu na daljši rok, zato jih kljub pomembnosti pri oblikovanju svojih trgovalnih 
strategij ne bom upošteval. V tej diplomski nalogi zavzemam stališče, da so vsi pomembni 
vzroki upoštevani s strani trga samega in na ta način vključeni v gibanje cene. M. Archer 
(2007, str. 2) v uvodu svoje knjige lepo razloži prednosti tehnične analize, in sicer pravi 
takole: »Temeljni vzroki, ki poganjajo valutni trg,  so dobrodošli pri analizi, vendar pa je 
njihov vpliv na trg viden šele na daljši rok. Valutni trgi so trgi z velikim vzvodom. 
Posameznik je lahko pravilno ugotovil trend trga na dolgi rok, vendar mu bodo lahko notranja 
manjša nihanja preprečila, da bi na trgu ostal tako dolgo, da bi njegova morebiti pravilna 
napoved obrodila sadove.« S to sklepno mislijo se poslavljam od temeljnih vzrokov 
preučevanja deviznega trga in svojo pozornost usmerjam v orodja in indikatorje tehnične 
analize, še prej pa nekaj o zgodovini tehnične analize. 
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1.3 Zgodovina tehnične analize 
Tehnična analiza je bila na svetovnih trgih prisotna davno preden so devizni trgi postali 
aktualni in dosegljivi posameznikom. Prvi zapisi o tehnični analizi segajo v 18. stoletje. 
Takrat so Japonci s pomočjo tako imenovane metode japonskih svečnikov (angleško 
japanesse candlesticks) analizirali različne cene dobrin na takratnem trgu. Tako so bili eden 
prvih narodov, ki se je ukvarjal s tehnično analizo in še danes so japonski svečniki eden od 
treh najbolj priljubljenih prikazov gibanja cene. Takratna tehnična analiza je seveda temeljila 
na preprostih vzorcih in jo je težko primerjati z današnjo. Oče sodobne tehnične analize pa je 
Charles Dow in kasneje Ralph Nelson Elliott. Njuna prispevka k sodobni tehnični analizi na 
kratko predstavljam v naslednjih odstavkih (Technical analysis). 

1.3.1 Dowova teorija 
Večina tehničnih analitikov in študentov tehnične analize danes priznava, da ima tehnična 
analiza korenine v teoriji, ki jo je prvi predstavil Charles Dow v začetku 20. stoletja. Dow je 
svoje prispevke k tehnični analizi, ki je takrat temeljila na analizi vrednostnih papirjev, sprva 
objavljal v kolumnah časnika Wall Street Journal. Leta 1883 je Dow objavil prvo povprečje 
trga vrednostnih papirjev, izračunano na podlagi enajstih vrednostnih papirjev, ki so po 
njegovem mnenju predstavljali dober indikator ekonomskega stanja ZDA. Svoje indekse je 
kasneje še izpopolnjeval in dodajal število vrednostnih papirjev. Tako je do leta 1928 
industrijski indeks vseboval 30 delnic. Vzporedno pa se je seveda razvijala tudi njegova 
teorija (Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 23). 
 
Dow je prvi definiral trend gibanja cen vrednostih papirjev. Po Dowu obstajata dve smeri 
trenda, in sicer navzgor, kadar je vsaka nova zaključna cena višja od predhodne, in navzdol, 
kjer je vsaka nova zaključna cena nižja od predhodne cene. Celotno gibanje cene pa je po 
intenzivnosti in obsegu razdelil naprej v tri različne trende oziroma fluktuacije: primarni 
(dolgoročni), sekundarni (srednjeročni) in kratkoročni trend (Technical analysis of finacial 
markets, 1999, str. 26). 
 
Primarni trend predstavlja dolgoročno gibanje trga, ki naj bi časovno trajalo od enega do treh 
let. Znotraj primarnega trenda so manjša nihanja, ki opravljajo funkcijo korekcije. To so 
nihanja v nasprotni smeri primarnega trenda in lahko predstavljajo močno korekcijo 
primarnemu trendu, tudi do dve tretjini korekcije. Tretja stopnja trenda pa traja od enega do 
treh mesecev, to so kratkoročni trendi oziroma kratkoročne fluktuacije. Nadalje je Dow 
razdelil potek primarnega trenda na tri faze. Prva faza je faza akumulacije. V tej fazi trg ni 
stabilen, obstajajo pa prvi investitorji, ki investirajo in tako počasi premikajo trg iz mrtve 
točke v trend. V drugi fazi na trg vstopi tudi širša javnost in tako se trg začne gibati v smer 
trenda. V zadnji, tretji fazi, pa prvi investitorji že začnejo s prodajo, saj so mnenja, da je cena 
previsoka, in tako se trend umiri in čez čas trg zopet preide v stanje mirovanja. Pomemben 
indikator pri oblikovanju in potrditvi trenda je po Dowu količina sklenjenih pogodb (angleško 
volume). Obseg trgovanja naj bi bil večji v smeri trenda, če je trend pravi. Kar pomeni, da je 
količina trgovanja potrdila smer trenda (Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 26). 
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Slika 1: Različne intenzivnosti trenda 
 

 
Opomba: Na sliki je prikazan dnevni graf gibanja cene deviznega tečaja evro/dolar. Na sliki je z rdečo označeno gibanje glavnega trenda, s 

črno in zeleno pa so označeni vmesni korekcijski trendi. 
 
 

Kljub temu, da se je Dowova teorija izkazala za dobro pri napovedovanju velikih trendov na 
trgu, je bila vseeno deležna marsikaterih kritik. Največje kritike v zvezi s teorijo so se porajale 
ob dejstvu, da je teorija za potrditev signala gibanja potrebovala preveč robustne znake, s tem 
pa je investitor ob vsakem vstopu na trg zamudil 20 do 25% začetnega trenda. Za mnoge 
trgovce je bil to prepočasen odziv oziroma preveč zamujenega donosa (Technical analysis of 
finacial markets, 1999, str. 31). 
 

1.3.2 Elliottova teorija valov 
Naslednik Dowove teorije je bil Ralph Nelson Elliott. Elliott je leta 1938 razvil teorijo valov, 
ki je bila nekakšen komplement Dowovi teoriji. Teorija valov ima tri pomembna področja, in 
sicer: cenovni vzorci (angleško price patterns), razmerja med valovi in pa čas trajanja 
posameznega vala. Najpomembnejši del teorije valov so vzorci oziroma prepoznavanje 
stopnje vala. Osnovni vzorec vala je sestavljen iz petih zaporednih valov v določeni smeri, 
recimo navzgor, sledijo pa mu trije valovi popravka. Na sliki je en zaključen val. Če dobro 
pogledamo, lahko ugotovimo, da je val sestavljen iz niza osmih valov. To je najosnovnejša 
različica Elliottove teorije valov, ki pravi, da se cene gibljejo v ponavljajočih se ritmih, 
sestavljenih iz petih valov v eno smer, v našem primeru je to navzgor, tem pa sledijo trije 
valovi navzdol. Na sliki 2 je prikazan en zaključen val. 
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Slika 2: Osnovni vzorec vala, po Elliottevi teoriji 
 

 
 

Vir: Technical analysis of financial markets, 1999, str. 321. 
 
 
 

Če sliko podrobneje pogledamo, lahko ugotovimo, da so med prvimi petimi valovi trije 
(1,3,5) impulzivni, naraščajoči valovi in dva (2,4) korekcijska, ki potujeta v nasproti smeri. Po 
petem impulzivnem valu se naraščanje zaključi in na vrsti je korekcija. Korekcijski valovi so 
trije in so označeni s črkami a,b,c. Od teh treh valov sta zopet dva (a in c) navzdol, vmes pa je 
val korekcije b (Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 320). 
 
Zelo zanimivo pri teoriji valov je to,  da valovi veljajo ne glede na to, kako obsežen je trend. 
Elliott je trende po trajanju razdelil v devet vrst. Najdaljši trend je poimenoval Grand 
supercycle in traja 200 let, medtem ko najkrajši trend traja nekaj ur. Zanimivo pri teoriji valov 
je, da nadaljnje razčlenjevanje posameznega vala zopet pripelje do istih vzorcev. Elliot je 
osnovni vzorec razširil tako, da je vsakega izmed osmih valov vzel kot samostojni val in ga 
tako nadalje razdelil na osem valov. Tako je prišel do kompleksnejših oblik valov. 

 
Slika 3: Kompleksnejša različica Elliotovega vala 

 

 
 

Vir: Technical analysis of financial markets, 1999, str. 322. 
 

Najpomembnejša pri celotni teoriji valov je seveda sposobnost posameznika, da ugotovi, v 
katerem valu se nahaja trg, in s tem predvideva, kako se bo trg gibal v prihodnje (Technical 
analysis of finacial markets, 1999, str. 323). 
 
Primerjava Dowove in Ellittove teorije ima kar nekaj skupnih točk. Najpomembnejša skupna 
točka so seveda trendi in valovi. Dow je trende po velikosti razdelil v tri skupine, primarne, 
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sekundarne in kratkoročne. Elliott pa je valove enačil s trendi. Veliki valovi so predstavljali 
velika gibanja oziroma trende, manjši valovi pa manjša gibanja. Pomembno stičišče obeh 
teorij pa je tudi stopnja korekcije, ki se odvija znotraj glavnih trendov. Dow v svoji teoriji 
navaja korekcije od ene tretjine do dveh tretjin, kar predstavlja 33 in 66 odstotno korekcijo 
glavnega vala. Pri Elliottu pa glavnemu valu sledi korekcijski, ki znaša 61,8% primarnega 
vala. Tudi takšni podatki so še kako dobrodošli pri trgovanju. 60% korekcija je lahko dober 
znak za ponoven val v smeri prvotnega trenda (Technical analysis of finacial markets, 1999, 
str. 324). Tako Dowova kot teorija valov sta seveda bistveno bolj zapleteni. V svoji diplomski 
nalogi sem se le dotaknil osnov obeh teorij. Elliottova teorija valov naprej razlaga različne 
vzorce korekcij, ki vključujejo Fibonaccijeva števila, kanale valov, podporne in odporne 
stopnje in tako dalje. 
 

1.4 Vrste grafov 
Bistvo tehnične analize je, da so vse informacije, ki posameznika zanimajo, skrite v ceni. 
Cena pa se podaja v obliki grafov. Potemtakem je logično sklepati, da so grafi najmočnejši in 
najpomembnejši vir informacij tehničnega analitika. Grafični prikaz cene mora biti pregleden 
in razumljiv, zato je pomembno, da se vsak trgovec na začetku sooči z različnimi tipi grafov 
in se kasneje odloči in uporablja enega ali dva glede na to, kakšen grafični prikaz mu najbolj 
odgovarja. Skozi zgodovino tehnične analize so se razvili različni načini prikazovanja gibanja 
cene, zato v nadaljevanju predstavljam tri najširše uporabljene načine: linijski graf (angleško 
line chart), palični graf (angleško bar chart) in japonske svečnike (angleško japanesse 
candlestick). 
 

1.4.1 Linijski graf 
Linijski graf je najpreprostejša oblika grafa. Dobimo ga tako, da s črto povežemo zaključne 
cene oziroma devizne tečaje. Zaključna cena predstavlja ceno, ki jo je določen devizni par 
imel ob koncu časovnega obdobja, katerega graf želimo imeti prikazan. Časovna obdobja 
prikazovanja cene na grafu so lahko različna in zajemajo od minutnih pa vse do mesečnih 
prikazovanj. Če imamo torej linijski graf glede na uro, potem med seboj povežemo zaključene 
cene posamezne ure. Na tak način dobimo graf, ki je sicer zelo preprost, vendar ima na račun 
preprostosti manjšo informacijsko vrednost. Je pa tovrstna različica grafa lažja za risanje in 
ugotavljanje trendov. Zaradi ene črte, ki sestavlja graf, je veliko lažje ugotoviti vrhove in 
doline in na tak način narisati črto trenda (Line chart). 
 

Slika 4: Linijski graf 
 

 
 

Vir: Line chart, 2009 
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1.4.2 Palični graf 
Palični graf je druga različica prikazovanja cene. Pri paličnem grafu ena paličica predstavlja 
izbrano časovno obdobje. Če imamo pred sabo urni graf, ena paličica predstavlja eno uro in 
tako naprej. Palični graf je po svoji naravi bolj kompleksen in podaja tudi več informacij. 
Sestavljen je iz treh pomembnih elementov: paličice, vstopnega in izstopnega jezička. 
  

Slika 5: Palični graf 

 
Opomba: Višina paličice pri paličnem grafu predstavlja razpon cene od najvišje (angleško highest price)  do najnižje (angleško lowest price) 

zavzete vrednosti v določenem časovnem obdobju. Levi jeziček predstavlja vstopno ceno (angleško opening price), desni pa izstopno ceno 
(angleško closing price). 

 
Vir: Bar chart, 2009 

 
Velikost paličice predstavlja najvišjo in najnižjo vrednost, ki jo je cena zavzela v določenem 
časovnem obdobju, recimo v eni uri. Levi jeziček predstavlja vstopno ceno, torej višino cene 
na začetku ure, jeziček na desni pa predstavlja izstopno oziroma zaključno ceno. S tem 
načinom grafičnega prikaza ima analitik možnost vpogleda v celotno gibanje cene znotraj 
določene časovne enote in ne samo vpogled na zaključno ceno, kot je to mogoče pri linijskem 
prikazu (Bar chart). 
 

1.4.3 Japonski svečniki 
Japonski svečniki so dejansko japonska različica paličnega grafa. Tako nam, podobno kot 
palični graf, podajajo iste podatke o najvišji, najnižji, začetni in končni vrednosti, vendar pa je 
grafični prikaz rahlo drugačen. Pri japonskih svečnikih črta na sredini oziroma senca označuje 
razliko med najnižjo in najvišjo doseženo ceno v določenem časovnem obdobju, razlika med 
začetno in končno ceno pa je izražena kot telo svečnika. Svečniki imajo ponavadi dve barvi, 
ki si jih v večini aplikacij lahko nastavimo sami, in sicer eno barvo za svečnike, pri katerih je 
začetna cena višja od končne, in eno barvo, ko je začetna cena nižja od končne. 
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Slika 6: Japonski svečniki 

 
Opomba: Japonski svečniki na štiriurnem grafu za EUR/USD 

 
Vir:Japanese candlesticks, 2009 

 
Japonski svečniki so danes ena najbolj priljubljenih različic prikazovanja grafov. Velik del 
priljubljenosti gre vsekakor pripisati samemu grafičnemu prikazu, saj so zelo enostavni in 
lepo izražajo dogajanje na trgu, po drugi strani pa vsa orodja in indikatorji, ki se jih uporablja 
pri paličnih grafih, enako dobro delujejo tudi pri japonskih svečnikih (Introduction to 
candlesticks). 
 
Uporaba japonskih svečnikov pa, od preprostega grafičnega prikaza gibanja cene na trgu, sega 
mnogo dlje. Tehnični analitiki, ki se ukvarjajo z japonskimi svečniki, poznajo vzorce, ki jih 
le-ti tvorijo. Vzorci se delijo v vzorce, ki jih najdemo na tako imenovanih bikovih trgih 
(angleško bull markets), to so trgi naraščajočega trenda, in pa vzorce, ki jih najdemo na tako 
imenovanih medvedjih trgih (angleško bear markets), to so trgi padajočega trenda. Ti vzorci 
pa se nadalje delijo v vzorce obrata in vzorce nadaljevanja, kar pomeni, da lahko tehnični 
analitik na podlagi vzorca, ki ga tvorijo recimo trije zaporedni japonski svečniki, ugotovi, ali 
se bo trend na trgu obrnil ali nadaljeval in tako naprej (Introduction to candlesticks). 
 
Pregledali smo osnovne načine prikazovanja cene. To je predpogoj, da lahko na finančnih 
trgih sploh trgujemo. V nadaljevanju sledijo poglobljene razlage orodji, vzorcev in 
indikatorjev, ki mi bodo pomagali oblikovati trgovalne strategije. 

2 Orodja tehnične analize 
Sam grafičen prikaz gibanja cene sicer pove veliko o trgu in tudi možnostih nadaljnjega 
poteka, vendar mora vsak resen tehničen analitik poznati vrsto orodij, s katerimi si lahko 
pomaga pri bolj podrobni analizi in ugotavljanju prihodnjih gibanj na posameznih trgih. V 
pomoč analitikom tako obstaja veliko različnih orodij in indikatorjev, od najbolj osnovnih kot 
so risanje trendov, podpornih in odpornih mej, pa do bolj kompleksnih cenovnih vzorcev. 

2.1 Trend 
Koncept trenda je najosnovnejši in obenem najnujnejši pristop pri tehnični analizi trga. Vsa 
ostala orodja posamezniku služijo z namenom lažje identifikacije trenda in posledično 
participacije na trgu v smeri trenda. Eno najpomembnejših pravil trgovanja na deviznih trgih 
je: »Vedno trguj v smeri trenda.«  
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V najširšem pomenu je trend preprosto smer gibanja trga. Vendar je takšna opredelitev preveč 
ohlapna. Finančni trgi se ne gibljejo strogo v določeno smer po ravni liniji, ampak so na trgu 
vedno prisotna nihanja oziroma odstopanja, vendar to še ni razlog, da na trgu ni prisotnosti 
trenda. Gibanje trga je tako opredeljeno kot dolga serija vijug v določeni smeri. Ta vijuganja 
oblikujejo valove, valovi pa oblikujejo serije vrhov in dolin. In ravno smer teh vrhov in dolin 
določa trend. Ko se cene na trgu pomikajo navzgor, kar pomeni, da je vsak naslednji vrh višji 
od prejšnjega in vsaka dolina višja od prejšnje doline, pomeni, da je na trgu prisoten trend 
rasti cene. Obratna situacija bi potemtakem označevala prisotnost padajočega trenda. 
Poznamo pa tudi obdobja, kjer se trg giblje v stran oziroma obdobja, kjer na trgu ni prisotnosti 
izrazitejšega trenda. Nekateri analitiki takšna obdobja obravnavajo kot obdobja brez 
prisotnosti trenda, za nekatere pa je to obdobje trenda gibanja v stran. Takšna obdobja 
ponavadi nastopijo po obdobjih velikih trendov, ko se trg umirja, ali pa pred velikim trendi 
(Trend trading for a living, 2008, str.19). 
 

Slika 7: Trend gibanja cene za EUR/USD 
 

 
 
 

V osnovi imamo torej tri smeri trenda. Pomembno je ločevati med posameznimi smermi, 
predvsem v začetnih fazi. Potrebno je ločiti med tem, ali je trg v začetni fazi trenda ali je 
samo v vrhu vala, ki se giblje v stran, saj je od tega lahko odvisna izbira orodij in nenazadnje 
odločitev o trgovanju (Forex trading course, 2008, str. 84). 
 
Poleg treh klasifikacij gibanja trenda poznamo tudi tri delitve trenda, ki so dandanes podobne 
kot v času Dowa, in sicer se trend deli na glavne, srednjeročne in kratkoročne. Seveda pa se 
delitev tukaj ne konča. Glede na način in strategijo posameznega trgovca se trendi delijo 
naprej. Primarni oziroma glavni trend za trgovca, ki trguje na dnevni ravni, lahko predstavlja 
nekajurno gibanje cen, znotraj tega trenda pa so manjša odstopanja in kratki nihaji tudi do 
nekaj minut. Tako je zelo težko opredeliti, kaj je za nekoga glavni trend in kaj srednjeročni. 
Pomembno pri vsem tem je, da se zavedamo, da je vsak trend na trgu del večjega trenda in 
potrebno je vedeti, ali je določen trend korekcija večjega trenda ali je v smeri večjega trenda 
(Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 49-53). 

2.1.1 Podporne in odporne linije 
V prejšnjem odstavku sem se pri definiciji trenda opiral na serijo zaporednih vrhov in dolin. V 
tem odstavku pa bom definiral, kaj ti vrhovi in doline predstavljajo in kako nastanejo. Doline 
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in vrhove valovanja cene na trgu strokovno imenujemo podporne in odporne točke. Vrhovi so 
odporne točke, ker predstavljajo točke odpora trga. To pomeni, da se trg od teh točk odbije 
nazaj proti dnu, medtem ko podporne točke predstavljajo ravni cene, kjer trg doseže najnižjo 
vrednost, od katere se potem zopet začne vzpenjati. Dobro razumevanje in prepoznavanje 
podpornih in odpornih mej je ključnega pomena za trgovanje na finančnih trgih. Iz njih izhaja 
veliko pomembnih analitičnih orodij kot so najrazličnejši cenovni vzorci in pa seveda risanje 
linij trenda, o čemer bom pisal v naslednjih odstavkih. Na hitro bi lahko rekli, da se odporne 
točke na deviznih trgih oblikujejo tam, kjer je cena določene valute v primerjavi z drugo 
dovolj nizka, da pritisk s strani kupcev premaga pritisk s strani prodajalcev valut. Obratno 
velja za odporno točko oziroma linijo. Vendar pa sama analitična moč podpornih in odpornih 
točk ne bi imela take moči, če na trgu ne bi obstajalo psihološko pogojeno obnašanje 
prisotnih, ki omogoča obstoj podpornih in odpornih linij na daljši rok (Forex trading course, 
2008, str. 81). 
 
Da bi lažje razložil oblikovanje in obnašanje podpornih in odpornih linij, povzemam razlago 
J. Murphy (1999, str.59), ki razdeli prisotne na trgu v tri kategorije: trgovce, ki so se v danem 
trenutku odločili za nakup, trgovce, ki se odločili za prodajo in trgovce, ki so ob dani situaciji 
neodločeni in se nadalje delijo v tiste, ki so svoje investicije ravno izplačali in tiste, ki sploh 
niso trgovali. Poglejmo, kako se bodo posamezne skupine na trgu odzvale ob predpostavki, da 
je cena na trgu začela rasti. Skupina, ki se je odločila za nakup, je na pravi strani trga, vendar 
obžaluje, da ni bolj zaupala svoji analizi in kupila večje količine valute, ki je v porastu. Če bi 
trg zopet padel na raven prejšnjega nakupa, bi verjetno določeno količino valute dokupili. 
Druga skupina, ki stoji na prodajni strani, je uvidela, da je na napačni strani trga in tako upa, 
da bo trg zopet padel na staro raven, da bodo lahko izstopili iz trga s čimmanjšo izgubo. 
Tretja skupina, ki trenutno na trgu ni prisotna, pa se zopet deli na dve podskupini in sicer na 
tiste, ki so bili na pravi strani trga, vendar so svoje dobičke izplačali - ta skupina obžaluje 
svoje prehitro izplačilo in upa, da bo trg zopet padel nazaj, da bodo lahko kupili po prejšnji 
ceni. Zadnja skupina neodločenih je sedaj spoznala, da je trg v trendu navzgor in upa, da bo 
cena še kaj padla, da bodo lahko vstopili na nakupni strani. V primeru, da cena na trgu res 
pade na prejšnjo podporno točko, bo to torej pomenilo nakupovanje vseh štirih skupin. Ne 
smemo pozabiti, da sta pri trgovanju na finančnih trgih vedno vpleteni dve strani: stranka, ki 
prodaja in stranka, ki kupuje. Tako bodo tudi valute druge skupine našle svoje kupce. Takšno 
obnašanje na trgu bo povzročilo novo obdobje oziroma rast cene od prejšnje podporne točke. 
Enako seveda velja za obraten primer, pri katerem bi se oblikovala odporna točka. Že tako 
močno orodje pri tehnični analizi pa ima še eno dobro lastnost. Velikokrat se recimo 
podporna linija po preboju spremeni v odporno. 
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Slika 8 in 9: Podporna (levo) in odporna linija (desno) 
 

 
Opomba: Obkroženo območje na grafu spodaj levo prikazuje linijo odboja za devizni tečaj EUR/USD. Zgornje obkroženo območje pa 

predstavlja linijo podpore. Obakrat smo po preboju linij priča intenzivnemu trendu.  
 
 

Pri oblikovanju svojih odločitev, glede na podporne in odporne linije, se je potrebno zavedati, 
kako relevantna je določena podporna ali odporna linija. Zelo pomembno je obdobje trajanja 
linije - daljše kot je in večkrat kot se cena od nje odbije, bolj ji lahko zaupamo. Pomemben 
indikator pri potrditvi določene podporne ali odporne linije je tudi količina trgovanja 
(angleško volume), ki se izvede v območju teh linij. Če je količina trgovanja velika, je to 
indikator, da je takšna linija široko sprejeta. 

2.1.2 Trend linije 
Risanje trendnih linij (angleško trend line) je eden najosnovnejših postopkov tehnične analize, 
vendar ima veliko praktično vrednost. Trendna linija je projekcija gibanja trga v prihodnje. 
Trendna linija je precej podobna podpornim in odpornim linijam, s to razliko, da je trendna 
linija podporna linija za doline valov, ki si sledijo navzgor, in odporna linija za vrhove valov, 
ki si sledijo navzdol. Za risanje trendnih linij potrebujemo določene pogoje na trgu. Prvi 
pogoj je seveda prisotnost trenda; če je trg v mirovanju oziroma se giblje v stran, risanje 
trendnih linij ni mogoče in tudi ni smiselno. Recimo, da smo ugotovili, da je na trgu prisoten 
naraščujoči trend. Nadalje potrebujemo vsaj dve točki, skozi kateri bomo narisali premico 
trenda. Če rišemo naraščujočo linijo, potem ti dve točki predstavljata dolini dveh, ponavadi 
zaporednih, valov gibanja cena, kjer je druga točka oziroma dolina nad prvo. Tako dobimo 
naraščajočo trendno linijo, ki pa sama po sebi ni dovolj. Za potrditev trendne linije 
potrebujemo še tretjo točko, ki res potrdi obstoj narisane premice, kot je to razvidno iz slike 
(Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 65-67). 
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Slika 10: Risanje linije trenda 
 

 
 

Vir: Technical analysis of the financial markets, 1999, str. 66. 
 

Od tu naprej lahko začnemo z analizo trga. Največja informacijska vrednost trenda je ravno v 
tem, da ko je enkrat vzpostavljen, naj bi trajal določeno časovno obdobje in tudi z enako 
intenzivnostjo oziroma naklonom. Trendna linija tako analitiku služi kot podporna ali odporna 
linija cene in se na tej podlagi analitik lahko odloča glede svojih akcij na trgu. Glede na to, da 
trendna linija kaže tudi intenzivnosti rasti oziroma padanja in ne samo smeri trga, lahko 
pomeni kakršenkoli preboj linije pomemben znak za spremembe na trgu. Preboj trendne linije 
je velikokrat eden prvih znakov, da se bodo razmere na trgu spremenile. Prav tako kot pri 
podpornih in odpornih linijah smo tudi pri trendnih linijah lahko priča zamenjani vlogi; tako 
lahko trendna linija, ki je veljala kot odporna linija pri padajočem gibanju, postane podporna 
linija prvega odboja novega naraščajočega trenda. To je razvidno iz slike. 
  

Slika 11: Sprememba vloge linije trenda iz odporne v podporno linijo 
 

 

2.1.3 Stopinje povratka in korekcije trenda 
Naslednje pomembno orodje, povezano s trendom, so stopinje povratka oziroma korekcije. 
Znotraj vsakega trenda se pojavljajo nihanja ali valovi v nasprotni smeri dominantnega 
trenda. Takšnim nihanjem pravimo stopinje povratka (angleško retracement levels). Te 
stopinje niso naključne, ampak jih analitiki dobro poznajo. Najosnovnejša stopinja povratka je 
50%, kar pomeni, da korekcija popravi prvotni trend trga za 50% prejšnjega nihljaja. Poleg 
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najosnovnejšega 50% povratka pa so v tehnični analizi zelo pomembni tudi povratki za eno in 
dve tretjini. Dvotretjinski povratek je v svoji teoriji valov opisal že Elliott, kjer je vsakemu 
valu v določeno smer sledil 66% popravek v nasprotno smer. Najmanjši popravek, ki naj bi ga 
bil deležen vsak večji trend, je 33%. Stopinje povratka so s svojo natančnostjo zelo 
pomemben podatek pri trgovanju. Če želimo vstopiti na trg, ki je v naraščajočem trendu, 
moramo počakati, da se trg umiri in nastopi korekcija. S pomočjo orodij v trgovalnih 
aplikacijah si lahko izračunamo ceno pri različnih stopinjah povratka ali pa si grafično 
določimo meje in počakamo, da jih trg doseže. Največja stopinja povratka, ki še obljublja 
nadaljevanje prejšnjega trenda, je 66%, če pa je ta stopinja prebita, najverjetneje to pomeni 
obrat trenda. Osnovne stopinje povratka so torej 33%, 50% in 66%, kar pomeni, da je malo 
verjetno, da bi se korekcija končala nekje vmes. Če je cena prebila 33% stopinjo korekcije, bo 
najverjetneje šla še nižje, do 50 oziroma 66% (Technical analysis of finacial markets, 1999, 
str. 85-87).  
 
Poleg osnovnih stopinj povratka, opisanih zgoraj, pa se pri tehnični analizi srečujemo tudi z 
zelo pomembnimi Fibonaccijevimi razmerji. Fibonaccijeva razmerja so matematični vzorci, 
ki se kažejo v različnih oblikah. Fibonaccijeva razmerja opisujejo vsa razmerja v naravi, od 
rasti rastlin do razmerij pri človeku in tako dalje. Pri analizi deviznih trgov pa se 
Fibonaccijeva števila uporabljajo pri napovedovanju odpornih in podpornih stopinj povratka. 
Stopinje povratka, ki jih dobimo po Fibonacciju, so podobne tistim pri osnovni analizi 
korekcije, pa vendar se Fibonaccijeve stopinje rahlo razlikujejo. Fibonaccijeve stopinje 
povratka uporabljajo števila 38,2%; 50% in 61,8%. V vsaki trgovalni platformi imamo orodje, 
ki samodejno določi te tri stopinje povratka; vse, kar je potrebno narediti, je označiti začetek 
in vrh trenda, nato orodje izriše linije, ki lahko analitiku služijo kot podporne in odporne 
linije. Če smo na trgu priča korekciji trenda, lahko na podlagi Fibonaccijevih linij z veliko 
verjetnostjo pričakujemo, da bo cena recimo v naraščajočem trendu padla vsaj za 38,2% 
(Forex trading course, 2008, str. 91-92).    

 
Slika 11: Fibonaccijeve stopinje povratka 

 

 
 

Vir: Fibonacci retracements, 2009 
 

38,2% korekcija bo torej služila kot podporna linija pri korekciji naraščajočega trenda. Če bo 
cena prebila to linijo, je naslednja stopinja 50% in nato 61,8%. Fibanoccijeva števila nam pri 
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korekcijah trenda torej služijo v obeh smereh. Kot podporne linije, kjer lahko z večjo 
verjetnostjo trdimo, da se bo trend zopet obrnil v prvotno smer, po drugi strani pa preboj prve 
podporne linije 38,2% pomeni, da bo cena padla vsaj na 50%, ponavadi celo na 62,8%. 
Takšni podatki nam omogočajo zaslužke tudi pri trgovanju v nasprotni smeri trenda (Forex 
trading course, 2008, str. 93). 

2.2 Cenovni vzorci 
Dosedaj je bilo govora predvsem o trendu in podpornih in odpornih točkah, ki so sestavni del 
trenda v pogonu. Sedaj pa svojo pozornost usmerjam na pomembne indikatorje znotraj trenda, 
ki omogočajo posamezniku identifikacijo prvih znakov v spremembi trenda oziroma 
nadaljevanju trenda (Cofnas, 2008d, str. 36). 
 
Na finančnih trgih smo velikokrat priča obdobjem, kjer se trg ne giblje v trendu. Takrat smo 
priča nihanjem, ki niso dovolj velika, da bi jih lahko označili kot trend, predvsem pa se 
nihanja nenehno izmenjujejo v smeri. V takšnih situacijah se lahko tehnični analitik poslužuje 
cenovnih vzorcev, ki lahko pomagajo odkriti zgodnje znake spremembe oziroma 
nadaljevanja. Cenovne vzorce delimo v dve skupini in sicer v vzorce, ki napovedujejo 
spremembo smeri trenda, to so vzorci obrata (angleško reversal patterns), in pa vzorce, ki 
napovedujejo ponovno nadaljevanje trenda v prvotni smeri, to so vzorci nadaljevanja 
(angleško countinuation patterns). Na žalost cenovni vzorci niso enoznačni in tudi niso očitni. 
Osnovne različice cenovnih vzorcev se pojavljajo v najrazličnejših oblikah, tako jih je 
velikokrat težko opaziti, predvsem pa so velikokrat odvisni od subjektivne interpretacije, tako 
si lahko različni analitiki isti cenovni graf razlagajo različno (Technical analysis of finacial 
markets, 1999, str. 100). Preden se lotim cenovnih vzorcev, je potrebno omeniti še pomembno 
komponento, ki pomaga pri potrditvi določenega cenovnega vzorca. Ta komponenta je 
količina trgovanja (angleško volume). Komponenta količine predstavlja celoten obseg 
trgovanja v določnem časovnem obdobju in označuje število sklenjenih pogodb oziroma 
kupčij v določenem časovnem obdobju. Če se trg giblje v določeni smeri in ima obenem 
veliko količino trgovanja, je to dober indikator v prid trendu. Na podlagi količine trgovanja 
lahko torej sklepamo o stabilnosti določenega trenda. Ravno zato je količina trgovanja zelo 
pomembna pri oblikovanju cenovnih vzorcev (Volume). 

2.2.1 Vzorci nadaljevanja 
Vzorci nadaljevanja nastajajo v obdobjih, ko je trg v mirujočem stanju oziroma premoru, in 
nakazujejo na to, da se bo trend zopet nadaljeval v prvotni smeri. Vzorci nadaljevanja 
potrebujejo za formacijo manj časa kot vzorci obrata. Najpomembnejši skupini vzorcev 
nadaljevanja sta trikotniki in zastave. Obe skupini vzorcev imata različne oblike nastajanja in 
nista enoznačni. 

2.2.1.1 Trikotniki 
V splošnem obstajajo trije tipi trikotnikov: simetričen (angleško symmetrical triangle), 
naraščujoč (angleško ascending triangle in padajoč (angleško descending triangle). Trikotniki 
se med seboj razlikujejo po obliki in napovedovalni funkciji. Za simetrični trikotnik je 
značilno, da se zgornja in spodnja stranica pod približno enakim kotom približujeta ena drugi. 
To pomeni, da graf cene, ki ga trikotnik obdaja, riše vse manjše nihaje oziroma je vsak val 
manjši in tako se cena približuje vrhu trikotnika. Naraščujoči trikotnik ima za razliko od 
simetričnega zgornjo stranico ravno, spodnja pa je naraščujoča. Trikotnik se formira tako, da 
zgornja stranica postane fiksna odporna linija, od katere se cena večkrat odbije navzdol, 
vendar je ta odklon vsakič manjši, dokler naposled cena ne prebije zgornje podporne linije in 
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nadaljuje trenda. Zadnja različica trikotnika je padajoči trikotnik, ki je ravno obraten od 
naraščujočega. Pri padajočem trikotniku spodnja stranica postane podporna linija, ki jo cena 
večkrat poizkuša prebiti (Bullish triangle). 

 
Slika 12: Simetrični (levo), naraščujoči (na sredini) in padajoči (desno) trikotnik 

 

   
 

Vir: Triangle patterns, 2009 

2.2.1.2 Zastave 
Zastave (angleško flags and pennant), podobno kot trikotniki, predstavljajo kratke premore v 
dinamiki trga. Velikokrat se zastave pojavljajo po hitri 'eksploziji' trenda. Takrat cena nariše 
skoraj ravno črto, ki predstavlja 'drog' zastave. Po bliskovitem skoku se trg umiri in potegne 
nazaj. Vrh oziroma jedro zastave se lahko oblikuje v dveh različnih oblikah, kot enakomerni 
kanal (angleško flag) ali pa kot trikotnik (angleško pennant) na način, ki je opisan zgoraj. 
Zastave spadajo med najbolj zanesljive vzorce nadaljevanja trenda. Redkokateri vzorec se 
konča s spremembo trenda (Bullish pennat). 
 

Slika 13: Vzorec zastave 
 

 
 

Vir: Flags and pennants, 2009 

2.2.2 Vzorci obrata 
Vzorci obrata so ponavadi prvi pokazatelji spremembe trenda na trgu. Delimo jih na vzorce 
glave in ramen, vzorce trojnega vrha in vzroce dvojnega vrha. 
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2.2.2.1 Vzorec glave in ramen 
Eden najznačilnejših vzorcev obrata je vzorec glave in ramen. Nastane tako, da se trend 
počasi upočasni in sile povpraševanja in ponudbe se izenačijo. Nato sile prodajalcev 
prelomijo naraščanje trenda in cena pade in tako ustvari prvo dolino, ki je obenem tudi prva 
točka tako imenovane vratne linije (angleško neckline). Od tu cena zopet naraste in doseže 
nov vrh in tako je ustvarjena prva rama in glava. Na tem mestu je pomembna indikacija 
količine trgovanja, saj je navadno novi vrh dosežen pri nižji količini trgovanja kot ga je imela 
prva rama. Padec količine trgovanja je tako prvi pomemben indikator, ki namiguje na 
spremembe na trgu. Po dosegu najvišje točke, glave, cena zopet pade in navadno preseka 
vratno linijo trenda, kar je novi indikator za spremembe. Padec doseže vratno linijo in se od tu 
zopet odbije in doseže še zadnji vrh, drugo ramo, pri še nižji količini trgovanja. Od tu cena 
zopet pade, prebije vratno linijo. Na tem mestu je zopet pomembna količina trgovanja, le-ta bi 
morala narasti in tako potrditi novo smer trenda. Na trgu seveda obstajajo tudi primeri glave 
in ramen v padajočem trendu. Potek nastanka je ravno obraten, količina trgovanja kot 
indikator pa se obnaša enako kot pri naraščujočem trendu (Head and sholders pattern). 
 

Slika 14: Vzorec glava in ramena 
 

 
Opomba: Na sliki smo priča oblikovanju vzorca glave in ramen, pomembno je opazovanje količine trgovanja, ki jo označujejo pokončne 

paličice na dnu grafa. 
 

Vir: Head and sholders pattern, 2009 
 

2.2.2.2 Vzorec trojnega vrha 
Trojni vrh oziroma dolina je zelo podobna vzorcu glave in ramen, s to razliko, da so pri 
trojnem vrhu oziroma dolini najvišje oziroma najnižje točke približno enake. Na ta način se, 
namesto dveh ram in glave, tvorijo trije vrhovi. Zaradi podobnosti je včasih težko opaziti 
razlike med obema vzorcema. Pri trojnem vrhu oziroma dolini smo zopet priča pomembnosti 
indikacije količine trgovanja, saj mora le-ta z vsakim vrhom oziroma dolino padati. Po dosegu 
prvih dveh vrhov cena vsakič pade na enako podporno linijo, v tretjem poskusu pa jo prebije 
in tako da znak za spremembo trenda (Chart patterns, triple tops and bottoms). 
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Slika 15: Vzorec trojnega vrha 
 

 
Opomba: Na sliki lahko vidimo, kako cena trikrat doseže zgornjo odporno linijo, vendar je ne more prebiti. Obenem se istočasno oblikuje 
tudi podporna linija, ki jo cena prebije po tretjem odboju (break of support) od odporne linije in trg preide v obdobje padajočega trenda.  

 
Vir: Chart patterns, triple tops and bottoms, 2009 

2.2.2.3 Vzorec dvojnega vrha 
Dvojni vrhovi in doline so eden od najbolj priljubljenih vzorcev spremembe. Zaradi svoje 
enostavnosti se hitro pojavijo in so tudi lahko razumljivi. Nastanejo na podoben način kot 
trojni vrhovi, s tem da se pri dvojnem že po drugem poskusu trend spremeni. Količina 
trgovanja, kot indikator, pri drugem vrhu oziroma dolini zopet pade. Vzorec je zaključen, ko 
cena prebije podporno oziroma odporno linijo (odvisno ali gre za naraščujoči ali padajoči 
trend) (Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 119.-121.). 
 

Slika 16: Vzorec dvojnega vrha 
 

 
Opomba: Slika prikazuje vzorec dvojnega vrha (Top #1 in Top #2) 

 
Vir: Double top, 2009 

 

3 Indikatorji tehnične analize 
Tehnični indikatorji so eno od najširše uporabljenih orodij v tehnični analizi. Medtem ko je 
večina zgoraj opisanih tehničnih orodij predmet subjektivne presoje analitika, so tehnični 
indikatorji bolj objektivni. Tehnični indikatorji kažejo posamezniku različne vrednosti, 
gibanja in tako dalje. Vse na podlagi podatkov o ceni. Podatki o ceni, ki jih uporabljamo za 
indikatorje, predstavljajo najnižje, najvišje, začetne in končne ravni cen, odvisno od 
posameznega indikatorja. Nekateri indikatorji v svojo analizo vključujejo tudi podatke o 
količini trgovanja. Glavna naloga indikatorjev je torej dopolniti tehnično analizo s podatki, ki 
niso podvrženi subjektivni presoji in tako lahko služijo kot pomembna potrdila pri odločitvah 
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na trgu. Tehnični indikatorji so ponavadi prikazani v grafični obliki, lahko so v posebnih 
oknih ali pa neposredno na grafu cene, in tako omogočajo neposredno primerjavo in analizo. 
Danes poznamo ogromno tehničnih indikatorjev. Nekateri uporabljajo povsem preproste 
formule kot so drseče sredine, drugi so bolj kompleksni in je za njihovo razumevanje in dobro 
trgovanje potrebna poglobljena študija (Trend trading for a living, 2008, str. 39). 

3.1 Drseče sredine 
Drseče sredine (angleško moving averages) so eden najbolj vsestranskih in široko 
uporabljenih indikatorjev. Prva prednost je to, da jih je zelo lahko razumeti in s tem 
pripomorejo k nedvoumnosti, gotovosti našega odločanja, zaradi svoje preprostosti pa so tudi 
velikokrat uporabljeni v najrazličnejših trgovalnih strategijah in trgovalnih robotih, ki na 
podlagi različnih drsečih sredin proizvajajo nakupne oziroma prodajne signale. Drseče sredine 
predstavljajo povprečja analiziranih podatkov. Če torej želimo petdnevno drseče povprečje, 
vzamemo podatke o zaključnih cenah zadnjih petih dni in jih delimo s pet. Tako dobimo 
osnovno točko. Osnovna točka sama po sebi nima velike analitične vrednosti, zato so drseče 
sredine sestavljene iz niza velikih časovnih vrst podatkov, tako nastane črta, ki povezuje 
točke, nastale na zgoraj opisani način. Pri uporabi drsečih sredin lahko izbiramo med 
različnimi tipi, in sicer: enostavne, eksponentne, linearno obtežene drseče sredine. Preden se 
lotim razlage posameznih tipov sredin, bi se za trenutek rad ustavil še pri samih podatkih. 
Večina analitikov pri drsečih sredinah uporablja zaključne cene posameznih časovnih enot 
(ura, dan, teden...). Vendar pa je potrebno vedeti, da se za drseče sredine lahko uporablja 
katerekoli podatke o ceni, le da so ti konsistentni. Nekateri analitiki tako uporabljajo srednje 
vrednosti cene, ki jih dobimo tako, da delimo razliko med najvišjo in najnižjo ceno na pol, 
nekateri z različnimi formulami v drseče sredine vključujejo tudi najvišje in najnižje vrednosti 
in vsoto delijo s tri in tako dalje. Pri vseh modifikacijah drsečih sredin je pomembna 
konsistentnost in pa da posameznik razume, kaj mu modificiran indikator predstavlja (Trade 
your way to financial freedom, 2007, str. 98). 

3.1.1 Enostavne drseče sredine 
Enostavne drseče sredine (angleško simple moving averages) so najosnovnejši tip drsečih 
sredin. Predstavljajo povprečje zadnjih -n enot, ki jih vključimo v analizo. Ravno zaradi svoje 
preprostosti so velikokrat uporabljeni, po drugi strani pa so tudi velikokrat kritiziran način 
uporabe drsečih sredin. Največja kritika enostavnih drsečih sredin leti na dejstvo, da le-te 
dajejo enako pomembnost vsem podatkom, ki jih zajemajo. Torej, dvajsetdnevna drseča 
sredina enako obravnava zaključno ceno, tako prvi kot dvajseti dan v vrsti. Kritiki pravijo, da 
so zadnji podatki bolj pomembni, ker bolj vplivajo na gibanje cene kot prvi, in bi si zato 
zaslužili večjo pomembnost oziroma utež pri oblikovanju drseče sredine. Pri dvajsetdnevni 
enostavni drseči sredini ima vsak dan 5% težo. Kritiki torej trdijo, da bi morali zadnji dnevi 
oziroma zadnji podatki v vrsti imeti višjo težo(Technical analysis of finacial markets, 1999, 
str. 199). 

3.1.2 Linearno obtežene drseče sredine 
Zaradi zgoraj opisanih kritik se je razvila bolj kompleksna različica drsečih sredin. Linearno 
obtežene drseče sredine (angleško linearly weighted moving averages) dajejo danim 
podatkom v vrsti večjo vrednost. Tako bi po tej formuli pri desetdnevni drseči sredini bil 
deseti dan pomnožen z deset, deveti dan z devet in tako dalje. Tako se največja vrednost in 
pomembnost pri oblikovanju drseče sredine pripiše zadnjemu podatku v vrsti. Tako dobljena 
vsota faktorjev je potem deljena s številom 55, ki je vsota zmnožkov (10, 9, 8,...) in na tak 
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način ponovno pridemo do grafa drsečih sredin (Technical analysis of finacial markets, 1999, 
str.199). 

3.1.3 Eksponentne drseče sredine 
Eksponentne drseče sredine (angleško exponential moving averages) so bolj kompleksna 
različica linearno obteženih drsečih sredin. Prva prednost eksponentih sredin je ta, da lahko 
posameznik sam določa, kakšno odstotkovno utež bo imel zadnji podatek v vrsti. Vsota vse 
odstotkovnih uteži je 100%, od nas pa je odvisno, kakšno utež bo imel zadni podatek v vrsti. 
Na ta način lahko zadnji zaključni ceni pripišemo recimo 10% utež, lahko pa le-ta znaša več 
ali manj. Glade na višino uteži, ki jo pripisujemo, določamo odzivnost drseče sredine. Višja 
kot je utež za zadnji podatek v vrsti, bolj bo drseča sredina sledila grafu cene in bolj volatilna 
bo. Če damo zadnemu podatku nižjo odstotkovno utež, recimo 5%, to pomeni, da dajemu 
zadnjemu podatku v vrsti manjši pomen, s tem pa bomo drsečo sredino naredili manj 
občutljivo na nihanja na trgu. Seveda se nam s temi utežmi ni potrebno pretirano ukvarjati, saj 
nam v trgovalnih aplikacijah računalnik sam izračuna drsečo sredino za željeno število 
obdobij (Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 200). 

3.1.4 Različni načini uporabe drsečih sredin 
Kot rečeno se drseče sredine velikokrat uporabljajo pri programiranju raznih trgovalnih 
strategij. Pri tehnični analizi obstaja veliko načinov uporabe drsečih sredin. Nekateri analitiki 
uporabljajo samo eno drsečo sredino, drugi več. Razlikujejo se po količini podatkov, ki jih 
obravnavajo, recimo število dni, ur in tako naprej. In pa po tipu drseče sredine, kot je opisano 
zgoraj. Veliko analitikov oblikuje in preizkuša različne kombinacije drsečih sredin, jih 
preizkuša in analizira in na koncu pridejo do 'zmagovalne' kombinacije, ki jo potem 
uporabljajo pri pravem trgovanju (Cofnas, 2008c, str. 22). Osnovni namen drsečih sredin je 
posredovanje vstopnih in izstopnih signalov. Do njih pridemo na različne načine. Najbolj 
priljubljeni način je križanje dveh ali treh drsečih sredin ali pa križanje ene drseče sredine s 
krivuljo cene in podobno. V osnovi velja pravilo: ko krajša drseča sredina (recimo 
dvajsetdnevna) seka daljšo (petdesetdnevno) na poti navzgor, pomeni, da je trg v naraščanju, 
in to lahko pomeni signal za nakup. Obratna situacija seveda označuje signal za prodajo. 
Obstajajo še zgodnejši signali kot recimo sekanje grafa cene z eno od drsečih sredin in tako 
dalje  (Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 201). 

 
Slika 17: Primer dveh drsečih sredin 

 

 
Opomba: Na zgornji sliki sta poleg grafa cene še 50 in 200-dnevni enostavni drseči sredini. 

 
Vir: Moving averages, 2009 
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Glede na to, da bom pri oblikovanju in testiranju trgovalne strategije tudi sam uporabil 
različne kombinacije drsečih sredin, se bom v nadaljevanju razlage le-teh lotil v naslednjem 
poglavju. 

3.1.5 Ovojnice in Bollingerjev obroč 
Ovojnice (angleško envelopes) in Bollingerjev obroč (angleško Bollinger band) sta 
indikatorja, izpeljana iz drsečih sredin. Oba indikatorja sta si precej podobna. Ovojnice 
obdajajo graf cene iz zgornje in spodnje strani. Predstavljajo odstotkovni odklon navzdol in 
navzgor in nam povedo, kdaj je cena 'preveč' zašla od svojega povprečja. Ponavadi se 
ovojnice uporabljajo za 3% odklon, obdajajo pa 21-dnevno drsečo sredino. Ko cena doseže 
eno od ovojnice, je to znak, da je trg prehitro in preveč intenzivno zašel v določeno smer stran 
od 21-dnevne drseče sredine. To je lahko znak, da se kratkoročni trend (recimo nekajurni) 
končuje. Seveda obstajajo različne nastavitve in vsak analitik si mora poiskati ustrezno zanj 
(Envelopes). 
 
Naslednji indikator je Bollingerjev obroč (angleško Bollinger bands), ki je zelo podoben 
ovojnicam. Tudi pri Bollingerjevem obroču imamo dve ovojnici, ki obdajata drsečo sredino, 
vendar pa se pri Bollingerjevem obroču za stopnjo odklona ne uporabljajo odstotki, ampak 
število standardnih odklonov. Iz statistike je znano, da standardni odklon uporabljamo za 
merjenje statistične razpršenosti enot. Z njim je moč izmeriti, kako razpršene so vrednosti, 
vsebovane v populaciji (Standardni odklon). V mojem primeru je torej to cena deviznega 
tečaja. V večini primerov se za Bollingerjeva obroča uporabljata dva standardna odklona, kar 
pomeni, da je znotraj obroča 95% vrednosti gibanja cene. Zaradi dejstva, da Bollingerjev 
obroč pri merjenju uporablja standardne odklone, je ta obroč manj rigiden od ovojnic, ki 
uporabljajo fiksno mero odklona. Glede na volatilnost trga se spreminja širina 
Bollingerjevega obroča. Bollingerjev obroč je zelo uporaben indikator, saj nam ovojnice 
podajajo dve informaciji, ki jih lahko uporabljamo za trgovalne strategije. Ena možnost je, ko 
se cena dotakne zgornje ovojnice in se od nje odbije - takrat postane spodnja ovojnica meja, 
do kje lahko pričakujemo,  da bo cena padla. V takem primeru lahko prodamo določen valutni 
par pri meji, kjer se cena odbije od zgornje ovojnice. Če pa zaključna cena prebije zgornjo 
ovojnico, lahko to predstavlja začetek rasti cene in je to znak za nakup deviznega para. 
(Bollinger bands) 

 
Slika 18: Bollingerjev obroč 

 
Opomba: Na sliki sta z rdečim krogcem označeni mesti, kjer bi bilo smisleno prodati devizni par EUR/USD, z zelenim krogcem pa je označen 

preboj Bollingerjevega obroča in signal za nakup deviznega para. 
 

Vir: Bollinger bands, 2009 
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3.1.6 Tedensko pravilo ali Donchianov trend 
Tedensko pravilo je ena najstarejših trgovalnih strategij. Prvi ga je začel uporabljati Richard 
Donchian, ki je bil pionir v strategijah, ki sledijo trendu (angleško trend following). Tedensko 
pravilo preprosto pravi, da kupujemo na trgu, ko cena preseže najvišjo ceno zadnjih dvajsetih 
dni, in prodajamo na trgu, ko cena pade pod najnižjo ceno zadnjih dvajsetih dni. Nadaljnje 
pravilo pa pravi, da lahko kupujemo samo na trgih, kjer je petdesetdnevna drseča sredina nad 
tristodnevno, in prodajamo, ko je situacija obratna. Drugo pravilo je v bistvu pogoj, ki naj bi 
bil izpolnjen, in pravi, da lahko kupujemo samo na trgih, ki so v naraščujočem trendu, kar 
pomeni, da je krajša drseča sredina nad daljšo in prodajamo samo na trgih, kjer je daljša 
drseča sredina nad krajšo (Way of the turtle, 2007, str. 68). 
 

Slika 19: Preboj dvajsetdnevne najvišje cene 

 
Opomba: Na sliki je prikazan primer Donchianovega trenda na tedenskem grafu EUR/USD. Vsak japonski svečnik predstavlja tedensko 

gibanje cene. Pri rdeči vodoravni črti je cena prebila najvišjo vrednost v zadnjih dvajsetih dneh (teden pri trgovanju pomeni 5 dni, saj se čez 
vikend ne trguje) in po tem narasla. 

 
 

Z Doncianijevm pravilom zaključujem poglavje o drsečih sredinah. Na tem mestu je potrebno 
povedati, da so drseče sredine zelo primeren in zanesljiv indikator za trgovanje na trgih, ki 
imajo smer oziramo trend. Manj pa so primerni za trgovanje na trgih, ki mirujejo oziroma so 
brez trenda. V takih obdobjih analitiki uporabljajo drug sklop indikatorjev, ki jim pravimo 
oscilatorji. Zelo zanimiva je tudi teorija, ki se uporablja na takih trgih in se imenuje teorija 
nasprotnega mnenja (angleško Contrary Opinion theory). Teorija pravi, da se v primerih, ko 
je trg v mirovanju, lahko trguje tudi v nasprotni smeri trenda. Več o oscilatorjih in teoriji CO 
pa v naslednjem poglavju. 
 

3.2 Oscilatorji 
Oscilatorji so indikatorji, ki jih uporabljamo kot alternativo drsečim sredinam in so še posebej 
dobrodošli v obdobjih mirovanja, ko trg nima določenega trenda. V takih obdobjih večina 
strategij, ki sledijo trendu, seveda ne deluje, zato je potreben drugačen pristop. Oscilatorji 
tako v takih obdobjih analitiku postrežejo z informacijami, ki mu omogočajo dobičkonosno 
trgovanje na trgih brez trenda. Vendar pa se uporabnost oscilatorjev ne konča, ko trg preide v 
trend. Tudi v obdobju trenda so zelo dobrodošli, saj opozarjajo na območja kratkoročne 
precenjenosti ali podcenjenosti deviz in so na ta način dobrodošli indikatorji tudi v povezavi z 
zgoraj opisanimi drsečimi sredinami (Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 225). 
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V tehnični analizi obstaja velik nabor oscilatorjev. Ponavadi je priporočljivo uporabljati nekaj 
oscilatorjev in se za njih specializirati. V grobem praktično vsi oscilatorji prikazujejo iste 
informacije, precenjenost in podcenjenost trga. Razlikujejo se po grafični podobi in možnosti 
optimizacije, ki nam jih posamezen oscilator ponuja. V svojem diplomskem delu bom 
predstavil tri najpogosteje uporabljene tipe oscilatorjev: CCI indeks (angleško commody 
channel index), indeks relativne moči (angleško relative strenght index) in pa stohastični 
oscilator. 
 

3.2.1 CCI indeks 
Oscilator CCI primerja trenutno ceno s povprečjem zadnjih n-tih zaključnih cen. Največkrat 
se za n uporablja število 20. To pomeni, da CCI primerja trenutno ceno s povprečjem zadnjih 
dvajsetih zaključnih cen. Najbolj pomembni meji pri CCI indeksu sta meji +100 in -100. 
Zgornja meja +100 označuje začetek območja precenjenosti deviznega tečaja, spodnja meja -
100 pa predstavlja začetek območja podcenjenosti deviznega tečaja. Tehnično gledano za 
izračun CCI indeksa potrebujemo tri podatke in pa konstanto 0.015. Potrebujemo podatke o: 
 

• osnovni ceni (angleško typical price): TP=(H+C+L)/3 H=high (najvišja cena), L=low 
(najnižja), C=close (zaključna) 

• pri osnovni različici CCI-ja se v enačbi uporablja dvajsetdnevna drseča sredina 
osnovne cene. Angleško 'simple moving average of a typical price' ali 'SMATP' 

• povprečni odklon (angleško mean deviation): za izračun je najprej potrebno izračunati 
absolutno razliko med zadnjo višino drseče sredine in vsako od osnovnih cen (v tem 
primeru vsako od dvajsetih osnovnih cen); nato seštejemo vse dobljene absolutne 
razlike in jih delimo z 20; tako dobimo povprečni odklon 

• v zadnjem koraku zgoraj dobljenim podatkom dodamo še konstanto 0.015 in vse 
skupaj povežemo v formulo za CCI: 
  

)015,0/()( ×−= deviatonMeanSMAPTprideTypicalCCI     (1) 
 

Na tak način pridemo do grafičnega prikaza CCI indeksa. Konstanta 0.015 omogoča, da se 
vrednost CCI v 70 do 80% nahaja v kanalu med -100 in +100. Na ta način je doseženo, da se 
vrednosti nad +100 oziroma pod -100 pojavljajo samo v 20 do 30 odstotkov primerov. Seveda 
je odstotek vrednosti CCI, ki se gibljejo med -100 in +100, odvisen tudi od periode, za katero 
CCI računamo. Krajša kot je perioda, bolj je CCI volatilen, kar pomeni, da proizvaja več 
signalov, ker cena večkrat zaide v območje nad +100 oziroma pod -100. Poleg informacije o 
precenejnosti in podcenjenosti deviznega para nam CCI daje tudi nakupne in prodajne 
signale. Prodajni signal tako nastane, ko cena iz območja nad +100 pade pod +100, nakupni 
signal pa je v ravno obratni situaciji pri meji -100 (Commody channel index). 
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Slika 19: CCI indeks 

 
 

Vir: Commody channel index, 2009 

3.2.2 Indeks relativne moči (RSI indeks) 
Indeks relativne moči je razvil J. Welles Wilder, Jr. leta 1978 in do danes je RSI postal eden 
od najpogosteje uporabljenih oscilatorjev v tehnični analizi. RSI meri relativno moč cene 
tako, da jo primerja z višino preteklih cen. Vrednost, ki nam jo kaže RSI, izračunamo na 
podlagi formule: 
 

RSRSI +−= 1/100100            
(2) 

 
pri čemer RS predstavlja povprečje zaključnih cen navzgor/povprečje zaključnih cen navzdol 
(Relative strenght index). 
 
RSI primerja relativno moč vsote naraščanja cene, to je v dneh, ko je bila končna cena 
posameznega dne višja od končne cene preteklega dne v primerjavi z vsoto padajočih cen v 
dneh preučevanega obdobja, ko je zaključna cena tekočega obdobja nižja od cene v 
predhodnem dnevu. RSI torej primerja velikost rasti in velikost padcev valutnega para (Indeks 
relativne moči). Njegova vrednost se giblje v kanalu med 0 in 100, pri čemer sta pomembni 
meji 30 in 70. Pod mejo 30 se nahaja območje podcenjenosti, nad mejo 70 pa območje 
precenjenosti. Podobno kot pri CCI tudi tukaj signali za nakup in prodajo nastanejo, ko 
vrednost cene iz območja pod mejo 30 preide v območje nad 30 in iz območja nad 70 pod 70 
(Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 240). 
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Slika 20: RSI indeks 

 
 

Vir: Relative strength index, 2009 

3.2.3 Stohastični oscilator 
Stohastični oscilator je prav tako namenjen ugotavljanju precenjenosti in podcenjenosti tržnih 
razmer. Stohastični oscilator nam pokaže, kje se nahaja trenutna raven cene glede na razpon 
najvišje/najnižje zaključne cene v preteklih obdobjih. Temelji na predpostavki, da se pri 
naraščajočemu trendu zaključni tečaji vrtijo okoli najvišjih vrednosti tečajev preteklih obdobij 
(maksimumov). Pri padajočem trendu pa se zaključni tečaji gibljejo okoli nižjih cenovnih 
nivojev (minimum). Stohastični oscilator ponazorimo z dvema linijama, ki ju imenujemo %K 
linija in %D linija. %D linija nam daje glavne signale in je zato pomembnejša. Obe liniji se 
gibljeta v pasu med 0 in 100%, pri čemer območja nad mejo 80% predstavljajo precenjeno 
območje, območja pod mejo 20% pa podcenejeno območje. Za izračun se običajno uporablja 
podatke za 14 period (potrebujemo torej podatke o najvišji, najnižji in zaključni ceni za 
zadnjih 14 dni, ur, odvisno od časovnega intervala, za katerega želimo izračunati stohastični 
oscilator) in poteka po formuli (3). 
 

)
)()(

)((100%
nobdobjacelotnegacenaNajnižjanobdobjacelotnegacenaNajvišja

nobdobjacenazaključakNajnižjacenazaključakZadnjaK
−

−
×=  

(3) 
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Tabela 1: Najvišja najnižja in zaključna cena za sedem period za izračun Stohastičnega oscilatorja 
Perioda 

(n) 
Najvišja 

cena 
Najnižja 

cena 
Zaključna 

cena 
1 119,50 116,00 119,13 

2 119,94 116,00 116,75 

3 118,44 111,63 113.50 

4 114,19 110,60 111,56 

5 113,44 109,13 110,00 

6 119,13 116,88 119,13 

7 119,44 114,56 115,38

Opomba: V tabeli so podčrtane najnižja vrednost celotnega obdobja, najvišja vrednost celotnega obdobja in pa zaključna vrednost celotnega 
obdobja. V mojem primeru sem navedel podatke za sedem period, zgolj zaradi manjše tabele. 

 
Vir: Stohastic, 2009 

 
 Za izračun %K torej potrebujemo najnižjo, najvišjo in pa zaključno ceno obdobja, za 
katerega želimo izračunati Stohastični oscilator, če upoštevamo podatke iz tabele 1 in formulo 
(3), dobimo nasledni rezultat: 
 

81,57)
13,10994,119
13,10938,115(100% =

−
−

×=K          

(4) 
 
Linijo %D pa izračunamo kot 3-periodno drsečo sredino linije %K. Na ta način je linija %D 
bolj umirjena kot linija %K in tudi bolj zanesliva pri proizvajanju signalov (Stohastic). 
Ponavadi se izvede nakup deviznega para, ko je %K nad %D in %D linija prebije mejo 20 
navzgor. To pomeni, da valutni par iz območja podcenjenosti zopet raste. V obratni situaciji 
pri meji 80 lahko odpremo prodajno pozicijo. Stohastični indikator ima v primerjavi z RSI kar 
nekaj prednosti, pri čemer je ena pomembnejših mirnost, s katero se stohastični oscilator 
giblje od meje, ki označuje precenjenost. Stohastični indikator nam pokaže, da je trend dosti 
bolj urejen, kot to kaže RSI (Stohastični oscilator). 
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Slika 21: Stohastični oscilator 

 
Vir: Stohastic, 2009 

 
Pri uporabi oscilatorjev je potrebno vedeti dve stvari: kaj prikazujejo oziroma na kakšen način 
delujejo in pa v kakšnih tržnih razmerah najbolje delujejo. Oscilatorji so najbolj natančni in 
dobičkonosni v obdobjih, ko trg nima trenda oziroma se giblje v stran. V takih tržnih 
razmerah oscilatorji zelo podrobno sledijo krivulji cene. Vrhovi in doline grafa cene se 
skorajda ujemajo z grafom oscilatorja. Ko pa se zgodi preboj trga in se začne novi trend, 
oscilatorji ponavadi odpovejo, saj so njihove vrednosti hitro v območju precenjenosti ali 
podcenjenosti. V takih primerih je potrebno uporabo oscilatorja zamenjati z uporabo drsečih 
sredin, ki se bolje obnesejo v obdobjih, ko je na trgu prisoten trend (Technical analysis of 
finacial markets, 1999, str. 252). 

3.2.4 Teorija nasprotnega mnenja 
Študija oscilatorjev nas pripelje do drugačnega pogleda na trgovanje na finančnih trgih. 
Dosedaj je pri trgovanju veljalo pravilo trgovanja v smeri trendov, trgovanje na podlagi 
oscilatorjev pa pravi nasprotno. Na podlagi tega se je razvila teorija nasprotnega mnenja 
(angleško Contrary opinion theory). Še več, teorija nasprotnega mnenja začrta povsem novo 
smernico pri analizi trgovanja. Doslej sem govoril samo o tehnični oziroma temeljni analizi, 
teorija nasprotnega mnenja pa v trgovanje prinaša analizo, ki se nanaša na psihologijo in tako 
doda pomembno tretjo dimenzijo, to je obnašanje in psihologija posameznika, vpletenega na 
finančni trg. Bistvo teorije nasprotnega mnenja pravi, da je tisto, o čemer se strinja velika 
večina ljudi, ponavadi narobe. Po tej teoriji bo trgovec na finančnem trgu najprej poskušal 
ugotoviti, kaj na trgu dela velika večina ljudi in se potem odzvati ravno nasprotno (Contrary 
Opinion: Using Sentiment to Chart the Markets, 2000, str. 45). 
 

4 Oblikovanje trgovalne strategije 
Po pregledu osnovnih orodij in indikatorjev za tehnično analizo se v tem poglavju 
osredotočam na uporabo le-teh v praksi. Poskušal bom oblikovati nekaj trgovalnih strategij in 
jih nato empirično testirati. Glede na moje dosedanje znanje in izkušnje s trgovanjem na 
deviznih trgih se zavedam, da bodo rezultati verjetno popačeni, saj je testiranje trgovalnih 
strategij zelo občutljiva zadeva, ki zavede marsikaterega profesionalnega trgovca. Preden pa 
se lotim trgovalnih strategij, se mi zdi pomembno analizirati osnovne komponente, na podlagi 
katerih se odločamo o trgovalni strategiji. J. Murphy (1999, str. 493) pravi, da je oblikovanje 
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trgovalnih sistemov umetnost, združena z znanjem in zdravo pametjo. Bistvo oblikovanja 
trgovalnega sistema ni oblikovati sistem, ki bi prinašal najvišje dobičke na podlagi preteklih 
podatkov, pač pa oblikovanje sistema, ki bo trgoval dovolj dobro, predvsem pa repliciral 
rezultate preteklih podatkov v prihodnosti. Pri empiričnem testiranju trgovalnih strategij se 
ponavadi obračamo na pretekle podatke, saj za testiranje potrebujemo veliko let in podatkov, 
tako bi bilo testiranje v sedanjosti na tako imenovani demo verziji nesmiselno. Tudi če bi 
testirali eno leto, bi bilo to premalo. Zato se analitiki obračajo na pretekle podatke in testirajo 
svoje sisteme na podlagi teh podatkov. Glede na vso tehnično analizo, ki pravi, da se cenovni 
vzorci ponavljajo, je seveda smiselno pričakovati, da se bodo razmere iz preteklosti ponovile 
tudi v prihodnosti. To je edini način, da je sploh smiselno uporabiti pretekle podatke za 
testiranje strategije, ki jo nameravamo uporabiti v prihodnosti. Nadaljnja prednost oblikovanja 
trgovalne strategije je avtomatizacija trgovanja. To pomeni, da so iz našega trgovanja 
izključena vsa naša čustva. Kot bomo videli v nadaljevanju, so čustva zelo pomemben del 
trgovanja, predvsem pri začetnikih, in so velikokrat odločilnega pomena za izgubo in izpad iz 
deviznega trgovanja. Pri oblikovanju trgovalne strategije moramo biti tako pozorni tudi na 
svojo osebnost; obstajajo različni tipi trgovcev, ki se razlikujejo v času po psiholoških 
faktorjih. Nekateri so bolj konzervativni, drugi bolj naklonjeni tveganju in tako dalje. Ena 
največjih prednosti deviznega trga je ravno v tem, da nudi možnost zaslužka širokemu spektru 
trgovcev z različnimi trgovalnimi strategijami in željami. Nekatere trgovce zanimajo 
nekajminutni zaslužki, drugi so pripravljeni čakati tudi nekaj dni ali več, da se njihova 
'napoved' uresniči. Seveda pa so na devizne trge vpletene tudi velike organizacije, vlade, 
centralne banke in tako dalje, ki imajo ta devizni trg tudi za  stabilizacijske namene in ne 
samo za zaslužek.  
 
Ne glede na širok spekter trgovcev, ki se pojavljajo na deviznih trgih, se bom sam osredotočil 
na spekter fizičnih oseb, ki trgujejo doma z namenom zaslužiti nekaj dodatnega denarja ali pa 
se s tem bolj profesionalno ukvarjajo in od tega lahko živijo. Moj namen torej ni oblikovanje 
trgovalne strategije za banke, podjetja in podobno. 
 

4.1 Devizni trgi in trgovanje 
Preden se poglobim v različne skupine trgovcev, psihologijo in ostale dejavnike, ki poganjajo 
devizni trg, naj na kratko razložim, kako trgovanje na deviznem trgu s pomočjo računalniških 
aplikacij sploh poteka. Z razvojem medmrežja in preprostih aplikacij je devizni trg postal 
dostopen praktično vsakomur. Prvič zato, ker ga je lahko uporabljati in drugič zato, ker za 
začetek trgovanja ne potrebuješ velikih vložkov, kot je bilo to potrebno včasih. Forex 
(angleško Foreign exchange) oziroma devizni trg je največji finančni trg na svetu. Za razliko 
od drugih finančnih trgov Forex nima centralne lokacije. Trguje se na globalni mreži, locirani 
v Londonu, New Yorku in Tokiu. Trg deluje vsak dan od nedelje od 23. ure do petka do 23. 
ure po našem času, 24 ur na dan. Številne banke in brokerske organizacije po svetu ponujajo 
računalniške aplikacije, ki omogočajo dostop do mrežnega trgovanja na deviznih oziroma 
Forex trgih. Posameznik lahko tako izbira med različnimi tipi aplikacij in različnimi 
podnuniki.  Pomembno je, da se posameznik pred trgovanjem sooči z delovanjem svoje 
aplikacije, da ve, kaj mu ta omogoča, katera orodja so na njej in kako jih uporablja. V ta 
namen večina ponudnikov nudi tudi 'demo' verzije, preko katerih je mogoče trgovati z 
virtualnim denarjem in tako spoznati delovanje trga in orodij. Trgovanje na deviznem trgu 
poteka tako, da se posameznik na podlagi analize odloči, kateri valutni par je najbolj primeren 
za trgovanje v tistem trenutku. Recimo, da izberemo valutni par EUR/USD. Sama trgovalna 
aplikacija nas nenehno obvešča o dogajanju na trgu, tako smo nenehno priča spreminjanju 
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deviznih tečajev in včasih lahko nekajminutna zamuda dobiček sprevrže v izgubo. Kaj pa 
sploh predstavlja dobiček? Celotno trgovanje temelji na logični postavki: če smo mnenja, da 
bo par EUR/USD naraščal, bomo ta valutni par kupovali in ga kasneje prodajali pri višji ceni. 
To pomeni, da bo evro postajal močnejši oziroma dolar šibkejši. Predpostavimo, da je 
trenutna cena EUR/USD 1,2740/45. Iz teorije vemo, da pri trgovanju z devizami poznamo 
dve ceni, nakupno in prodajno. V mojem primeru je prodajna cena 1,2740 in nakupna 1,2745. 
Glede na to, da je tečaj izražen kot EUR/USD, pomeni, da za 1 evro dobimo pri nakupu 
1,2745 dolarja oziroma pri prodaji 0,785 dolarja. Zaslužek oziroma izguba se na deviznih 
trgih meri v pipih. En pip predstavlja spremembo tečaja za 0,0001 oziroma 0,01, če je tečaj 
izražen v dveh decimalkah (kot je to recimo pri deviznem tečaju USD/JEN ali EUR/JEN), kar 
pomeni, da smo s katerokoli akcijo takoj 5 pipov v minusu, ker je v mojem primeru 5 pipov 
razlika med nakupnim in prodajnim tečajem oziroma 'spread'. Potrebno se je seveda zavedati, 
da če vstopimo na trg tako, da kupimo določen valutni par po nakupni ceni, je za izstop iz trga 
za nas relavantna prodajna cena, ker za nas izstop iz trga pomeni zaprtje nakupne pozicije 
oziroma prodaja.  Razlika med nakupno in prodajno vrednostjo valutnega para pri trgovanju 
na deviznih trgih predstavlja nekakšen transakcijski strošek oziroma vstopni strošek za 
odprtje posamezne pozicije. Različni ponudniki imajo različno visoke 'spreade' in tako 
predstavljajo različno visoke vstopne stroške za posameznika. To je koristna informacija, ko 
se odločamo, pri katerem ponudniku forex trgovanja bomo odprli račun. Pri veliki večini 
podnudnikov se razlike med nakupno in prodajno ceno za določen devizni par gibljejo med 2 
do 5 pipi. Vsak pip pa v osnovi pomeni 1 evro (seveda se to nanaša na večino evropskih 
aplikacij). Na tak način se torej odvija trgovanje na forex trgu. Recimo, da smo kupili 
evro/dolar pri vrednosti 1,2745 in ga prodali pri vrednosti 1,2785 (v tem primeru je seveda 
prodajna cena 1,2785, nakupna pa je 1,2790) – s tem smo zaslužili 40 evrov. Vendar pa to še 
ni vse. Vrednost oziroma mnogokratnik pipa lahko določamo sami, kar pomeni, da lahko 
vrednost enega pipa znaša tudi več kot 1 evro. V tem primeru lahko recimo sprememba za 
0,0001 pomeni +/-10 evrov, kar stanje glede dobička oziroma izgube zelo spremeni. Vsaka 
spletna aplikacija ima poleg vseh že naštetih funkcij tudi funkciji 'končaj izgubo' (angleško 
stop loss) in 'vzemi dobiček' (angleško take profit). Ti dve funkciji sta ročno nastavljivi meji, 
ki služita predvsem v primeru, ko smo med potekom trgovanja odsotni, in pa v primeru, ko 
želimo imeti popolnoma avtomatizirano trgovanje in na tak način izključiti naša čustva. Glede 
na način delovanja forex trg uvrščamo med trge z velikim finančnim vzvodom. Po zgornjem 
scenariju lahko na tak način v nekaj minutah zaslužimo tudi do 200, 300 ali več evrov. Ravno 
tako visoke možnosti za zaslužek, pa v posamezniku zbudijo različne vedenjske in psihološke 
vzorce, ki ponavadi predstavljajo veliko komponento pri trgovanju in dogajanju na samem 
trgu. 
 

4.2 Profili trgovcev in psihologija 
Kot je bilo povedano že uvodoma, je devizni trg prostor za različne profile in osebnosti 
trgovcev. Nekaj je bilo o psihologiji in ozadju delovanja deviznega trga že povedano pri 
razlagi oblikovanja podpornih in odpornih linij. V tem odstavku bom nekaj več povedal o 
nevarnostih, ki s psihološkega vidika grozijo posamezniku, ko ta enkrat vstopi v ogromno 
kolesje Forex trga. V osnovi je največja komponenta pri oblikovanju profila posameznega 
trgovca njegov karakter in s tem v zvezi naklonjenost k tveganju, želja po zaslužku in pa tudi 
finančni vložek, ki je zelo pomembna komponenta pri možnosti oblikovanja profila (Safe 
strategies for financial freedom, 2004, str. 203). Skupaj s posameznikovim trgovalnim 
profilom pa gresta tudi trgovalna strategija in sistem nadzorovanja tveganja, o katerem bom 
govoril kasneje. Vsak posameznik mora ugotoviti, kakšen način trgovanja mu ustreza in se na 
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podlagi tega odločiti za določeno trgovalno strategijo. Na forex trgu tako v grobem obstajajo 
štiri skupine trgovcev, v katere spada večina fizičnih oseb. Te štiri skupine so gverile, 
skalpeli, dnevni trgovci (angleško day traders) in pozicijski trgovci (angleško position 
traders). Za imeni skupin se pravzaprav skrivajo trije načini trgovanja: kratkoročno, 
srednjeročno in dolgoročno. V skupino kratkoročnega trgovanja spadajo gverile in skalpeli. V 
skupino srednjeročnega trgovanja spadajo dnevni trgovci in v skupino dolgoročnega trgovanja 
pozicijski trgovci. Splošna usmerjenost trgovcev na forex trgu je v povprečju veliko krajša kot 
na trgih z drugimi finančnimi oblikami. Zelo malo trgovcev na forexu trguje pozicijsko, ker je 
tveganje držanja odprte pozicije veliko, saj je Forex trg zelo nestanoviten. Glede na to, da se 
skupine trgovcev med seboj razlikujejo po načinih trgovanja, ciljnih zaslužkih in velikosti 
tveganja, se mi zdi smiselno, da jih bolje predstavim (Getting started in forex trading 
stretegies, 2007, str. 46). 

4.2.1 Gverile 
Gverile so trgovci, ki svoje pozicije držijo najmanj časa. Tak tip trgovca išče hiter zaslužek. 
Njihova ciljna vsota je dobiček od 5 do 20 pipov. Pri svojem trgovanju uporabljajo krajše 
časovne intervale prikazovanja grafa cene, recimo eno do  15-minutne intervale. Takšen način 
trgovanja ni primeren za trgovce, ki imajo majhne račune, saj je zelo tvegan. Vsi indikatorji in 
orodja so pri krajših časovnih intervalih ponavadi manj zanesljivi. Pri takšnem načinu 
trgovanja pomeni minus 10 do 15 pipov zaprtje pozicije, zato je potrebna zelo dobra taktika, 
ki praktično takoj obrodi pozitiven izkupiček (Getting started in forex trading stretegies, 2007, 
str. 46). 

4.2.2 Skalpeli 
Skalpeli so druga skupina trgovcev in so po svoji naravi 'bližnji sorodniki' gveril. Tudi ta 
skupina trgovcev spada med trgovce z željo po hitrem zaslužku, vendar je njihov pričakovan 
dobiček vseeno večji kot pri gverilah. Skalpeli sledijo dobičku, ki se razteza na intervalu med 
10 do 40 pipi. Tako kot za gverile je tudi za skalpele ugodnejši trg, ki je bolj 'gost' (angleško 
thick). Takšen trg nima izrazitega trenda in se bolj ali manj enakomerno vali v stran. Tak trg 
je primernejši za ta dva tipa trgovanja, saj se lahko morebitna napaka z malo potrpežljivosti 
zopet spreobrne v dobiček (Getting started in forex trading stretegies, 2007, str. 47). 

4.2.3 Dnevni trgovci 
Dnevni trgovci ciljajo na dobičke od 20 do 100 pipov in so pri izbiri svojega 'favorita' bolj 
pazljivi. Dnevni trgovci izvedejo veliko manj trgovanja kot recimo gverile ali skalpeli. Imajo 
natančnejše trgovalne strategije, ki redkeje dajo znak za nakup ali prodajo, vendar pa so te 
strategije nastavljene na večje dobičke in upoštevajo več faktorjev na trgu. Drug pomemben 
vidik dnevnih trgovcev je čas. Dnevni trgovci svojo pozicijo držijo po več ur, včasih tudi cel 
dan, vendar redko več kot to. Zato je pri dnevnem trgovanju pomembno dvoje: da imamo čas 
in se s trgovanjem ukvarjamo profesionalno; ali pa da imamo dobro izoblikovan sistem 
denarnega upravljanja, ki nam, s pomočjo mej za dobiček in izgubo, sam zaključi trgovanje 
pri realizaciji izgube oziroma dobička (Getting started in forex trading stretegies, 2007, str. 
47). 

4.2.4 Pozicijski trgovci 
Pozicijski trgovci svoje pozicije držijo več dni in so na ta način podvrženi velikemu tveganju. 
Zasledujejo dobičke do 50 do 200 pipov. Takšna nihanja lahko trg doseže šele po parih dneh 
ali tednu. Medtem pa se lahko na trgu dogaja marsikaj. Ta način trgovca se bolj poslužuje 
temeljne analize, pričakuje, da bo določena ekonomska informacija počasi potisnila trg v 
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zaželeno smer. Tako kot dnevni trgovci imajo tudi pozicijski trgovci dobro razvit sistem 
denarnega upravljanja, saj ne morejo biti pri računalniku cele dneve (Getting started in forex 
trading stretegies, 2007, str. 47). 

4.2.5 Psihologija in različni psihološki motivi 
Psihološki dejavniki so eden najpogostejših vzrokov za propad in izstop posameznika iz forex 
trga, po drugi strani pa so določeni psihološki vzorci tako pogosti in prisotni na trgu, da 
praktično vplivajo na dogajanje na trgu. Bistvo poznavanja psiholoških dejavnikov ob 
trgovanju je, da jih prepoznamo pri sebi in da jih imamo pod nadzorom. Največja in obenem 
najosnovnejša psihološka dejavnika sta pohlep in strah. Na trgih z velikim vzvodom, kot je 
devizni trg, lahko ta dva dejavnika hitro privreta na dan in vplivata na naše trgovalne 
odločitve. Preden se odločimo za način trgovanja, ki ga bomo uporabljali, je dobro poznati 
sebe, saj recimo zelo nervozni trgovci niso primerni za pozicijski tip trgovanja. Vendar pa je 
za dobro trgovanje potrebno imeti svoja čustva pod nadzorom (Getting started in forex trading 
stretegies, 2007, str. 48). Najosnovnejše napake, povezane s psihologijo posameznika, so: 
 

• Nenaklonjenost k izgubi (angleško loss aversion): nenaklonjenost k izgubi je zelo 
velik faktor pri trgovanju, saj ljudje nehajo slediti svojim trgovalnim sistemom, ko le-
ti naredijo izgubo; namesto, da bi izstopili iz trga pri meji, ki je bila prvotno določena 
za izstop z izgubo, ljudje upajo, da se bo trg le obrnil v zaželeno smer; tako se lahko 
izguba veča in veča (Way of the turtle, 2007, str. 16). 

• Nagnjenje k prehitremu zapiranju dobička (angleško disposition effect): to je ravno 
nasprotni učinek, saj v tem primeru posameznik hitro zapira minimalne dobičke z 
željo po varnosti pozicije; tudi tukaj je v ozadju isti problem kot zgoraj, posameznik 
ne zaupa trgovalni strategiji in tako predčasno zapira dobičke, ki bi se lahko izkazali 
za veliko večje (Way of the turtle, 2007, str. 17). 
 

Obstaja še veliko psiholoških motivov, ki se pogosto pojavljajo pri trgovcih, vendar je po 
moji oceni za namen moje diplomske naloge zgoraj opisan pomen psihologije dovolj 
natančen. Bistvo psiholoških dejavnikov je, da se jih zavedamo in da jih imamo pod 
nadzorom, kar pomeni, da ne vplivajo na naše odločitve na trgu. 

4.3 Nadzorovanje tveganja  
Nadzorovanje tveganja je zelo pomembna komponenta pri oblikovanju trgovalnih strategij, 
predvsem pri popolni avtomatizaciji sistema. Popolna avtomatizacija pomeni, da nam sistem 
pove, kdaj naj kupimo oziroma prodamo in potem v sistem vnesemo zgornjo in spodnjo mejo 
za izstop iz trga. Določanje mej je obenem določanje tveganja in vse skupaj zajema 
oblikovanje sistema za nadzorovanje tveganja. Določanje mej za izstop iz trga je zelo 
občutljivo in težko delo. Previsoka meja za dobiček lahko pomeni, da dobička ne bomo 
dosegli in se bo trg predčasno obrnil v drugo smer, prenizka meja za dobiček lahko na trgu 
pusti nerealizirano priložnost. V obratni situaciji prenizka meja za izstop v primeru izgube 
lahko pomeni, da smo dali sistemu premalo manevrskega prostora in bo že najmanjši nihljaj v 
napačno smer pomenil izstop iz pozicije in realizirane izgube (Safe strategies for financial 
freedom, 2004, str. 203). Dejansko oprijemljivih pravil za oblikovanje sistema za 
nadzorovanje tveganja ni. Obstajajo pa groba navodila, ki določajo, kakšno tveganje in tudi 
kakšen odstotek tveganja naj nosi posamezna pozicija. Nesmiselno bi bilo recimo pustiti, da 
ima ena odprta pozicija takšne meje, da predstavlja odstotkovno prevelike izgube v primerjavi 
s kapitalom, ki ga imamo na razpolago. Po tej analogiji si lahko vsak trgovec določi, kakšno 
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tveganje oziroma izguba na dan je zanj tolerantna. Recimo, da bi trgovec z 10.000 evri 
toleriral 2% dnevno izgubo, to je 200 evrov. Teh 200 evrov sedaj predstavlja kumulativno 
tveganja, ki smo ga pripravljeni sprejeti. Naslednja stopnja odločanja pa pade na posamezne 
pozicije; koliko vrednosti celotnega dnevnega tveganja naj porazdelimo na posamezne 
pozicije. Nekdo, ki ima zelo dober trgovalni sistem, in le-temu tudi zaupa, lahko celotno 
dnevno tveganje postavi na eno pozicijo. Seveda je pri trenutni razlagi potrebno upoštevati 
tudi mnogokratnik vsakega pipa. Če vsak 0,0001 spremembe pomeni 1 evro, je meja izgube 
200 evrov zelo veliko, če pa imamo mnogokratnik pipa recimo 10 evrov, pomeni 20 pipov 
izgube 200 evrov in lahko zaključimo s trgovanjem za tisti dan (FOREX trading course, 2008, 
str. 162). Pri določanju meje za izstop iz pozicije nam lahko pomaga tudi poseben indikator, 
ki temelji na povprečnem gibanju cene in ga angleško imenujemo average true range 
indikator oziroma krajše ATR1. ATR je tehnični indikator, ki ga je razvil J. Welles Wilder in 
temelji na razponu oziroma območju gibanja cene za določeno časovno obdobje (recimo za 
dan), popravljenem za N-dnevno eksponentno drsečo sredino. Osnovni razpon (angleško 
range) trgovanja je preprosto razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo, ki jo je v določenem 
časovnem obdobju (dnevu, uri...) zavzela cena. TR (angleško true range) k računanju dodaja 
še zaključno ceno prejšnjega časovnega obdobja, če je ta zunaj tekočega obdobja, kar pomeni, 
da če gledamo po dnevih, TR k računanju današnjega razpona dodaja tudi zaključno ceno 
včerajšnjega dne, če je ta izven razpona današnjega dne. ATR pa vrednosti TR-ja razporedi na 
podlagi eksponentne drseče sredine. Wilder za izračun ATR predlaga 14-dnevno (če imamo 
dan kot časovni okvir) eksponentno drsečo sredino (Average true range). ATR torej 
predstavlja določen razpon gibanja cene, ki je izračunan na podlagi preteklih gibanj cen in 
eksponentne drseče sredine. Na ta način ATR predstavlja nekakšno enoto volatilnosti in zato 
je primeren in ga lahko uporabimo pri določanju izstopne meje. Recimo, da ATR določenega 
dneva znaša 50 pipov. To pomeni, da lahko mejo za izstop iz trga postavimo 50 pipov 
pod/nad (odvisno, ali gre za nakupno ali prodajno pozicijo) mejo, pri kateri je bila pozicija 
odprta. Meja je seveda lahko tudi dvakratnik ATR in bi v tem primeru pomenila 100 pipov in 
tako dalje. Več o apliciranju ATR-ja v trgovalno strategijo bom povedal pri samih trgovalnih 
strategijah, kjer bo ATR tudi ena od možnosti sistema za nadzor tveganja pri mojih 
strategijah.  
 
Pri določanju karakteristik sistema za nadzor tveganja moramo torej upoštevati tri parametre: 
velikost trgovalnega računa, velikost oziroma mnogokratnike pipov, ki jih lahko uporabljamo 
in pa razmerje med mejo izgube in mejo dobička. Z drugimi besedami povedano, če imamo 
majhen račun, ne moremo biti pozicijski trgovec, saj so s tem načinom trgovanja povezana 
visoka tveganja zaradi nihanja na trgu. Prav tako z majhnim računom ne moremo trgovati z 
veliko pipi, ker je lahko preveč tvegano, in nenazadnje, če trgujemo na način skalpela, ne 
moremo postaviti 5 pipov meje za izgubo in 50 pipov meje za dobiček, to bi bilo nerealno 
(Getting started in forex trading stretegies, 2007, str. 110).  
 
Sistem za nadzorovanje tveganja se mora ujemati s stilom trgovanja, ki ga nameravamo 
prakticirati, le-tega pa pogojujeta naša osebnost in pa velikost trgovalnega računa. Tako M. 
Archer v svoji knjigi »Getting started in forex trading stretegies« predstavlja naslednje 
sisteme za nadzor tveganja glede na stil trgovca: 
 
 
                                                 
1 ATR se lahko uporablja tudi kot mera za določanje količine denarja, ki smo ga pripravljeni tvegati ob odprtju 
posamezne pozicije. V tem smislu volatilnost trga izražena z ATR lahko predstavlja procentualno količino 
denarja, ki smo ga pripravljeni vložiti v določeno pozicijo (Way of the turtle, 2007, str. 118). 
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• Gverile: 15 pipov za dobiček in 10 za izgubo 

• Skalpeli: 25 pipov za dobiček in 15 za izgubo 

• Dnevni trgovci: 50 pipov za dobiček in 20 za izgubo 

• Pozicijski trgovci: 100 pipov za dobiček in 50 za izgubo 

Iz zgornje razdelitve lahko hitro ugotovimo, da dlje kot držimo posamezno pozicijo oziroma 
bolj kot na trgovanje gledamo dolgoročno, večje je naše razmerje med dobičkom in izgubo 
(Getting started in forex trading stretegies, 2007, str. 110). Za dobre strategije je zelo 
pomembno razmerje med tveganjem in potencialnim dobičkom, ki se mu angleško reče 
risk/reward ratio. Ta indikator označuje razmerje med tveganjem, ki ga sprejmemo ob vsakem 
odprtju pozicije, in pa potencialnim dobičkom, ki ga od pozicije pričakujemo. Tveganje je v 
primeru odprtja nove pozicije razlika med trenutno ceno, pri kateri je bila pozicija odprta, in 
pa ceno, na kateri je postavljena meja za izstop iz trga v primeru, da bi se trg obrnil v napačno 
smer od pričakovane. Če za primer vzamemo kar zgornjo opredelitev tveganja za različne tipe 
trgovcev, lahko ugotovimo razmerja med tveganjem in dobičkom za posamezne skupine. 
Recimo gverile imajo 10 za izgubo in 15 za dobiček, kar znese 1,5R (pri čemer je R oznaka za 
indikator risk/reward). Čimvišje je razmerje, temboljša je strategija, seveda pa je nerealno 
pričakovati razmerja, večja od 3R, vsaj ne na dolgi rok (Trade your way to financial freedom, 
2007, str. 48). 
 
Dosedaj opisani načini oblikovanja sistema za nadzor tveganja so izključno mehanski, kar 
pomeni, da pri postavljanju mej sledimo stilu, ki ga imamo kot trgovec. Obstajajo pa seveda 
tudi drugi, bolj analitični načini, po katerih se meje postavlja na različne ravni podpornih in 
odpornih linij ali pa lokalnih maksimumov ali minimumov. Takšen način postavljanja mej je 
bolj primeren za trgovce, ki imajo možnost biti za računalnikom med trgovanjem, kar pomeni, 
da njihovo trgovanje ni popolnoma avtomatizirano. 

4.4 Oblikovanje trgovalne strategije 
Oblikovanje vsake trgovalne strategije je potrebno začeti s preučevanjem cenovnih grafov 
različnih deviznih parov. Pri vsakem paru opazujemo, kako se obnašajo določene drseče 
sredine, kako se obnašajo razni oscilatorji, kakšni so cenovni vzorci, kako nastajajo in tako 
naprej (Trading Systems). Po pregledovanju gibanja cen različnih parov sem recimo ugotovil, 
da križanje dveh drsečih sredin ne pomeni enako močnih signalov in odzivov. Pri nekaterih 
parih je velik del trenda že zamujen, ko enkrat pride do križanja dveh drsečih sredin. V takih 
primerih je potrebno najti kombinacije, ki bodo na spremembo v trendu opozorile prej kot to 
opozori sekanje drsečih sredin. Ugotovil sem, da je pri nekaterih parih dovolj zanesljiv signal 
že sekanje grafa cene s hitrejšo drsečo sredino. Seveda je lahko tak signal pri drugih 
prezgoden za trgovanje. Bistvo je, da s preučevanjem različnih parov dobimo nek vtis o 
dogajanju na trgu in tudi o korelaciji med različnimi pari.  
  
V grobem poznamo dva tipa trgovalnih strategij in sicer: 
  

• Strategije, ki sledijo trendu (angleško trend-following systems): Ta način strategije je 
največkrat uporabljen. Temelji na predpostavki, da se bo cena gibala v smeri trenda in 
da se v nasprotno smer trenda ne trguje. Takšne strategije uporabljajo predvsem 
indikatorje, ki so izvedeni iz drsečih sredin. Sem spadajo različni tipi drsečih sredin, 
Bollingerjev obroč in ovojnice. Seveda so te strategije učinkovite v obdobjih, ko ima 
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trg trend. Težje pa je trgovati z njimi, ko je trg v vmesnem obdobju in nima izrazitega 
trenda. V takšnih primerih je bolje uporabljati drug tip trgovalnih strategij (Trading 
Systems: Designing your system). 

• Strategije nasproti trenda (angleško countertrend systems): Bistvo teh strategij je, da 
prodajamo, ko je cena najviša in je valutni par v območju precenjenosti, in kupujemo, 
ko je cena najnižja. Za trgovanje s takimi strategijami uporabljamo drugačne 
indikatorje, predvsem stahastične oscilatorje, RSI in CCI indekse in tako dalje. Vsi ti 
indikatorji nam podajajo informacije o tem, kdaj je cena na trgu momentalno 
previsoka in je določen valutni par precenjen, in obratno. Te trgovalne strategije dobro 
delujejo v obdobjih, ko na trgu ni prisotnega izrazitega trenda (Trading Systems: 
Designing Your System). 

 
Ne glede na to, da obstajata dva praktično popolnoma nasprotna tipa strategij, se pri samem 
oblikovanju strategije ravnamo po istem vzorcu oziroma pravilih za oblikovanje strategije, ki 
jih predstavljam v nadaljevanju. 

4.4.1 1. Korak 
Najpomembnejši pri oblikovanju sodobnih trgovalnih strategij je program preverjanja 
trgovalne strategije in pa baza podatkov zaključnih cen za različne valutne pare. Bistvo pri 
oblikovanju trgovalnih strategij je njihova preverljivost oziroma testiranje. V ta namen 
potrebujemo urejeno bazo podatkov za obdobje vsaj desetih let. Način testiranja strategije, pri 
kateri uporabljamo pretekle podatke, imenujemo angleško backtesting. Bistvo takšnega 
načina testiranja je oblikovati in preveriti strategijo na preteklih podatkih in pričakovati, da bo 
strategija podobno dobro delovala v prihodnosti. Takšna pričakovanja seveda oblikujemo na 
podlagi tehnične analize, ki pravi, da se preteklost ponavlja (Trading systems: Design your 
system). Dandanes je na voljo veliko programov za testiranje, nekateri so popolnoma 
avtomatizirani in nam ob koncu testiranja dajo podatke, drugi pa so bolj preprosti in delujejo 
kot nekakšen časovni stroj. Na ta način se lahko vrnemo v preteklo obdobje in ročno testiramo 
različne strategije na preteklih podatkih, program pa nam sproti riše gibanje cene. S pomočjo 
teh programov lahko dokaj zaneslivo preverimo svoje zamisli o strategiji, vendar pa moramo 
biti pazljivi, saj nas kaj hitro lahko zanese v prekomerno optimiziranje parametrov. Bistvo 
testiranja ni oblikovanje strategije, ki bo imela 100% zaslužek, na preteklih podatkih, ampak 
oblikovanje strategije, ki bo robustna in za katero bomo lahko v prihodnosti pričakovali 
podobne rezultate, kot smo jih dosegli s pomočjo preteklih podatkov (Way of the turtle, 2007, 
str. 163). 

4.4.2 2. Korak 
Naslednji korak pri izgradnji sistema je določitev bistva sistema in programiranje, če seveda 
želimo popolnoma avtomatičen sistem trgovanja in če nam tak sistem omogoča naša 
trgovalna aplikacija. Pri tem koraku je pomembno predvsem ugotoviti, na kakšen način bomo 
trgovali, kakšne indikatorje bomo uporabljali in kako bodo le-ti proizvajali vstopne in 
izstopne signale. Vedno izhajamo iz baze podatkov za pretekla obdobja. Vsi indikatorji so 
izvedeni iz preteklih podatkov o cenah in tako lahko za vsak indikator zapišemo formulo, ki 
ga opisuje. Tako opisane indikatorje prenesemo v računalniški jezik, v posamezni aplikaciji. 
Različne aplikacije vsebujejo različne računalniške jezike za programiranje strategij, recimo: 
C++, MQL4 in tako dalje (Trading systems: Design your system). 
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4.4.3 3. Korak 
Tretji korak je zelo pomemben. Odločiti se moramo, na kakšen način bomo trgovali, kakšen 
profil trgovca bomo. Tukaj pridejo v poštev naša pričakovanja, osebnost, izkušnje in pa 
količina kapitala, ki ga imamo na razpolago za trgovanje. Po preučevanju trgov se odločimo, 
na katerih trgih bomo trgovali in v kakšni časovni enoti nam bo aplikacija prikazovala graf 
cene (McMahon, 2007a, str. 38). Prikazovanje grafa cene za profil gverilca je ponavadi 
najkrajši, od 1 do 15-minutni graf (recimo japonski svečnik), za dnevnega trgovca pridejo v 
poštev večji časovni intervali prikazovanja, kot so recimo eno in štiriurni in tako naprej. 
Veliko trgovcev ima tudi določeno uro dneva, ko trgujejo. Določeni valutni pari so različno 
volatilni ob različnih urah, ker je količina trgovanja različna, zato se lahko začetniki in tisti, ki 
jim velika volatilnost ne odgovarja, takih ur izogibajo (Getting started in forex trading 
strategies, 2007, str. 116). 

4.4.4 4. Korak 
Doslej smo torej dobili podatke o cenah za različne valutne pare, priskrbeli smo si program za 
testiranje in program za trgovanje (včasih je to lahko en in isti program), odločili smo se, s 
katerimi valutnimi pari bomo trgovali in okvirno določili profil trgovca, ki nam najbolj leži. 
Sedaj je na vrsti testiranje strategije. Pri testiranju preizkušamo več možnih scenarijev.  
Testiranje strategije lahko naredimo tudi 'ročno', predvsem to pride v poštev pri preprostejših 
strategijah, kot je recimo križanje drsečih sredin in drugo. Vendar je za bolj zanesljiv pristop 
in rezultate priporočljivo testiranje s programom, ki je temu namenjen. Po testiranju 
pregledamo dobljene rezultate in kazalce in jih preučimo, seveda je potrebno dobro poznati 
namen in informacijsko vrednost vsakega kazalca, ki nam ga program izpiše, saj le tako lahko 
razumemo in popravimo napake v sistemu (Technical analysis of finacial markets, 1999, str. 
496). 

4.4.5 5. Korak 
Po testiranju dobimo svojega favorita, strategijo, ki nam je najbolj všeč, kar pomeni, da ta 
strategija odgovarja našemu stilu trgovanja in ima obenem zadovoljive rezultate. Sedaj s 
strategijo trgujemo na virtualnem računu, kjer jo preizkusimo z virtualnim denarjem, vendar 
ob trenutnih razmerah na trgu. To je obvezen korak, preden začnemo trgovati s pravim 
denarjem. Strategijo preizkušamo na več trgih in opazujemo, kako se obnaša. Predvsem 
moramo biti pozorni na slabe pozicije in ugotoviti, kaj je šlo pri posamezni poziciji narobe. 
Seveda je nemogoče odpraviti vse pomanjkljivosti sistema, vendar pa to še ne pomeni, da 
moramo slabe pozicije ignorirati. Pri tem koraku se lahko zopet vrnemo na testiranje strategije 
z optimizacijo določenih parametrov, če se nam to zdi potrebno (Technical analysis of finacial 
markets, 1999, str. 498). 

4.4.6 6. Korak 
To je zadnji korak pri oblikovanju strategije. Sedaj je naša strategija pripravljena na pravi trg. 
Pri vsem skupaj se je potrebno zavedati, da bodo rezultati najverjetneje slabši kot pri 
testiranju, vendar pa je zelo pomembno, da sistemu zaupamo. Dobri sistemi imajo lahko več 
zaporednih slabih pozicij in vendar naposled pride prava, ki povrne stroške vseh slabih za 
nazaj. Če izgubimo zaupanje v strategijo, lahko hitro izgubimo dobre signale in ne ukrepamo. 
Seveda je vse to lažje reči kot udejanjiti. Veliko trgovcev se po nekaj slabih pozicijah začne 
spraševati o zanesljivosti sistema, o zanesljivosti opravljenih testov in dobljenih rezultatih, 
kar seveda vodi v slabo trgovanje in posledično izgubo (Trading systems: Design your 
system). 

35 



4.5 Mere uspešnosti strategij 

4.5.1 CAGR% in RAR%  
CAGR% (angleško compound annual growth rate) je z drugimi besedami znan tudi kot 
geometrično povprečje prihodkov investicije. CAGR% predstavlja prihodke od investicij 
skozi določeno časovno obdobje, ki so razporejeni enakomerno po letih. CAGR% se izračuna 
po naslednji formuli: 

1)(
1

−= letŠtevilo

vrednostZačačet
vrednostKončonCAGR        (3) 

 
CAGR% dejansko ni realna številka, ampak je številka, po kateri bi prihodki investicije rasli, 
če bi rasli enakomerno po letih. Predstavljajmo si, da imamo osnovni vložek 10.000 evrov in 
začnemo trgovati 1. januarja 2005. Predpostavljajmo, da so v prvem letu naše investicije iz 
10.000 evrov zrasle na 13.000 evrov in v drugem letu na 14.000 evrov. V tretjem letu, torej 
letu 2008, pa na 19.500 evrov. Naš CAGR% bi torej znašal: 19.500 evrov / 10.000 evrov = 
1,95. Potencirano z 1/3 (3 je število let) in na koncu odštejemo 1. Naš rezultat je 0,2493 
oziroma 24,93-odstotkovna povprečna letna rast. Problem pri kazalcu CAGR% je v njegovi 
naravi, saj je zelo občutljiv na zelo dobra ali slaba leta. In zato lahko hitro zavede (Compound 
annul growth rate). 
 
Druga, bolj robustna različica CAGR% je kazalec RAR% (angleško regressed annual return) 
oziroma regresiran letni prihodek. RAR% predstavlja linijo, dobljeno na podlagi vsote 
najmanjših kvadratov regresije. Na ta način je RAR% manj občutljiv na enkratna nihanja 
prihodkov in tako izniči slabosti, ki jih ima CAGR% ter doda k robustnosti trgovalne 
strategije (Way of the turtle, 2007, str. 186). 
 

4.5.2 Maksimalni skupni padec 
Maksimalni skupni padec kapitala (angleško max total drawdown) predstavlja največji 
odstotkovni padec v celotnem obdobju trgovanja, ki ga povzroči enkratni dogodek, torej ne 
gre za seštevek večih padcev, ampak za enkratni padec oziroma največji odstotek povratka 
krivulje kapitala. Označuje torej največji odstotkovni padec od vrha do doline krivulje 
kapitala. Maksimalni skupni padec kapitala je zelo pomemben kazalec pri presojanju in 
ocenjevanju strategij. Dobre strategije poskušajo minimalizirati padce in jih čimbolj omejiti, 
tako njihovo trajanje kot tudi njihovo intenzivnost. Poleg odstotkovnega padca je pri 
testiranju strategij pomemben tudi kazalec najdaljšega obdobja padca (angleško longest total 
equity drawdown). Ta kazalec predstavlja časovni okvir najdaljših padcev kapitala in meri čas 
od zadnjega vrha do novega, višjega vrha (Trading blox user guide, 2008, str. 37). 

4.5.3 MAR razmerje in R-cubed kazalec 
MAR (angleško MAR ratio) je eden najpomembnejših kazalcev uspešne trgovalne strategije, 
saj med seboj primerja kazalca CAGR% in maksimalen skupni padec kapitala (angleško max 
total equity drawdown). MAR je eden od osnovnih kazalcev pri primerjavi tveganja in 
dobička (angleško risk/reward ratio), na podlagi katerega lahko hitro izločimo slabe 
strategije. MAR torej služi hitremu vpogledu v osnovno stanje strategije. Glede na slabosti, ki 
sem jih omenil že pri opisu CAGR%, bom tudi za MAR kazalec opisal bolj robustno 
različico, ki je v tem primeru R na kubik oziroma angleško R-cubed. Naj najprej opozorim, da 
ta kazalec nima nikakršne zveze s kubiranjem, ampak mu je avtor dal takšno ime iz kratic 
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RRRR - robust risk/reward ration. Za izračun indiktorja R-cubed uporabljamo robustnejšo 
različico letnih povratkov in sicer RAR% v imenovalcu in pa nov način izračuna vsote 
maksimalnih skupnih padcev kapitala v števcu, ki ga avtor poimenuje časovno prilagojen 
povprečen največji padec kapitala (angleško length-adjusted average maximum drawdown). 
Iz imena lahko vidimo, da je kazalec v imenovalcu sestavljen iz dveh komponent, in sicer: 
maksimalnega povprečnega padca in časovne komponente. Maksimalen povprečen padec je v 
tem primeru izračunan tako, da seštejemo pet največjih padcev (angleško drawdown) v 
obdobju testiranja in jih delimo s 5. Časovno prilagojeno komponento pa dobimo tako, da 
vzamemo povprečno dolžino maksimalnih padcev, izraženih v dnevih, in jo delimo s 365. 
Nato dobljeno število množimo s številko, dobljeno iz izračuna petih največjih padcev, 
deljenih s pet. Torej recimo, da je RAR% 50% in povprečni maksimalni padec 25% ter 
najdaljše časovno obdobje padca eno leto oziroma 365 dni. V tem primeru bi kazalec R-cubed 
znašal 50%/(25%*365/365), kar znese 2,0. Na ta način smo dobili boljšo mero uspešnosti 
sistema, saj je le-ta manj občutljiva na časovne komponente testiranja kot sta začetek in konec 
testiranja (Way of the turtle, 2007, str. 188). 

5 Empirična analiza trgovalnih strategij 
Po vsem napisanem v diplomskem delu sem sedaj prišel do ključnega dejanja, izdelave in 
testiranja trgovalnih strategij za devizne trge. Imel sem to srečo, da sem na spletu našel 
prodajalca programa Trading Blox, ki mi je bil pripravljen poslati demo verzijo programa. 
Trading Blox je eden od najbolj razvitih programov za testiranje trgovalnih strategij. Za 
testiranje svojih strategij ga je uprabljal tudi Curtis M. Faith v svoji knjigi Way of the Turtle, 
ki je ena izmed petih najboljših knjig s področja tehnične analize in trgovanja. Program 
vsebuje algoritme najpomembnejših strategij in parametre, ki so za posamezno strategijo 
najbolj pomembni. Vrednosti parametrov se določa ročno in so predmet optimiziranja. Po 
končani nastavitvi sistema je potrebno določiti časovno obdobje, za katero želimo strategijo 
testirati. Po končanem testiranju program prikaže najrazličnejše podatke o strategiji. Za mere 
uspešnosti sistema sem izbral podatke, ki jih uporablja C. M. Faith v knjigi Way of the Turtle 
in jih podrobneje opisujem v naslednjem odstavku. Na žalost je bila edina omejitev demo 
verzije možnost testiranja strategij samo na dnevnih podatkih, vendar bom na tem mestu 
naredil predpostavko, da moje strategije podobno delujejo v različnih časovnih okvirih. 
Takšno predpostavko sprejemam na podlagi materiala, ki sem ga prebral v knjigi dr. T Carra, 
Trend trading for a living. V knjigi dr. Carr predstavlja različne strategije in jih prikazuje na 
dnevnih grafih, obenem pa pravi, da enako dobro delujejo tudi na manjših časovnih grafih. 
 

5.1 Podatki za testiranje 
Pri testiranju spodaj opisanih strategij sem uporabljal podatke o zaključnih dnevnih cenah 
valutnih parov EURO/USD, GDP/USD, USD/JEN in EURO/JEN za obdobje od 1.1.1999 do 
1.1.2009. Izbira štirih najpogosteje trgovanih valutnih parov se mi zdi zadosten vzorec za 
testiranje in namen analize pri mojem diplomskem delu. Robustnost dobljenih podatkov sem 
preverjal na osnovi spremembe začetnega dneva in sicer od enega do 1500 dni po 30 dnevnih 
korakih. To pomeni, da je program izračunaval rezultate posamezne strategije, tako da je 
začetni datum 1.1.1999 zamikal po 30 dni.  To je eden od načinov testiranja robustnosti 
strategije. Glede na to, da je celotn diplomsko delo sestavljeno z namenom seznanitve 
posameznika s tehnično analizo in trgovalnimi strategijami, sem pri izbiri začetnega kapitala 
izbral 5000 dolarjev in ne 100.000 ali več, kot je to v navadi pri razlagi različnih sistemov v 
knjigah. Pri določanju vstopnih stroškov oziroma 'spreada' med nakupno in prodajno ceno 
valutnega para sem uporabil 3 dolarje, kar je nekakšna aritmetična sredina med različnimi 
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ponudniki storitev forex. Pri vrednotenju strategij bom poleg zgoraj opisanih kazalcev 
uporabljal tudi naslednje grafe:  
 

• Graf linearnega prikaza gibanja stanja kapitala in graf odstotkovnih upadov kapitala 
(angleško linear equity, drawdown graph): graf prikazuje rast/padec kapitala na 
časovni skali, ki predstavlja obdobje testiranja, obenem pa prikazuje tudi odstotkovno 
velikost upadov kapitala (Trading blox users guide, 2007, str. 40). 

• Graf mesečne realizacije dobička (angleško monthly returns graph): ta graf prikazuje 
dobiček/izgubo kronološko za vsak mesec testiranja. (Trading blox users guide, 2007, 
str. 41) 

• Graf za prikaz odstotne distribucije mesečnih dohodkov (angleško monthly returns 
distribution graph): ta graf kaže frekvenčno distribucijo dobička; vsak stolpec v grafu 
pokaže, koliko mesecev se je zaključilo z določenim odstotkom dobička. (Trading 
blox users guide, 2007, str. 41) 

• Graf R-multiple distribucije (angleško R-multiple distribution graph): graf R-Multiple 
distribucije prikazuje število odprtih pozicij in razmerje med tveganjem in dobičkom, 
ki ga je posamezna odprta pozicija realizirala; R predstavlja razmerje med dobičkom 
in izgubo, ki smo jo pripravljeni sprejeti pri odprtju posamezne pozicije; vsak stolpec 
predstavlja število pozicij, ki so zavzele določeno vrednost R, negativno ali pozitivno. 
Zgornja zelena oziroma rdeča črta pa predstavlja kumulativo odprtih pozicij, ki so se 
končale z zaslužkom (zelena črta) in izgubo (rdeča črta) (Trading blox users guide, 
2007, str. 43). 

• Graf gibanja kazalca MAR pri različnih začetnih dnevih testiranja: ta graf prikazuje 
gibanje vrednosti kazalca MAR, pri čemer je na x osi nanizan časovni zamik 
testiranja; to je graf za preverjanje robustnosti strategije (Trading blox users guide, 
2007, str. 42). 

5.2 Opis strategij 

5.2.1 Strategija dvojnih drsečih sredin 
Strategija dvojnih drsečih sredin je ena najosnovnejših, vendar obenem tudi ena 
najučinkovitejših trgovalnih strategij. V osnovni različici strategija uporablja dve drseči 
sredini, krajšo in daljšo. Nakup je izvršen, ko krajša drseča sredina seka daljšo na poti 
navzgor. V obratni situaciji se izvede prodaja. V takšni različici je strategija praktično 
nenehno na trgu, saj križanje drsečih sredin predstavlja dve akciji, in sicer zaprtje prejšnje 
pozicije in odprtje nove v nasprotni smeri. Največji problem takšnega sistema je seveda 
nadzorovanje tveganja. Kot sem že napisal pri poglavju o nadzorovanju tveganja, je za 
ocenjevanje strategije zelo pomembno razmerje med tveganjem in dobičkom (angleško 
risk/reward), ki ga predstavlja kazalec R. V tem primeru je ta kazalec popolnoma neuporaben, 
saj z vsako novo pozicijo odpremo neskončno tveganje, ki je vedno večje od dobička. Tako 
nastavljena strategija je samo ena od možnosti, ki jih ponuja Trading Blox. Sistem dvojnih 
drsečih sredin ima v programu Trading Blox dodano možnost določitve vstopnega tveganja, 
ki temelji na indikatorju  ATR, ki sem ga podrobneje opisal pri poglavju o nadzorovanju 
tvegana. Pri upoštevanju ATR strategija dvojnih drsečih sredin deluje tako, da zapre odprto 
pozicijo, če cena zaniha v nasprotno od željene smeri za določeno število ATR, ponavadi je to 
od 1 do 3. Na tak način smo v sistem dvojnih drsečih sredin vpeljali sistem nadzorovanja 
tveganja in tako dobili možnost ocenjevanja strategije po kazalcu R (angleško risk/reward) 
(Trading blox user guide, 2008, str. 77). Pri testiranju bom preizkušal obe možnosti, torej 
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trgovanje z uporabo ATR, kot izstopne varovalke, in trgovanje, ki temelji zgolj na križanju 
dveh drsečih sredin. 

5.2.2 Strategija Donchianovega trenda 
Strategija Donchianovega trenda oziroma Donchianovega preboja je strategija, ki zavzame 
pozicijo na trgu, ko cena prebije najvišjo oziroma najnižjo ceno zadnjih N obdobij (dni). 
Preboj najvišje oziroma najnižje cene je v tem primeru znak za začetek trenda in strategija 
odpre pozicijo v smeri preboja. Zaprtje oziroma izstop iz trga predstavlja preboj cene zadnjih 
N obdobij v nasprotni smeri. Primer: cena je prebila najvišjo raven cene zadnjih dvajsetih dni, 
strategija je odprla nakupno pozicijo. Predpostavljajmo, da je cena naraščala, dokler se ni 
ustavila in nekaj časa mirovala, potem je začela padati in ko je prebila najnižjo raven cene 
zadnjih desetih dni, je sistem zaprl pozicijo (Way of the Turtle, 2007, str. 139). Strategija 
Doncihanovega trenda je ena najstarejših strategij. S pridom so jo uporabljali slavni trgovci 
Želve (angleško Turtles) pri svojih trgovanjih. V programu Trader blox ima strategija zopet 
dodatne možnosti. Poleg možnosti nastavitve dni za preboj in izstop lahko nastavimo tudi 
vstopni zamik (angleško entry offset), ki deluje na podlagi indikatorja ATR in sicer tako, da 
mora cena poleg preboja recimo dvajsetih dni prebiti še zadnjo varovalko ATR. Kar pomeni, 
da sistem ne zavzame pozicije na trgu, dokler cena ne preseže cene zadnjih N dni plus N 
ATR. Tu se ATR pojavi kot dodatna varovalka pri potrjevanju trenda. Enako varovalko je 
moč postaviti tudi pri zaprtju pozicije (angleško exit offset). Poleg osnovnega pogoja za izstop 
iz trga pa je pri strategiji mogoče testirati tudi izstop, ki enako kot pri drsečih sredinah temelji 
na preboju ATR meje (Trading Blox user guide, 2007, str. 86). 
 

5.2.3 Strategija trojnih drsečih sredin 
Ta strategija ugrablja tri drseče sredine: kratko, srednje in dolgo drsečo sredino. Sistem vstopi 
na trg z nakupom v primeru, ko kratka drseča sredina seka srednjo drsečo sredino na poti 
navzgor, obenem pa je srednja drseča sredina nad dolgo drsečo sredino. Seveda so obratni 
pogoji potrebni za prodajno pozicijo na trgu. V tem primeru imamo, za razliko od sistema 
dvojnih drsečih sredin, varovalko in sicer pogoj, da je srednja drseča sredina nad dolgo drsečo 
sredino, ki pomeni stanje naraščajočega trenda. Ta pogoj prav tako zagotavlja, da sistem ni 
vselej na trgu, kot je to pri dvojnih drsečih sredinah. V tem primeru je sistem na trgu samo, ko 
je razmerje med kratko in srednjo enak razmerju med srednjo in dolgo drsečo sredino. Na tak 
način je v sistem trojnih drsečih sredin vpeljana dodatna varovalka, ki naj bi preprečila 
določeno število slabih pozicij. Za izstop iz trga sistem uporablja križanje krajše drseče 
sredine s srednjo v nasprotni smeri odprte pozicije na trgu. Poleg tega načina izstopa iz trga 
pa imamo tudi v tem primeru na izbiro dodaten pogoj za izstop iz trga, ki temelji na podlagi 
ATR, prav tako kot pri vseh dosedaj opisanih strategijah (Trading blox user guide, 2007, str. 
86). 

5.2.4 Sistem stohastičnega oscilatorja 
Sistem stohastičnega oscilatorja sem vključil v svojo paleto strategij, ker sistem temelji na 
drugi vrsti orodij za prikazovanje vstopnih signalov kot sistmi pred njim in sicer na osnovi 
oscilatorja. Kot sem že napisal v poglavju o indikatorjih tehnične analize, v grobem poznamo 
dve različni vrsti indikatorjev: drseče sredine (sem spadajo vsi indikatorji, ki temeljijo na 
drsečih sredinah) in pa oscilatorji. Drseče sredine in oscilatorji so orodja, ki se uporabljajo v 
različnih situacijh na trgu. Drseče sredine so bolj primerne za obdobja trendov na trgu, 
medtem ko so oscilatorji bolj primerni za obdobja, ko na trgu ni prisotnosti izrazitih trendov. 
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S tega vidika me zanima, kakšni bodo rezultati strategije stohastičnega oscilatorja v 
primerjavi z rezultati strategij drsečih sredin.  
 
Kot že povedano, stohastični oscilator sestavljata dve liniji - %K in %D - s pomočjo katerih 
stohastičnega oscilatorja determinira, kje v razponu med 0 in 100% je trenutna raven cene 
glede na N preteklih zaključnih cen, za katere se računa odstotkovni razpon. Število preteklih 
obdobij, ki so temelj za izračun, je v programu moč optimizirati. Stohastični sistem glede na 
naravo samega oscilatorja združuje dva sistema za določanje signalov. Enega na podlagi 
križanja %K in %D linije, ta način je podoben kot pri križanju drsečih sredin, obenem pa nam 
kaže odnos trenutne cene do preteklih cen in nam na ta način sporoča, ali je cena za določen 
valutni par precenjena oziroma podcenjena. Sistem torej izvede nakup, ko je %K nad %D in 
ko %D prečka črto, ki označuje spodnjo mejo podcenjenosti. Ponavadi je ta meja okoli 20% 
in izvede prodajo, ko je %K pod %D in %D križa zgornjo mejo 80% navzdol. Meji za 
precenjenost 80% in podcenjenost 20% je v programu mogoče optimizirati in na ta način 
ugotoviti, kakšni meji sta najbolj optimalni (Trading blox user guide, 2007, str. 82). 
 

5.3 Rezultati testiranja 

5.3.1 Strategija dvojnih drsečih sredin 
Pri dvojnih drsečih sredinah se je za najbolj optimalno izkazala strategija, ki uporablja 200 in 
95-dnevni drseči sredini. S to strategijo smo v obdboju od 1.1. 1999 do 1.1. 2009 odprli 12 
pozicij, ki so se končale z izgubo in 17, ki so se končale z dobičkom. Pri izbiri sistema za 
izstop iz trga se je bolje izkazal sistem brez ATR, kar pomeni, da strategija zapre odprto 
pozicijo, ko krajša drseča sredina seka daljšo. Na ta način z vsako odprto pozicijo zavzamemo 
neskončno tveganje, kar pomeni, da bo graf R-multiple neuporaben, saj bodo vse odprte 
pozicije pristale v skupini, ki bo imela R manjši od +1 (za pozitivno zaprte pozicije) in -1 (za 
negativno zaprte pozicije).   
 

Tabela 1: Rezultati strategije dvojnih drsečih sredin 
 
Končno 
stanje 
kapitala 

CAGR% RAR% MAR Maksimalni 
celotni 
upad 

Najdaljši 
upad (v 
dnevih) 

R-cubed 

39,411.61$ 23.1% 21.51% 0.88 26.3% 11.7 1.93 
 
 

Podrobni grafični prikazi so prikazani v prilogi 1. 

5.3.2 Strategija Donchianovega trenda 
Pri Donchianovem trendu se je najbolje obnesla kombinacija s 15-dnevnim prebojem cene 
plus 1 ATR vstopni zamik (angleško entry offset) za vstop na trg in 5 dnevni preboj plus 1 
ATR izstopni zamik (angleško exit offset) za izstop iz trga. S to strategijo smo v obdboju od 
1.1. 1999 do 1.1. 2009 odprli 49 pozicij, ki so se zaprle z izgubo in 48 pozicij, ki so se zaprle 
z dobičkom..  
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Tabela 2: Rezultati strategije Doncihan trenda 
Končno 
stanje 
kapitala 

CAGR% RAR% MAR Maksimalni 
celotni 
upad 

Najdaljši 
upad 

R-cubed 

23,101.02$ 16.7% 15.39% 0.88 18.9% 19.8 1.17 
 
 

Grafični prikazi sledijo v prilogi 2. 

5.3.3 Strategija trojnih drsečih sredin 
Pri trojnih drsečih sredinah se je za najbolj optimalno izkazala kombinacija dolga 150, srednja 
100 in kratka 45. Sistem za izstop iz trga uporablja kriterij dolge drseče sredine in ne kriterij 
ATR. S to strategijo smo v obdboju od 1.1. 1999 do 1.1. 2009 odprli 49 pozicij, ki so se 
zaprle z izgubo in 48 pozicij, ki so se zaprle z dobičkom. 
 

Tabela 3: Rezultati strategije trojnih drsečih sredin 
Končno 
stanje 
kapitala 

CAGR% RAR% MAR Maksimalni 
celotni 
upad 

Najdaljši 
upad 

R-cubed 

55,725.79$ 27.5% 19.73% 0.63 43.9% 38.8 0.69 
 
 

Grafični prikazi sledijo v prilogi 3. 

5.3.4 Strategija stohastičnega oscilatorja 
Optimalna različica sistema stohastičnega oscilatorja uporablja desetdnevno periodo za 
izračun %K linije in devetdnevno periodo za izračun %D linije. Meji za precenjenost oziroma 
podcenjenost sta pri 85 in 25%. S to strategijo smo v obdboju od 1.1. 1999 do 1.1. 2009 odprli 
38 pozicij, ki so se zaprle z izgubo in 27 pozicij, ki so se zaprle z dobičkom.  
 

Tabela 4: Rezultati strategije stohastičnega oscilatorja 
Končno 
stanje 
kapitala 

CAGR% RAR% MAR Maksimalni 
celotni 
upad 

Najdaljši 
upad 

R-cubed 

12,866.34$ 10.0% 13.39% 0.79 12.7% 23.4 1.70 
 

Grafični prikazi sledijo v prilogi 4. 

5.4 Komentar analize 
Komentiranje in vrednotenje posameznih strategij bom pričel po posameznih kazalcih, kot so 
prikazani v spodnji tabeli. Če pogledamo končno stanje kapitala, lahko hitro ugotovimo, da je 
strategija trojnih drsečih sredin z 55,725$ daleč pred ostalimi. Z 39,411$ mu sledi strategija 
dvojnih drsečih sredin, nato s 23,101$ strategija Donchianovega trenda in na zadnjem mestu z 
12,866$ stohastična strategija. Temu posledično posamezni strategiji pripada tudi višina letnih 
donosnosti CAGR% (angleško coumpound annual growth rate). Vendar pa se pri kazalcu 
RAR% stvari rahlo obrnejo. Spomnimo se, da je RAR% (angleško regressed annual return) 
robustnejši 'brat' kazalca CAGR% in je zato bolj primeren za ocenjevanje strategij. Tukaj 
prednjači strategija dvojnih drsečih sredin s 23,1% regresiranim letnim dobičkom. Na drugem 
mestu je strategija trojnih drsečih sredin z 19,73%, na tretjem strategija Donchianvega trenda 
in na četrtem mestu zopet strategija stohastičnega oscilatorja. Razlog za spremembo na prvem 
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mestu gre iskati predvsem v kazalcu maksimalnega celotnega upada (angleško max total 
drawdown), ki je v primeru strategije trojnih drsečih sredin kar 43,9%, kar je veliko več kot 
26,3%, ki ga ima strategija dvojnih drsečih sredin.  
 
Če nadalje pogledamo kazalec MAR, ki predstavlja razmerje med CAGR% in kazalcem 
maksimalnega celotnega upada, pade strategija trojnih drsečih sredin celo na zadnje mesto z 
vrednostjo 0,63. Tudi MAR je zelo pomemben kazalec pri tehtanju strategij. Pri testiranju sem 
naletel na strategije, ki so iz osnovnega kapitala 5000 dolarjev v desetih letih prinesle tudi od 
500.000 do milijon dolarjev, vendar so imele zelo nizek MAR oziroma zelo visoke 
maksimalne celotne upade kapitala, kar ni spodbudno za strategijo. Tukaj je potrebno veliko 
izkušenj, da lahko ločiš dobro strategijo od slabe. Po drugi strani sem naletel na strategije, ki 
so imele vrednost MAR tudi 3 ali več, vendar je bilo njihovo končno stanje kapitala po 
desetih letih recimo 7000 dolarjev, kar zopet ni spodbudno.  
 
Zelo pomembni so tudi podatki o najdaljšem skupnem upadu, ki se meri časovno v dnevih. 
Tukaj ima daleč najmanjši upad strategija dvojnih drsečih sredin, ki znaša 11,7 dni. To je zelo 
pomembno. Če obdobje upada kapitala traja predolgo, lahko trgovec začne dvomiti o 
uspešnosti njegove strategije. Hitro se porajajo dvomi o pravilnosti in relevantnosti rezultatov, 
dobljenih s testiranjem. Še posebej je to kritično, če se upad zgodi na začetku trgovanja, saj 
lahko povzroči odstop trgovca od načeloma dobičkonosne strategije. Strategija trojnih drsečih 
sredin je s svojimi 38,8 dnevi upada vsekakor zelo kritična v tem pogledu. Zadnji od 
podatkov v tabeli in tudi eden najpomembnejših je R-cubed kazalec. Kot sem povedal prej, je 
to robustnejša različica kazalca MAR. Sodeč po kazalcu R-cubed je na prvem mestu strategija 
dvojnih drsečih sredin z 1,93, na drugem strategija stohastičnega oscilatorja z 1,7, na tretjem 
mestu z 1,17 strategija Donchianovega trenda in kot zadnja z 0,69 strategija trojnih drsečih 
sredin. Pri tem kazalcu se zopet pokaže pomembnost čimmanjših upadov kapitala v procesu 
trgovanja. Če se spomnimo, je eden izmed kazalcov za izračun R-cubed tudi vsota petih 
največjih upadov kapitala v celotnem poteku testiranja, deljena s 5. Potemtakem seveda ni 
čudno, da je strategija trojnih drsečih sredin na zadnjem mestu, saj je, sodeč po kazalcu 
maksimalnih celotnih upadov, daleč na prvem mestu. Če pogledamo prvi graf posamezne 
strategije v prilogi, ki opisuje gibanje rasti kapitala in gibanje upadov kapitala, lahko hitro 
ugotovimo razloge za tako nizko vrednost R-cubed kazalca pri strategiji trojnih drsečih 
sredin. V desetih letih testiranja je upad trikrat zabeležil vrednost okoli 40% in sicer v prvi 
polovici leta 2005 in drugi polovici leta 2006 in 2007. 
 
Zelo zanimivi za dodatno primerjavo strategij pa so tudi grafi. Njihova razlaga se nahaja pri 
poglavju o podatkih za testiranje in razlagi grafov. Če pogledamo prvi graf za prikaz 
distribucije mesečnih prihodkov, lahko vidimo, da imata strategiji stohastičnega oscilatorja in 
Donchianovega trenda daleč največje število mesecev z nizkim odstotkovnim prihodkom, to 
je med nič in 2% mesečne donosnosti, medtem ko je ta razporeditev pri grafih za strategiji 
dvojnih in trojnih drsečih sredin bolj enakomerna. Kar pomeni, do so pri poteku testiranja teh 
dveh strategij enako prisotni tudi meseci z višjo odstotkovno donosnostjo, predvsem pri 
strategiji dvojnih drsečih sredin je recimo deset mesecev z donosnostjo med 8 in 10%. Zelo 
zanimiv za primerjavo strategij je tudi graf R-multiple, ki kaže, kakšno je bilo razmerje med 
tveganjem in dobičkom za posamezne odprte pozicije pri vsaki strategiji. Tukaj moram 
najprej spomniti na strategijo dvojnih drsečih sredin, ki pri trgovanju ne uporablja meje za 
zaprtje pozicije. Ta pogoj pomeni, da z vsako odprto pozicijo odpremo neskončno tveganje 
oziroma z vsako odprto pozicijo tvegamo celoten kapital, s katerim trgujemo. Zaradi tega 
vzroka je imenovalec pri izračunu R-ja neskončno velik in je tako, ne glede na velikost 
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dobička, vedno večji. Zato so vse odprte pozicije pri strategiji dvojnih drsečih sredin 
rangirane v stoplcu, ki ima R manjši od 1. Zaradi tega bom svoje analiziranje pri tem kazalcu 
omejil samo na preostale tri strategije. Pri primerjavi R-multiple je zelo zanimiv graf 
strategije stohastičnega oscilatorja, pritegnilo me je zelo veliko število odprtih pozicij, ki 
imajo razmerje R 15 ali več. Na drugi strani sta bolj umirjeni strategiji Donchianovega trenda 
in trojnih drsečih sredin, ki imata največje število zaprtih pozicij pri R, manjši od 1.  
 
Zadnji, vendar prav tako zelo pomemben graf, je prikaz vrednosti MAR ob predpostavki 
različnih začetnih datumov testiranja. To je eden od testov robustnosti sistema in je zelo 
pomemben pri končni oceni strategije. Še enkrat velja poudariti pomembnost oblikovanja 
strategije, ki ima dobre rezultate na testiranih vzorcih, obenem pa se od nje pričakuje tudi 
podobno delovanje v prihodnosti oziroma v praksi. S tem namenom se strategije testira tudi 
tako, da se jim spreminja vstopni čas oziroma čas začetka testiranja. S tem se v testiranje 
postavlja vprašanje: »Kaj če bi začeli s pravim trgovanjem v drugem časovnem obdobju, ali 
bi se strategija enako dobro odrezala?« Tako iz grafov vidimo veliko volatilnost MAR-a pri 
strategiji stohastičnega oscilatorja. Še najbolj robustna strategija je v tem pogledu strategija 
Donchianovega trenda, sledi ji strategija trojnih drsečih sredin, pri kateri se kazalec MAR pri 
zamiku za 1150 dni začne celo dvigovati. Pri strategiji dvojnih drsečih sredin pa ta kazalec 
začne po 850. dnevu upadati.  
 
Prišel sem do konca analize in čas je, da se odločim za mojo 'zmagovalno' strategijo. Glede na 
vse rezultate bi se odločil za strategijo dvojnih drsečih sredin. Glede na vse zgoraj opisano se 
mi zdi najbolj konstantna, kljub temu, da je test robustnosti pokazal rahle šibkosti pri 
konsistentnosti kazalca MAR. V določenih pogledih me je vsekakor presenetila strategija 
stohastičnega oscilatorja, ki se je zelo dobro obnesla pri glavnem kazalcu R-cubed, vendar pa 
je test robustnosti pokazal prevelika nihanja kazalca MAR. 
 

Tabela 6: Rezultati strategij 
Strategija Končno 

stanje 
kapitala 

CAGR% RAR% MAR Maksimalni 
celotni 
upad 

Najdaljši 
upad (v 
dnevih) 

R-
cubed 

Dvojne 
drs. 
sredine 

39,411.61$ 23.1% 21.51% 0.88 26.3% 11.7 1.93 

Donchian 
trend 

23,101.02$ 16.7% 15.39% 0.88 18.9% 19.8 1.17 

Trojne drs. 
sredine 

55,725.79$ 27.5% 19.73% 0.63 43.9% 38.8 0.69 

Stohastični 
sistem 

12,866.34$ 10.0% 13.39% 0.79 12.7% 23.4 1.70 

 

Sklep 
V sklepnem dejanju diplomske naloge bi rad poudaril nekaj pomembnih iztočnic, ki sem se 
jih dotaknil v sami nalogi. Moje diplomsko delo v grobem temelji na treh komponentah, ki so 
zelo pomembne za vsakega trgovca, in sicer: značilnostih trgovalnih strategij in oblikovanje 
le-teh, sistemu nadzorovanja tveganja in pa psiholoških faktorjih posameznikov.  
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Za oblikovanje strategije je potrebno poznati najrazličnejša orodja in indikatorje, ki jih je 
seveda veliko več, kot sem jih predstavil v diplomskem delu. Potrebno je vedeti, kakšne 
informacije nam posredujejo ta orodja in indikatorji in kako se lahko na podlagi le-teh 
odločamo v zvezi z našim trgovanjem. Dobro je poznati določena stanja na trgu in iz njih 
sklepati o bodočih stanjih na trgu. Veliki in znani trgovci se ne sprašujejo, kako se bo trg 
gibal, ampak delujejo na podlagi verjetnosti, ki temelji na izračunih testiranj. V diplomskem 
delu sem opravil teste nekaterih osnovnih strategij, ki uporabljajo dvojne drseče sredine, 
trojne drseče sredine, Donchianov trend in pa stohastični oscilator. Glede na dobljene 
rezultate bi se sam odločil za trgovanje s strategijo dvojnih drsečih sredin, saj je le-ta pokazala 
solidne rezultate v smislu dobičkonosnosti in robustnosti. Zavedam se, da je glede na moje 
dosedanje znanje s področja tehnične analize in trgovanja nemogoče pričakovati, da bodo 
strategije obrodile vrhunske rezultate in predvsem, da bodo ti rezultati relevantni tudi v 
praksi. Pri oblikovanju strategij posameznik potrebuje veliko izkušenj z različnimi sistemi, 
razumeti jih mora v potankosti in jih pravilno povezovati v celotno strategijo. Za takšno 
analiziranje potrebujemo leta izkušenj oziroma prakse. Vendar pa menim, da so dobljene 
strategije in rezultati dovolj nazorni, da izpolnjujejo namen diplomskega dela, ki je bil 
prikazati pot, ki bi jo moral prehoditi vsak, ki se želi resno ukvarjati s trgovanjem in tehnično 
analizo.  
 
Druga pomembna komponenta pri trgovanju je seveda sistem nadzorovanja tveganja, ki pa je 
tesno povezan z našimi psihološkimi dejavniki. Van K. Tharp (2007, str.10) pravi: »Najboljši 
trgovci dosežejo uspeh s kontrolo tveganja, kontroliranje tveganja pa je v nasprotju z našimi 
naravnimi tendencami.« Pri prebiranju knjig o tehnični analizi in strategijah sem velikokrat 
naletel na misel, s katero se resnično strinjam in pravi, da je potrebno na trgu ostati dovolj 
dolgo, da se lahko sploh naučiš trgovati. Edini pogoj, da na trgu ostanemo dolgo, pa je dober 
sistem za nadzor tveganja in samokontrola. Psihološki dejavnik je poleg časovne komponente 
eden najpomembnejših razlogov za oblikovanje trgovalnih robotov. Robot nima čustev in 
trguje, kot mu je ukazano, obenem pa je na trgu prisoten 24 ur na dan in lahko naenkrat sledi 
ogromnemu številu trgov.  
 
Še zadnje, kar bi rad poudaril, je dejstvo, da je moje diplomsko delo temeljilo izključno na 
tehnični analizi, kar pa ne pomeni, da temeljni analizi ne priznavam nobene vrednosti. 
Verjamem, da je to stvar posameznika, dejstvo pa je, da je mogoče tako s tehnično kot 
temeljno analizo uspeti na trgu. 
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Priloga 1: Rezultati strategije dveh drsečih sredin 
 

Slika 1: Graf linearnega prikaza gibanja stanja kapitala in graf odstotkovnih  upadov kapitala 
 

 
Opomba: Graf linearnega prikaza gibanja stanja kapitala prikazuje rast oziroma padanje kapitala za celotno obdobje testiranja, pod njim 

pa je graf odstotkovnih upadov kapitala, ki prikazuje odstotkovno velikost posameznih upadov kapitala skozi celotno obdobje testiranja. 
 
. 

Slika 2: Graf mesečne realizacije dobička 
 

 
Opomba: Graf mesečne realizacije dobička odstotkovno prikazuje velikost dobička po posameznih mesecih skozi celotno obdobje testiranja. 
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Slika 3: Graf za prikazovanje odstotkovne distribucije mesečnih dobičkov 
 

 
Opomba: Graf za prikazovanje odstotkovne distribucije mesečnih dobičkov prikazuje odstotkovno frekvenco dobičkov.Vsak stolpec 

predstavlja število mesecev, v katerih sta dobiček/izguba dosegla določeno odstotkovno vrednost. Iz zgornje slike lahko vidimo, da je bilo v 
času testiranja 11 mesecev, v katerih smo realizirali 8 do 10% dobiček. 

 
Slika 4: R-Multiple distribucija 

 

 
Opomba: Graf R-Multiple distribucije prikazuje število odprtih pozicij in razmerje med tveganjem in dobičkom, ki ga je posamezna odprta 
pozicija realizirala. R predstavlja razmerje med dobičkom in vstopnim tveganjem posamezne pozicije. Glede na to, da strategija dvojnih 

drsečih sredin nima meje za zaprtje izgube, z vsako odprto pozicijo sprejmemo neskončno tveganje in zato, ne glede na dobiček, R ne more 
biti večji kot 1. Zato v primeru te strategije vse odprte pozicije padejo v stolpec, ki ima R manjši od 0. Zgornja zelena oziroma rdeča črta pa 

predstavljata kumulativo odprtih pozicij, ki so se končale z zaslužkom (zelena črta) in izgubo (rdeča črta). 
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Slika 5: Test robustnosti, gibanje MAR-a 

 
Opomba: Zgornji graf predstavlja gibanje vrednosti MAR-a ob spremembi začetnega dne testiranja. Na abscisni osi so nanizani dnevi, kot 

enota zamika testiranja. To je način preverjanja robustnosti strategije.  
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Priloga 2: Rezultati strategije Doncianovega trenda 
Slika 1: Slika linearnega prikaza gibanja stanja kapitala in graf odstotkovnih upadov kapitala 

 

 
Opomba: Graf linearnega prikaza gibanja stanja kapitala prikazuje rast oziroma padanje kapitala za celotno obdobje testiranja, pod njim 

pa je graf odstotkovnih upadov kapitala, ki prikazuje odstotkovno velikost posameznih upadov kapitala skozi celotno obdobje testiranja. 
 

Slika 2: Graf mesečne realizacije dobička 
 

 
Opomba: Graf mesečne realizacije dobička odstotkovno prikazuje velikost dobička po posameznih mesecih skozi celotno obdobje testiranja. 
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Slika 3: Graf za prikazovanje odstotkovne distribucije mesečnih dobičkov 
 

 
Opomba: Graf za prikazovanje odstotkovne distribucije mesečnih dobičkov prikazuje odstotkovno frekvenco dobičkov.Vsak stolpec 

predstavlja število mesecev, v katerih sta dobiček/izguba dosegla določeno odstotkovno vrednost.Iz zgornje slike lahko vidimo, da je bilo v 
času testiranja 11 mesecev, v katerih smo realizirali 2 do 4% dobiček. 

 
 

Slika 4: R-Multiple distribucija 
 

 
Opomba: Graf R-Multiple distribucije prikazuje število odprtih pozicij in razmerje med tveganjem in dobičkom, ki ga je posamezna odprta 

pozicija realizirala. R predstavlja razmerje med dobičkom in vstopnim tveganjem posamezne pozicije. Iz zgornje slike tako lahko razberemo, 
da je 23 odprtih pozicij, ki so se zaprle z dobičkom, padlo v stolpec, kjer je R manjši od 1, 14 v stolpec, kjer je R enak 1 in tako naprej. 

Zgornja zelena oziroma rdeča črta pa predstavljata kumulativo odprtih pozicij, ki so se končale z zaslužkom (zelena črta) in izgubo (rdeča 
črta). 
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Slika 5: Test robustnosti, gibanje MAR-a 
 

 
Opomba: Zgornji graf predstavlja gibanje vrednosti MAR-a ob spremembi začetnega dne testiranja. Na abscisni osi so nanizani dnevi, kot 

enota zamika testiranja. To je način preverjanja robustnosti strategije.  
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Priloga 3: Rezultat strategije trojnih drsečih sredin 
Slika 1: Slika linearnega prikaza gibanja stanja kapitala in graf odstotkovnih upadov kapitala 

 

 
Opomba: Graf linearnega prikaza gibanja stanja kapitala prikazuje rast oziroma padanje kapitala za celotno obdobje testiranja, pod njim 

pa je graf odstotkovnih upadov kapitala, ki prikazuje odstotkovno velikost posameznih upadov kapitala skozi celotno obdobje testiranja. 
 

Slika 2: Graf mesečne realizacije dobička 
 

 
Opomba: Graf mesečne realizacije dobička odstotkovno prikazuje velikost dobička po posameznih mesecih skozi celotno obdobje testiranja. 
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Slika 3: Graf za prikazovanje odstotkovne distribucije mesečnih dobičkov 
 

 
Opomba: Graf za prikazovanje odstotkovne distribucije mesečnih dobičkov prikazuje odstotkovno frekvenco dobičkov. Vsak stolpec 

predstavlja število mesecev, v keterih sta dobiček/izguba dosegla določeno odstotkovno vrednost. Iz zgornje slike lahko vidimo, da je bil čas 
testiranja 10 mesecev, v katerih smo realizirali 8 do 10% dobiček. 

 
Slika 4: R-Multiple distribucija 

 

 
Opomba: Graf R-Multiple distribucije prikazuje število odprtih pozicij in razmerje med tveganjem in dobičkom, ki ga je posamezna odprta 

pozicija realizirala. R predstavlja razmerje med dobičkom in vstopnim tveganjem posamezne pozicije. Iz zgornje slike tako lahko razberemo, 
da je 28 odprtih pozicij, ki so se zaprle z dobičkom, padlo v stolpec, kjer je R manjši od 1, 17 v stolpec, kjer je R enak 1 in tako naprej.  

Zgornja zelena oziroma rdeča črta pa predstavljata kumulativo odprtih pozicij, ki so se končale z zaslužkom (zelena črta) in izgubo. (rdeča 
črta). 
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Slika 5: Test robustnosti, gibanje MAR-a 
 

 
Opomba: Zgornji graf predstavlja gibanje vrednosti MAR-a ob spremembi začetnega dne testiranja. Na abscisni osi so nanizani dnevi, kot 

enota zamika testiranja. To je način preverjanja robustnosti strategije.  
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Priloga 4: Rezultati strategije stohastičnega oscilatorja 
Slika 1: slika linearnega prikaza gibanja stanja kapitala in graf odstotkovnih upadov 

kapitala

 
Opomba: Graf linearnega prikaza gibanja stanja kapitala prikazuje rast oziroma padanje kapitala za celotno obdobje testiranja, pod njim 

pa je graf odstotkovnih upadov kapitala, ki prikazuje odstotkovno velikost posameznih upadov kapitala skozi celotno obdobje testiranja. 
 

Slika 2: Graf mesečne realizacije dobička 
 

 
Opomba: Graf mesečne realizacije dobička odstotkovno prikazuje velikost dobička po posameznih mesecih skozi celotno obdobje testiranja. 
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Slika 3: Graf za prikazovanje odstotkovne distribucije mesečnih dobičkov 
 

 
Opomba: Graf za prikazovanje odstotkovne distribucije mesečnih dobičkov prikazuje odstotkovno frekvenco dobičkov. Vsak stolpec 

predstavlja število mesecev, v katerih sta dobiček/izguba dosegla določeno odstotkovno vrednost. Iz zgornje slike lahko vidimo, da je bilo v 
času testiranja 11 mesecev, v katerih smo realizirali 3 do 4% dobiček. 

 
Slika 4: R-Multiple distribucija 

 

 
Opomba: Graf R-Multiple distribucije prikazuje število odprtih pozicij in razmerje med tveganjem in dobičkom, ki ga je posamezna odprta 

pozicija realizirala. R predstavlja razmerje med dobičkom in vstopnim tveganjem posamezne pozicije. Iz zgornje slike tako lahko razberemo, 
da je 1 odprta pozicija, ki se je zaprla z dobičkom, padla v stolpec, kjer je R manjši od 1, 8 v stolpec, kjer je R enak 15 ali več, in tako naprej. 

Zgornja zelena oziroma rdeča črta pa predstavljata kumulativo odprtih pozicij, ki so se končale z zaslužkom (zelena črta) in izgubo (rdeča 
črta). 
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Slika 5: Test robustnosti, gibanje MAR-a 
 

 
Opomba: Zgornji graf predstavlja gibanje vrednosti MAR-a ob spremembi začetnega dne testiranja. Na abscisni osi so nanizani dnevi, kot 

enota zamika testiranja. To je način preverjanja robustnosti strategije.  
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