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1. UVOD 
 
Med investitorji na kapitalskih in denarnih trgih po celem svetu je prisotno 
prepričanje, da tehnična analiza, ki zajema študijo podatkov o gibanju 
preteklih cen in prometa, omogoča uspešno napovedovanje smeri gibanja 
cen v prihodnosti. Velik segment investitorjev je predan temu načinu analize, 
s skoraj vsemi investicijskimi bankami kot tudi posredniškimi hišami, ki 
uporabljajo orodja tehnične analize za svoje investicijske strategije1. Obstaja 
veliko različnih indikatorjev, ki se uporabljajo med drugimi svečniki, dnevna 
povprečja, nivoji podpore itd. Na podlagi teh indikatorjev, ki naj bi 
predstavljali ponavljajoče vzorce obnašanja investitorjev, tehnični analitiki 
predvidevajo prihodnje gibanje cen.  
 
Čeprav je tehnična analiza zelo popularna med praktiki na kapitalskih in 
denarnih trgih, še vedno ne dobiva priznanja med akademiki in drugimi 
ekonomskimi strokovnjaki, saj se ne sklada s hipotezo o učinkovitem trgu 
kapitala (angl. Efficient Market Hypothesis) (Edwards, 1998, str. 3). Če 
primerjamo temeljno in tehnično analizo, potem hitro ugotovimo, da se 
razlikujeta v pristopu vrednotenja vrednostnih papirjev. Za temeljno analizo 
je značilno, da za vrednotenje podjetja oziroma njegovih delnic uporablja 
gospodarske in panožne okoliščine, v katerih to podjetje posluje. Pri 
določanju vrednosti delnic se osredotoča predvsem na podatke, ki so 
dosegljivi iz računovodskih bilanc posameznih podjetij, to so npr. donosi, 
knjigovodska vrednost podjetja, zadolženost, velikost prodaje itd. ter na 
podatke o splošnem ekonomskem in političnim stanjem v državi (Mramor, 
1993, str. 140). Po drugi strani se tehnična analiza pri vrednotenju delnic 
osredotoča predvsem na analizo preteklih statističnih podatkov, ki jih 
ustvarja gibanje cene posameznih delnic.  
 
V zadnjih letih se pojavlja vse več dokazov in raziskav, ki kažejo na to, da 
EMH ne daje rezultatov v skladu z realnostjo. Fama (1991, str. 1617) v svoji 
raziskavi dokazuje celo, da je hipoteza o učinkovitem trgu kapitala zagotovo 
napačna. Navkljub še vedno veliki podpori akademskega in strokovnega 
sveta teoriji EMH, večina udeležencev na kapitalskih in denarnih trgih 
verjame in celo trdi, da lahko na podlagi tehnične analize pravilno napovejo 
prihodnje gibanje cen. 
 
Namen pričujočega diplomskega dela je pokazati, da je mogoče s pomočjo 
tehnične analize in indikatorjev, ki se pri tem uporabljajo, identificirati 

                                                           
1 Glej tudi: International Federation of Technical Analysts (http://ifta.org/BodyofKnowledge.html) 
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anomalije, ki se pojavljajo na trgu in dokaj uspešno napovedati prihodnje 
gibanje cen, kar investitorjem omogoča kapitalske dobičke. 
 
V naslednjem poglavju bom predstavil osnove tehnične analize, njene 
prednosti in slabosti, ter dve teoriji, ki sta zaznamovali njen začetek. V 
tretjem poglavju bom prešel na grafični del tehnične analize, kjer bom 
prikazal osnovne vzorce, po katerih se ravnajo tehnični analitiki. Indikatorje 
tehnične analize bom predstavil v četrtem poglavju, v petem pa na primerih 
predstavim uporabo orodij tehnične analize za uspešno vlaganje na trgu 
delnic. V zaključku bom strnil glavne ugotovitve. 
 
 
2. OSNOVE TEHNIČNE ANALIZE 
 
Tehnična analiza je preučevanje preteklih gibanj cen z namenom 
napovedovanja prihodnjih gibanj cen. Tehničnim analitikom pravijo tudi 
»kartisti«, ker se v svojih analizah zanašajo večinoma samo na grafikone. 
Analizo je moč uporabiti pri delnicah, borznih indeksih, terminskih 
pogodbah oziroma na kateremkoli predmetu trgovanja, če je le njegova cena 
odvisna od ponudbe in povpraševanja.  
 
Osnova za to, kar je kasneje postala moderna tehnična analiza, je teorija 
Charlesa Dowa. Podrobneje je predstavljena v naslednjem podpoglavju, za 
zdaj naj povemo samo to, da je v bistvu sestavljena iz večletnih zapiskov 
Charlesa Dowa z začetka prejšnjega stoletja. 
 
Pri analizi vrednostnih papirjev je podobno kot pri temeljni analizi, tudi pri 
tehnični analizi je v uporabi pristop »od zgoraj navzdol.« Medtem ko se 
temeljna analiza začne z analizo stanja v gospodarstvu, preko posameznih 
panog do določenih podjetij (Šimon, 1996, str. 44), tehnični analitiki 
navadno pri svoji analizi začnejo s širšo analizo, tj. z analizo tržnih indeksov, 
kot so S&P500, Dow Industrials, Nasdaq. Potem sledi analiza posameznih 
sektorjev (bančništvo, polprevodniki itd.), z namenom identifikacije 
najmočnejših oziroma najšibkejših sektorjev, na koncu pa sledi še analiza 
delnic znotraj posameznih sektorjev. Analiza je možna tako za dolgi kot za  
kratki rok.    
 
Nekaj osnovnih prijemov, ki jih uporabljajo analitiki in, ki jih bomo v 
nadaljevanju še posebej predstavili, so: 
 
- identifikacija osnovnega trenda,  



 3

- identifikacija podpornih in odpornih nivojev, 
- trenutni moment, 
- relativna moč, 
- nakupni/prodajni pritiski. 
 
Med prednosti tehnične analize pred temeljno analizo navadno prištevamo 
naslednje: 
• Osredotočenost na ceno: Gibanje cen navadno prehitevajo fundamentalne 

dogodke. S tem, ko se pri analizi osredotočajo na ceno, se dejansko 
osredotočajo na  prihodnost. Za borzni indeks pravijo, da je vodilni 
indikator in pogosto prehiteva realno stanje v gospodarstvu za 6 do 9 
mesecev. Torej se je smiselno osredotočiti na gibanje cen. Navadno so 
spremembe pred velikimi skoki ali padci majhne, vendar analitiki menijo, 
da je moč z orodji tehnične analize predvideti ali gre za »akumulacijo« 
(pred skoki v ceni) ali pa za »distribucijo« (pred padci v ceni). 

 
• Ponudba, povpraševanje in gibanje cen: Pri gibanju cene analitiki gledajo 

predvsem otvoritveno ceno, najvišjo, najnižjo in pa zaključno ceno. Same 
po sebi le-te ne predstavljajo nič posebnega, gledano v celoti pa menijo, 
da so iz tega razvidne sile ponudbe in povpraševanja.  

 
• Podporni/odporni nivoji: Z enostavno analizo grafikonov analitiki določijo 

podporne in odporne nivoje. Takrat se cena giblje v nekem območju med 
najvišjo (odporni nivo) in najnižjo (podporni nivo) točko. Analitiki pravijo, 
da se trg ne more odločiti oziroma, da sta ponudba in povpraševanje 
uravnotežena.  

 
• Točka nakupa: Tehnična analiza omogoča analitikom identificirati 

najboljšo možno točko oziroma ceno nakupa določenega vrednostnega 
papirja. Nekateri se na podlagi temeljne analize odločajo kaj kupiti, na 
podlagi tehnične pa kdaj.  

 
Glede na to, da ima pristop, tako dobre kot slabe plati, naštejmo še nekaj 
slabosti tehnične analize: 
• Pristranskost analitika: Prav tako, kot je subjektivna temeljna analiza, je 

subjektivna tudi tehnična analiza in se to odraža tudi v razlagi 
indikatorjev oziroma analizi. Če je analitik večni optimist, se bo to 
odrazilo v napovedi. 

• Različne interpretacije: Čeprav obstajajo standardi pri interpretaciji 
določenih indikatorjev je možno, da bosta na podlagi istih indikatorjev 
dva različna analitika prišla do različnih ugotovitev. 
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• Ažurnost: Tehnična analiza je bila že od nekdaj kritizirana, da identificira 
trend šele, ko je le-ta v polnem razmahu. Takrat je možnost zaslužka 
seveda manjša.   

 
Dva osnovna koncepta, okoli katerih se je razvila tehnična analiza s svojimi 
orodji, sta dve teoriji in sicer teorija Charlesa Dowa (Dow Theory) in pa 
teorija valov (Elliot Wave Theory). 
 
 
2.1. Teorija Charlesa Dowa (angl. Dow Theory) 
 
Čeprav je teorija stara že več kot 100 let, njeni osnovni elementi še vedno 
veljajo. V teku let je bila malce popravljena in izboljšana in se v trenutnem 
stanju ne osredotoča samo na tehnično analizo in gibanje cen, pač pa tudi 
na filozofijo, po kateri delujejo trgi.2 
 
Čeprav je mogoče veliko konceptov uporabiti za posamezne vrednostne 
papirje, teorija še najbolje pojasnjuje indekse, za katere je bila tudi izpeljana. 
Teorija pozna tri različna osnovna gibanja: 
- primarno gibanje (primarni trend), 
- sekundarno gibanje (sekundarni trend), 
- dnevne fluktuacije. 
 
Primarno gibanje predstavlja splošni trend celotnega trga, ki lahko traja od 
nekaj mesecev do nekaj let. Tipično se jih poimenuje kot »bull market« 
oziroma bikovski trend (trend narašča) in pa »bear market« oziroma medvedji 
trend (trend pada). Teorija ne predvideva dolžine in trajanja posameznih 
trendov. Čeprav veliko analitikov samozavestno trdi drugače, je nemogoče 
vedeti in pravilno predvideti, kdaj bo trenda konec. 
 
Sekundarno gibanje se giblje v nasprotju s primarnim in je s stališča 
primarnega korekcijsko. Na podlagi preteklih opazovanj se je pojavilo 
prepričanje, da je velikost korekcijskega gibanja med 1/3 in 2/3 primarnega 
gibanja. Pogosto so korekcijska gibanja hitrejša in močnejša kot primarna 
gibanja. Sekundarna gibanja so označena kot pomemben fenomen, saj se z 
njimi nevtralizirajo pretirane špekulacije in se doda dodatna analiza in 
zdrava skeptika.  
Dnevne fluktuacije so navadno naključne in so z vidika tveganosti zelo 
tvegana in nezanesljiva pri odločitvah o nakupu oziroma prodaji vrednostnih 

                                                           
2 (Hill, 2003) 



 

papirjev. Velikokrat se zgodi, da so odločitve na osnovi dnevnih gibanj 
preuranjene in vodijo v veliko izgubo. 
 
Teorijo kritizirajo predvsem zaradi tega, ker je očitno prepozna. Da pravilno 
ugotovimo za katero vrsto gibanje gre, moramo čakati na potrditev tega in ko 
se to končno potrdi, je velik del že za nami, kar pomeni, da smo izgubili velik 
del potencialnega zaslužka.  
 
Drugi jo kritizirajo tudi zato, ker ne sledi trenutnemu stanju stare in nove 
ekonomije na trgu. S pojavom nove ekonomije se je glavna rast oziroma moč 
naraščanja  cen vrednostnih papirjev naslonila na le-to, borzni indeksi, na 
podlagi katerih pa se določajo primarna in sekundarna gibanja, pa so še 
vedno zajemali predvsem vrednostne papirje stare ekonomije. To se je sedaj 
delno popravilo z zamenjevanjem vrednostnih papirjev stare ekonomije z 
vrednostnimi papirji nove ekonomije in pojavom novih indeksov, sestavljenih 
samo iz vrednostnih papirjev nove ekonomije.  
   
 
2.2. Teorija valov (angl. Elliot Wave Theory) 
 
Druga teorija, ki pojasnjuje gibanja oziroma trende in se veliko uporablja pri 
tehnični analizi, je teorija valov R. N. Elliota. V svoji teoriji trdi, da so cene 
vrednostnih papirjev podvržene ciklom oziroma valovom, ki sledjo 
Fibonaccijevim številom (1-2-3-5-8-13-21-…).3 Osnovna oblika valov je 
prikazana v naslednji sliki: 
 
Slika 1: Elliot-ovi valovi (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: McCormick, 2
 

                                  
3(McCormick, 2003

 

3 

5 

A 

B 
1 
5

003.  

                         
) 

 

2 
 

4 
C 



 6

Valovi 1, 3 in 5 predstavljajo impulzne valove oziroma minorne naraščajoče 
valove v večjem naraščajočem valu. Valova 2 in 4 predstavljata korekcijske 
oziroma minorne padajoče valove v večjem naraščajočem valu. Valova A in C 
predstavljata minorne padajoče valove v večjem padajočem valu, medtem ko 
val B predstavlja naraščajoči val v večjem padajočem valu. 
 
Elliot je domneval, da bi lahko to isto analizo naredil tudi za val med 
točkama 2 in 4, kar pomeni, da bi razbil večji val na manjše in bi s tem dobil 
nekaj, kar je prikazano v naslednji sliki: 
 
Slika 2: Elliot-ovi valovi (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: McCormick, 2003. 
 
Podobno kot pri Dowovi opazimo tudi pri Elliotovi teoriji valov, da trend 
določajo primarna gibanja oziroma večji valovi, medtem ko sekundarna 
gibanja oziroma manjši valovi v večjem pa določajo korekcijska gibanja 
oziroma korekcijske valove. Elliot je v svoji teoriji dal tudi velik poudarek na 
velikost  korekcije, ki naj bi bila približno 0,618, kar v svetu matematike 
predstavlja zlati rez in je tudi število h kateremu konvergirajo količniki 
zaporednih Fibonaccijevih števil. Tudi tu se kaže podobnost z Dow-ovo 
teorijo, ki pravi, da so korekcije velike do 2/3 primarnega gibanja, kar je 
približno 0,66, in je blizu zlatemu rezu. 
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Tako kot za Dowovo teorijo tudi tu velja, da je izredno težko pravilno 
ugotoviti valove in jim določiti pomen.  Velikokrat se zgodi, da je potrebno 
popravljati oznake valov na dnevni osnovi, kar lahko privede do popolnoma 
napačne slike o trenutnem stanju in je izredno težko napovedati gibanje v 
prihodnje. 
 
 
3. GRAFIČNI DEL TEHNIČNE ANALIZE 
 
Tehnični analitiki uporabljajo grafe za analizo ne samo vrednostnih papirjev, 
temveč tudi za veliko različnih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje 
na denarnih in kapitalskih trgih (obveznice, indeksi itd.). Vendar pa uporaba 
grafov ni omejena samo na tehnične analitike, ampak je lahko dober 
pripomoček tudi za temeljne analitike, saj je iz njih razvidno, kakšen vpliv je 
imel posamezen dogodek na ceno vrednostnega papirja. Časovno obdobje, za 
katero se uporablja grafe, je različno in zajema tako 10-, 15-minutne, 
dnevne, tedenske, mesečne in celo večletne grafe, odvisno, za kateri rok se 
napoveduje gibanje cen (kratki, dolgi).  
 
 
3.1 Vrste grafov      
 
Čeprav je metod za upodabljanje gibanj cen v grafih veliko, bomo predstavili 
samo tiste, ki so najpopularnejše. To so linijska metoda, prikaz z japonskimi 
svečniki in High, Low, Close (HLC) oziroma Open, High, Low, Close (OHLC) 
grafi. Pri zadnjih dveh gre za otvoritvene, najvišje, najnižje in zaključne cene, 
po katerih so se v določenem dnevu sklepali posli z vrednostnim papirjem. 
 
3.1.1. Linijski graf 
 
To je ena izmed najenostavnejših metod grafičnih prikazov gibanja vrednosti 
vrednostnih papirjev. Ob koncu vsakega trgovalnega dne v graf vrišemo 
zadnjo ceno (zaključno ceno/tečaj), po kateri je bil vrednostni papir trgovan 
in skozi daljše obdobje te točke povežemo. Slika 3 prikazuje primer takšnega 
linijskega grafa. 
 
 
 
 
 
 



 8

Slika 3: Linijski graf za ceno delnice Microsoft Corp., v obdobju od junija 
2003 do decembra 2003.4  

Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003. 

 
3.1.2. HLC in OHLC graf 
 
To sta verjetno najbolj uporabljena načina prikazovanja gibanja cen. Edina 
razlika med njima je ta, da pri OHLC grafih vrišemo tudi začetni tečaj. Iz 
poimenovanja namreč sledi Open (začetni), High (najvišji), Low (najnižji), 
Close (zaključni). To se še najbolj vidi v spodnjem primeru na Sliki 4, kjer je 
OHLC označen s temnejšo barvo. 
 
Slika 4: HLC in OHLC graf za ceno delnice Microsoft Corp., v obdobju od 

junija 2003 do decembra 2003.4  

Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  

                                                           
4 Poleg cene delnice so vrisani še dve drseči sredini (20- in 50-dnevni) ter drseča sredina prometa. 



 

3.1.3. Japonski svečniki 
 
Kot že ime pove ta metoda izvira z Japonske in v zadnjem času pridobiva na 
pomenu. Podobno kot pri HLC in OHLC grafih, tudi tukaj zajamemo podatke 
o začetnih, najvišjih, najnižjih in zaključnih cenah/tečajih, le da je prikaz 
drugačen, kot je razvidno s spodnje Slike 5. 
 
Slika 5: Graf z japonskimi svečniki za ceno delnice Microsoft Corp., v  

obdobju od junija 2003 do decembra 2003.4  

Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  

 

Za lažje razumevanje pomena japonskih svečnikov je na Sliki 6 predstavljena 
osnovna oblika japonskega svečnika in njen pomen. 
 
Slika 6: Telo in senci svečnika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir

 

Najvišji tečaj 
(High) 

 
Zaključni tečaj 

(Close) 

Zaključni tečaj 
(Close) 

Telo svečnika 
Otvoritveni 
tečaj (Open)
9

: Luca, 1997, str. 162. 

Najnižji tečaj 
(Low) 
Otvoritveni 
tečaj (Open) 
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Čeprav je veliko različnih metod/tehnik prikazovanja gibanja cen, za nobeno 
ne moremo reči, da je najboljša. Vsaka ima svojo vrednost, katero bo analitik 
uporabljal, je odvisno predvsem od njega samega. Na koncu šteje le to, kdo 
bo bolje napovedal gibanje cen v prihodnje.  
 
 
3.2 Vzorci 
 
Veliko udeležencev na kapitalskih in denarnih trgih kupuje oziroma prodaja 
vrednostne papirje zaradi različni vzrokov, pa naj bo to zaradi upanja o 
dobičku, strahu pred izgubo, davčnih posledic, temeljne analize, tehnične 
analize itd. Težko je točno ugotoviti, kaj je vzrok trenutnemu gibanju cene. S 
pomočjo grafičnih vzorcev je moč analizirati »boj« med kupci in prodajalci. Še 
bolj pomembno pa je, da je možno z grafičnimi orodji tehnične analize 
ugotoviti, kdo v tem boju zmaguje. Ko to ugotovimo, se lahko temu primerno 
obnašamo na trgu. 
 
Čeprav se tudi tu pojavlja problem različnih razlag, si je večina analitikov 
enotnih, da obstaja vendarle nekaj standardnih vzorcev, ki jim večina sledi. 
Obstajata dve veliki skupini vzorcev, in sicer vzorci obrata in vzorci 
nadaljevanja. V nadaljevanju bomo prikazali nekaj pomembnejših primerov 
iz obeh skupin. 
 
3.2.1. Vzorci nadaljevanja (angl. Continuation Patterns)  
 
Vzorci nadaljevanja predstavljajo tiste vzorce, na podlagi katerih tehnični 
analitiki sklepajo, da se bo trend gibanja cene vrednostnega papirja 
nadaljeval v isti smeri. Nekateri vzorci nadaljevanja so tudi predstavljeni: 
 
- skodelica in ročica (angl. Cup with Handle): Kot že ime nakazuje, gre tu za 

skodelico, ki predstavlja fazo konsolidacije in ročico, ki predstavlja 
nadaljevanje trenda s povečanjem prometa, kar je lepo vidno na Sliki 7. 
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Slika 7: Primer vzorca skodelice in ročice za gibanje cene delnice EMC 
Corp.,  za obdobje od sredine februarja do konca septembra. 

 

Vir: ChartAnalysis, 2003.  

 

- zastava (angl. Flag): Vzorec je sestavljen iz dveh delov in sicer iz 
zastavnega droga, ki predstavlja začeten močan dvig cene in same 
zastave, ki predstavlja konsolidacijo. Primer je prikazan v Sliki 8. 

 

Slika 8: Primer vzorca zastave za gibanje cene delnice Hewlett Packard, za 
obdobje od aprila do avgusta 2003. 

Vir: ChartAnalysis, 2003.  
 
- padajoči trikotnik (angl. Descending Triangle): Takšen vzorec je znak za 

nadaljnje padanje cene in se navadno pojavlja v padajočih trendih. 
Razviden je s Slike 9.  
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Slika 9:  Primer vzorca padajočega trikotnika za gibanje cene delnice Loews 
Cineplex, za obdobje od marca do septembra 2003. 

Vir: ChartAnalysis, 2003.  

 
3.2.2. Vzorci obrata (angl. Reversal Patterns) 
 
Na podlagi vzorcev obrata, tehnični analitiki predvidevajo spremembo 
oziroma obrat, v smeri gibanja cene vrednostnih papirjev. Najpomembnejši 
vzorci so tudi predstavljeni v nadaljevanju.  
  
- dvojni vrh (angl. Double Top): Je močan vzorec obrata, ki se navadno 

pojavi ob koncu naraščajočega trenda. Kot že ime pove, gre za formacijo 
dveh relativno enakih vrhov (Bulkowski, 1998, str. 37). To lahko 
razberemo tudi s Slike 10. 

 
Slika 10: Primer vzorca dvojnega vrha za gibanje cene delnice Gillette, za 

obdobje od februarja do avgusta 1997. 

Vir: ChartAnalysis, 2003.  



 13

- padajoča zagozda (angl. Falling Wedge): Je vzorec naraščanja, katerega 
glavna značilnost je, da se volatilnost v ceni zmanjšuje, medtem ko je 
trend padajoč (glej Sliko 11).  

 
Slika 11: Primer vzorca padajoče zagozde za gibanje cene delnice Freeport 

McMoran za obdobje od oktobra 1999 do aprila 2000. 

Vir: ChartAnalysis, 2003.  
 
- glava in ramena (angl. Head and Shoulders): Je močan vzorec obrata in se 

formira na koncu padajočega ali pa naraščajočega trenda (glej Sliko 12). 
 
Slika 12: Primer vzorca glave in ramen za gibanje cene delnice Champion 

Intl., za obdobje od avgusta do novembra 1998. 

Vir: ChartAnalysis, 2003.  
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4. KAZALCI OZIROMA INDIKATORJI TEHNIČNE ANALIZE 
 
Kazalci oziroma indikatorji so izpeljani iz cen posameznih vrednostnih 
papirjev po določenih matematičnih formulah in prijemih. Nekateri 
vključujejo tudi podatke o prometu. Izračunana vrednost indikatorja sama 
po sebi ne pove ničesar, kar bi bilo smiselno analizirati. Možnost analize se 
dobi šele, ko je izračunanih več vrednosti in se indikator predstavi v seriji. 
Navadno se predstavi v obliki grafa in se ga primerja z gibanjem cen. Pri 
analizi indikatorjev se je potrebno zavedati, da so le-ti izpeljani iz gibanja cen 
in je pri njihovi analizi potrebno obvezno upoštevati gibanje cen, ker lahko 
odločitve samo na podlagi indikatorjev, privedejo do velikih izgub. V grobem 
obstajata dva tipa indikatorjev: vodilni (angl. Leading Indicator) in sledilni 
(angl. Lagging Indicators). 
 
 
4.1 Vodilni indikatorji (angl. Leading Indicators) 
 
Kot že samo ime pove, je ta tip indikatorjev namenjen predvidevanju gibanja 
cen (dajejo signale nakupa in prodaje) oziroma nakazujejo smer gibanja cen, 
še preden do njih dejansko pride. Prednost teh indikatorjev je, da je z njihovo 
analizo moč povečati dobiček, saj nakazujejo sam začetek rasti oziroma 
padanja cen vrednostnih papirjev. V večini primerov so to indikatorji 
momenta (angl. Momentum Indicators) in kot taki dajejo veliko signalov, s 
čimer se poveča tudi tveganje napačne razlage indikatorjev. Najbolj znani 
indikatorji so indeks relativne moči (angl. RSI-Relative Strength Index), 
stohastični oscilator (angl. Stochastic Oscilator), indikator momenta (angl. 
Momentum). 
 
 
4.2 Sledilni indikatorji (angl. Lagging Indicators)     
 
V nasprotju s prejšnjimi ta tip indikatorjev zaostaja za gibanjem cen. 
Analitiki pravijo, da sledijo trendu in so kot taki najbolj uporabni takrat, ko 
vrednostni papir že izoblikuje močan trend (Wiley, 1999, str. 185). Iz tega 
izhaja tudi glavna odlika teh indikatorjev, saj omogoča ujeti trend in dlje, ko 
trend traja, manj je signalov za prodajo ali nakup, kar na koncu privede do 
velike dobičkonosnosti. Slaba stran teh indikatorjev je, da so prepozni, kar 
pomeni, da zamudimo začetek trenda, in da so več ali manj neuporabni, če 
se cene gibljejo med dvema nivojema brez jasne smeri navzgor ali navzdol. 
Najbolj znana indikatorja sta drseča sredina in MACD (angl. Moving Average 
Convergence Divergence).  
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4.3 Analiza indikatorjev 
 
Preden začnemo predstavljati posamezne indikatorje naj še povemo, da pri 
analizi indikatorjev in njihovih signalih za nakup ali prodajo, ne gre samo za 
doseganje določenih nivojev, temveč tudi za analizo določenih formacij, ki jim 
analitiki pravijo divergence (pozitivne ali negativne) in jih bomo tudi pokazali 
na primerih. 
 
4.3.1. Drseče sredine (angl. Moving Average) 
 
Je eden izmed najbolj popularnih indikatorjev, saj ga je enostavno 
uporabljati. Njegova glavna prednost je, da izravnava gibanje oziroma 
volatilnost cen, kar analitiku daje možnost lažje določitve trenda. Pri analizi 
dveh drsečih sredin, npr. 14-dnevnega in 50-dnevnega, ima slednja večji 
pomen na dolgi rok (Ladava, 1998, str. 56). Uporabljata se dve vrsti drsečih 
sredin, in sicer enostavno drsečo sredino (SMA – Simple Moving Average) in 
eksponentno drsečo sredino (EMA – Exponential Moving Average). Edina 
razlika med njima je, da daje druga sredina večjo težo na zadnje cene (Colby, 
1988, str. 555). Obe se uporabljata predvsem za dvoje tj., določanje trenda in 
določanje točk podpore in odpora. 
 
Slika 13: Prikaz drsečega povprečja (EMA) za gibanje cene delnice Western 

Digital Corp., za obdobje od decembra 2002 do novembra 2003.5 

Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  

                                                           
5 Poleg cene delnice so vrisane še dve drseči sredini (50- in 200-dnevni), ter drseča sredina prometa. 

Podpora

Podpora
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4.3.2. MACD (angl. Moving Average Convergence Divergence) 
 
Ta indikator v bistvu predstavlja razliko med dvema poljubnima drsečima 
sredinama. Navadno se izračuna razlika med 12-dnevno in 26-dnevno drsečo 
sredino. Strogo matematično gledano to pomeni, da je indikator 
pozitiven/negativen takrat, ko je 12-dnevna drseča sredina nad/pod 26-
dnevnim. V grafičnih predstavitvah je poleg samega MACD običajno vrisana 
tudi 9-dnevna drseča sredina, to pa zato, da sporoči signal nakupa/prodaje, 
ko ga MACD prebije od spodaj/zgoraj navzgor/navzdol. Za 
pozitiven/negativen dogodek velja, ko MACD preide iz negativne/pozitivne v 
pozitivno/negativno vrednost. To je razvidno s Slike 14.  
  
Slika 14: Prikaz MACD za gibanje cene delnice Western Digital Corp., za 

obdobje od decembra 2002 do novembra 2003.5 

Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  

 
4.3.3. Indeks relativne moči (angl. Relative Strength Index) 
 
RSI je eden izmed najbolj uporabljenih in uporabnih vodilnih indikatorjev. 
Bistvo tega indikatorja je, da primerja velikosti rasti z velikostmi padcev 
posameznih vrednostnih papirjev. Indeks se giblje med vrednostma 0 in 100. 
Če vrednost indeksa pade pod 30, je to znak za podcenjenost vrednostnega 
papirja in bo sledil porast cene, če pa zraste čez 70, je to znak za 
precenjenost vrednostnega papirja in sledil bo padec cene. Običajno se pri 
grafičnih predstavitvah uporablja 14-dnevni RSI, ki je prikazan tudi na Sliki 
15.  

Negativna
divergenca
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Slika 15: Prikaz indeksa relativne moči (RSI) za gibanje cene delnice Western 
Digital Corp., za obdobje od decembra 2002 do novembra 2003.5 

Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  
 
4.3.4. Stohastični oscilator (angl. Stochastic Oscilator) 
 
Stohastični oscilator nam prikazuje položaj trenutne zaključne cene relativno 
na najvišjo oziroma najnižjo ceno v določenih preteklih časovnih intervalih. 
Če se oscilator pomika navzgor, potem je to znak za nakupovanje 
vrednostnega papirja, če pa pada, je to znak za prodajanje. Za izračun se 
običajno uporablja 14-dnevni časovni interval. Pri grafičnih predstavitvah se 
uporablja tudi njegovo 3-dnevno povprečje, ki ima signalno vlogo. Tako kot 
RSI se tudi stohastični oscilator giblje med vrednostma 0 in 100. Za signalni 
vrednosti se uporabljata 20 (podcenjenost) in 80 (precenjnost) vendar ni 
nujno, da se bo zgodil obrat v gibanju cene takoj, ko oscilator doseže ti 
vrednosti (glej Sliko 16).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precenjenost
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Slika 16: Prikaz stohastičnega oscilatorja za gibanje cene delnice Western 
Digital Corp., za obdobje od decembra 2002 do novembra 2003.5 

Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  
 
 
5. PRIMERI ANALIZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN NJIHOVIH 
TRGOV 
 
V tem poglavju bomo s pomočjo predstavljenih tehničnih prijemov poskušali 
prikazati in analizirati borzno dogajanje na ameriških (Nasdaq) in svetovnih 
trgih (Japonska, Nemčija) v zadnjih treh letih. Kasneje se bomo posvetili tudi 
analizi posameznih vrednostnih papirjev, in sicer American Airlinesa, Intela 
in pa Pfizerja, v obdobju zadnjega leta. 
 
5.1. Primeri analize trgov vrednostnih papirjev 
 
Za začetek bomo analizirali enega izmed največjih trgov vrednostnih papirjev 
na svetu, to je Nasdaq, katerega glavni indeks je Nasdaq Composite, v 
katerega so vključene delnice 100-tih podjetij, ki kotirajo na Nasdaqu (glej 
Sliko 17). 
  
 
 
 
 

Precenjenost

Podcenjenost
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Slika 17: Gibanje vrednosti borznega indeksa Nasdaq Composite, za obdobje 
od decembra 2000 do novembra 2003. 

Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  

 
Kot je razvidno s Slike 17, je bil borzni indeks Nasdaq v padajočem trendu 
vse do začetka aprila letošnjega leta. V tem obdobju, kot je lepo razvidno s 
slike, se je nekajkrat približal 200-dnevni drseči sredini, vendar mu je ni 
uspelo odločneje prebiti in obrniti trenda v pozitivno smer. V začektu jeseni 
prejšnjega leta se je izoblikovala pozitivna divergenca med vrednostjo 
Nasdaq-a in RSI kot tudi pripadajočo vrednostjo MACD. To je bil signal za 
obrat, ki se je tudi zgodil. Slediti je morala samo še potrditev obrata, ki je 
prišla v obliki vzorca »ramen in glave« (julij 02 – april 03). V začetku aprila je  
Nasdaq prebil 200-dnevno drsečo sredino in nadaljeval gibanje navzgor. Prav 
tako je 50-dnevna drseča sredina prebila 200-dnevno drsečo sredino in 
kmalu zatem je začela 200-dnevna drseča sredina »naraščati«, kar je bil znak 
za  pozitiven trend, v katerem se trenutno tudi nahajamo.6  
 
S Slike 17 tudi vidimo, da je Nasdaq nekajkrat testiral 50-dnevno drsečo 
sredino, vendar se je do sedaj od njega vedno »odbil«.  Trenutno se oblikuje 
negativna divergenca, ki pomeni, da naj bi prišlo do korekcije trenutnega 
gibanja in z drugimi besedami tudi do testiranja 200-dnevnega drsečega 
                                                           
6 »Trenutno«, pomeni v času pisanja tega diplomskega dela, tj. januar 2004. 

Začetek vojne
v Iraku
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povprečja. Glede na pretekla gibanja, ko se je 200-dnevno drseče povprečje 
izkazalo za vrednost, pri kateri se trend potrdi oziroma obrne, je to smiselno 
pričakovati. Vprašanje, ki se zastavlja je, kdaj naj bi se to zgodilo, kakšen je 
časovni interval v katerem lahko ta obrat pričakujemo. Z gotovostjo tehnična 
analiza tega ne pove, kaže pa, da se je potrebno zavedati, da se je tveganje za 
nakup vrednostnih papirjev na podlagi analize povečalo in da je potrebno 
pazljivo opazovati prihodnja gibanja. 
 
Za analizo trgov vrednostnih papirjev na Japonskem in v Evropi (kot 
evropskega predstavnika smo izbrali Nemčijo) bomo uporabili tako 
imenovane ETF-je (angl. Exchange Traded Funds). Vsak posamezen ETF je 
košarica vrednostnih papirjev in je prirejen tako, da spremlja gibanje 
vrednosti določenega indeksa, za katerega je ta košarica vrednostnih 
papirjev kreirana (Jesenek, 2003, str. 59). Vsak ETF ima svoje ime (npr. 
EWJ – za japonski borzni indeks Nikkei, EWG – za nemški borzni indeks 
Xetra-Dax). Trgovanje z njimi je podobno kot trgovanje z navadnimi 
delnicami. Z njimi pa se trguje na ameriškem organiziranem trgu AMEX 
(American Exchange) (http://mutualfunds.about.com/cs/etfs/).  
 
Slika 18: Gibanje cene delnice EWJ, za obdobje od konca decembra 

2000 do konca novembra 2003. 

Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  
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Za analizo japonskega trga smo vzeli njegov »približek«, tj. vrednostni papir z 
imenom EWJ, ETF, ki sledi gibanju japonskega indeksa NIKKEI. 
 
Podobno kot Nasdaq, je bil tudi japonski trg v zadnjih treh letih v 
negativnem trendu. S stališča tehnične analize se je prvič pokazala možnost 
za obrnitev trenda v začetku leta 2003, ko se je izoblikovala pozitivna 
divergenca med ceno in pripadajočo vrednostjo MACD. V začetku aprila je 
EWJ prebil 200-dnevno drsečo sredino. Sledil je »test« te sredine, ki je uspel, 
vendar pa EWJ kasneje ni dosegel višje vrednosti kot ob preboju. 
Izoblikovala se je negativna formacija »ramen in glave«, kot lahko vidimo tudi 
na Sliki 19, kar je pomenilo nadaljevanje negativnega trenda. Druga možnost 
se je ponudila v začetku maja 2003, ko se ponovno izoblikuje pozitivna 
divergenca. To pot je bil naskok na 200-dnevno drsečo sredino tako močan, 
da ga je tečaj EWJ ne samo prebil, temveč tudi povzročil obrat v gibanju 
povprečja. Ko je EWJ »potrdil« obrat z novo najvišjo vrednostjo po manjši 
korekciji, lahko rečemo, da se je negativen trend obrnil v pozitivnega. V 
začetku oktobra 2003 je RSI že izkazoval negativno divergenco in vidimo 
lahko, da je cena EWJ že padla z najvišjih vrednosti.  
 
Slika 19: Gibanje cene delnice EWG, za obdobje od konca decembra 2000 do 

konca novembra 2003. 

Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  
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Za predstavnika evropskega trga smo izbrali nemški trg in njegov približek 
gibanje ETF-ja z oznako EWG.  
 
Konec marca 2003 se je oblikovala pozitivna divergenca med vrednostjo EWG 
in pripadajočima vrednostma RSI in MACD. Sledil je preboj 200-dnevne 
drseče sredine, ki je prešel iz negativnega v pozitivni trend po tem, ko je po 
manjši korekciji EWG dosegel višjo vrednost kot ob preboju, kar imamo 
lahko za potrditev obrata. Do sedaj se je že izoblikovala negativna 
divergenca, kar nakazuje na možen obrat oziroma padec cene in testiranje 
200-dnevne drseče sredine. 
 
Kot lahko opazimo, je gibanje vrednosti EWG zelo podobno gibanju vrednosti 
Nasdaq-a, kar nakazuje veliko povezanost in odvisnost obeh gospodarstev, 
kar se odraža v podobnem gibanju borznih indeksov in vrednosti 
posameznih vrednostnih papirjev. To seveda velja tudi za druge največje 
finančne trge po svetu, z manjšimi popravki. 
 
 
5.2. Tehnična analiza na primeru izbranih vrednostnih papirjev 
 
V tem delu bomo prikazali, kako je možno s tehnično analizo kar najbolj 
maksimirati dobičke z vlaganjem denarja v posamezne vrednostne papirje. 
Najprej je dobro ugotoviti, v kakšnem trendu – padajočem ali naraščajočem 
je trg na splošno. Pozitiven trend, ki se je v ZDA začel nekje marca leta 2003, 
kar bomo sedaj izkoristili pri nakupnih in prodajnih odločitvah za naslednje 
vrednostne papirje: delnico American Airlinesa, kot predstavnika stare 
ekonomije, delnico Intela, predstavnika nove ekonomije in pa delnico 
podjetja Pfizer, kot predstavnika farmacije in biotehnologije, ki v zadnjih letih 
postajata eni izmed najpomembnejših gospodarskih panog v svetu. 
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Slika 20: Gibanje cene delnice American Airlines Corp. (AMR), v obdobju od 
začetka decembra 2002 do konca novembra 2003. 

Nakup

Prodaja

 
Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  
 
American Airlines (AMR) je eden največjih predstavnikov ameriških letalskih 
prevoznikov. Tečaj njihove delnice je v marcu 2003 oblikoval pozitivno 
divergenco tako pri RSI kot pri stohastičnem oscilatorju. V obeh primerih sta 
bila indikatorja v področjih podcenjenosti, kar je tudi nakazovalo možnost 
obrata. Kot je razvidno s Slike 20, smo čas nakupa izbrali, ko sta se tako RSI 
kot stohastični oscilator pomaknila iz področja podcenjenosti in obratno za 
prodajo. Nakup se je zgodil 19. 3. 2003, ko je bil zaključni tečaj za delnico 
AMR 1,84 USD. Prodaja se je zgodila 3. 7. 2003 pri zaključnem tečaju 10,13 
USD. 
 
Da bi si lažje predstavljali, kakšno donosnost bi s takšnim trgovanjem 
realizirali v obdobju, ko bi bili lastniki delnic AMR, bomo izračunali 
donosnost naših transakcij za obdobje držanja delnice. Pri izračunu bomo 
upoštevali tudi 1 % provizijo, tako pri nakupu kot pri prodaji (ta je dejansko 
v večini primerov še manjša). Donosnost obdobja bomo izračunali po 
naslednji formuli: 
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Donosnost (%) = 100 * Σ (Pi*0,99)/(Ni*1,01)  

 
Pi = cena i-te prodaje 
Ni = cena i-tega nakupa 
 
V primeru delnice AMR bi bila naša realizirana donosnost enaka: 
 

Donosnost (%) = 100*(10,13*0,99)/(1,84*1,01) = 439,6 % 
 
Kot vidimo, bi lahko v primeru naložbe v delnico AMR v obdobju, ki smo ga 
analizirali, dosegli kar 439,6 % donosnost, brez upoštevanja davka na 
kapitalski dobiček.  
 
Zgornjo formulo bomo v enaki obliki uporabili tudi pri vseh ostalih primerih 
v nadaljevanju, le da bomo operirali zgolj s podatki iz posameznega primera 
in podali samo rezultat, ki izhaja iz naših nakupnih in prodajnih odločitev. 

 
Slika 21: Gibanje cene delnice Intel Corp. (INTC), za obdobje od začetka 

decembra 2002 do konca novembra 2003. 

Prodaja

Nakup

 
Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  
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Cena delnice podjetja Intel, enega izmed vidnejših predstavnikov tako 
imenovane »nove ekonomije«, je v začetku februarja 2003 oblikovala 
pozitivno divergenco tako pri RSI kot tudi pri MACD (glej Sliko 21). Čeprav 
vrednost RSI ni bila v področju podcenjenosti, jo lahko vseeno štejemo za 
možnost nakupa, saj se je izoblikovala pozitivna divergenca. Za nakup smo 
zato izbrali trenutek, ko je MACD sekal svojo signalno linijo, tj. svojo 9-
dnevno drsečo sredino, od spodaj navzgor. To se je zgodilo natanko 14. 2. 
2003, ko je bil zaključni tečaj, po katerem bi lahko kupili delnice Intela, 
16,13 USD. Za trenutek prodaje je bilo potrebno čakati zelo dolgo in je 
končno prišel, ko sta RSI in MACD oblikovala negativno divergenco, sredi 
oktobra. Za prodajo smo upoštevali trenutek, ko je MACD sekal svojo 
signalno linijo od zgoraj navzdol. To se je zgodilo 24. 10. 2003 in sicer ob 
zaključnem tečaju 31,08 USD za eno delnico Intela.  
 

Donosnost (%) = 100*(31,08*0,99)/(16,31*1,01) = 88,9 % 
 
Slika 22: Gibanje cene delnice Pfizer Inc. (PFE), za obdobje od začetka 

decembra 2002 do konca novembra 2003. 

Dvojni vrh

 
Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  
 
V primeru, da zamudimo nakup pri obratu trenda, to še ne pomeni, da smo 
popolnoma zapravili možnosti za kasnejše nakupe. Na primeru delnice 
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farmacevtskega podjetja Pfizer lahko pokažemo, kako je moč ob upoštevanju 
značilnosti stohastičnega oscilatorja in ostalih orodij tehnične analize še 
vedno izkoristiti priložnost za nakupe. Delnica je doživela obrat v trendu 
sredi marca 2003 (glej Sliko 22). Prebila je 200-dnevno drsečo sredino in 
dosegla prvi vrh v začetku aprila 2003. Nato je sledila korekcija in testiranje 
200-dnevne drseče sredine. Pod predpostavko, da je bila delnica od takrat 
dalje v naraščajočem trendu, bi jo kupili, ko je stohastični oscilator prešel iz 
območja podcenjenosti (prva puščica). To se je zgodilo 30. 4. 2003 ob 
zaključnem tečaju 30,61 USD za delnico. Do prodaje bi prišlo, ko je oscilator 
prešel iz področja precenjenosti, tj. 19. 5. 2003 pri zaključnem tečaju 31,80 
USD za delnico. Druga možnost za nakup se je ponudila 3. 6. 2003, ko je 
bila cena za delnico 31,69 USD. Do ponovne prodaje bi prišlo, ko oscilator 
preide iz področja precenjenosti, kar se je zgodilo 23. 6. 2003, po ceni 35,38 
USD za delnico. Tretji nakup bi se zgodil 25. 7. 2003 po ceni 33,04 USD. 
Zadnja odločitev za nakup se je naknadno izkazala za napačno, saj delnici ni 
uspelo prebiti 50-dnevne drseče sredine. To je sicer bil znak za prodajo, ker 
pa smo se ravnali po stohastičnem oscilatorju, je do prodaje prišlo šele, ko je 
cena delnice prebila svoje povprečje, kar se je zgodilo 5. 8. 2003 po ceni 
32,50 USD.  
 

Donosnost (%) = 100*(31,8*0,99)/(30,61*1,01) + 
100*(35,38*0,99)/(31,69*1,01) + 100*(32,5*0,99)/(33,04*1,01) = 7,6 % 

 
 
5.3. Tehnična analiza na primeru izbrane obveznice in izbranega 
deviznega tečaja 
 
Ko smo v 2. poglavju govorili o osnovah tehnične analize, smo povedali, da je 
mogoče orodja tehnične analize uporabiti tako za analizo različnih 
vrednostnih papirjev kot tudi za vsako naložbo, s katero se trguje, če je le 
njena cena odvisna od razmerja med povpraševanjem in ponudbo po njem. V 
tem delu bomo analizirali gibanje realne donosnosti 10-letne zakladne 
obveznice (angl. Treasury Note oziroma T–note), ki jo je izdala zakladnica 
Združenih držav Amerike, kot predstavnika nizko tvegane naložbe in pa 
gibanje menjalnega tečaja EUR/USD. 
 
5.3.1. Primer ameriške državne obveznice 
 
Za navadne obveznice na splošno je značilno, da investitorju zagotavljajo nek 
fiksen donos, v obliki kuponskih obresti, do svoje zapadlosti. Pri kupovanju 
in prodajanju obveznic na trgu prihaja do presežkov ponudbe ali 
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povpraševanja, zato se spreminja tudi cena obveznic, to pa vpliva na njihovo 
dejansko donosnost (angl. Yield). Če se cena obveznic zviša, to povzroči 
padec donosnosti in obratno. Zanimivo pri obveznicah je tudi to, da se cene 
obveznic navadno gibljejo v nasprotni smeri kot se gibljejo vrednosti borznih 
indeksov in delnic. To je logično, saj se v primeru nestabilnosti in  
povišanega tveganja v gospodarstvu investitorji zatekajo v manj tvegane 
naložbe in s tem prihaja do presežka povpraševanja na trgu obveznic, kar 
požene cene obveznic navzgor, njihove donosnosti pa navzdol (Bodie et. al, 
2002, str. 255). 
 
Slika 23: Gibanje vrednosti donosnosti 10-letne zakladne obveznice ZDA, v 

obdobju od konca decembra 2002 do konca decembra 2003. 

 
Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  
 
Naj omenimo, da se v grafikonih naložb s fiksnim donosom, navadno navaja 
vrednost letne donosnosti, pomnožene z deset. Vrednost 40 na grafikonih 
tako pomeni 4 % letno donosnost obveznice. S slike 23 je razvidno, da je bil v 
prvi polovici leta 2003 trend gibanja donosnosti 10-letne ameriške državne 
obveznice padajoč. V tem času je bilo več indikatorjev za nadaljevanje tega 
trenda kot na primer nezmožnost prebitja 200-dnevne drseče sredine in 
oblikovanje padajočega trikotnika. V juniju leta 2003 pa se je oblikovala 
pozitivna divergenca tako na indikatorju relativne moči kot tudi na 
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indikatorju MACD. Sledil je močan obrat v gibanju donosnosti, ki je prebil 
tudi 200-dnevno drsečo sredino. 
 
V avgustu in začetku septembra leta 2003 se je oblikovala negativna 
divergenca, ki je pomenila testiranje 200-dnevne drseče sredine. Vrednost 
donosnosti se je od njega uspešno odbila, kar je bil znak za nadaljevanje 
pozitivnega trenda. Do decembra 2003 se je pri donosnosti oblikoval vzorec 
naraščajočega trikotnika, kar pomeni nadaljevanje naraščanja, če vrednost 
donosnosti prebije vrednost 45 oziroma 4,5 % letno donosnost.  
 
5.3.2. Primer tečaja evra 
 
V tem delu bomo pokazali, da je možno orodja tehnične analize uporabiti 
tudi za analiziranje gibanja vrednosti deviznih tečajev. Za analizo smo izbrali 
tečaj EUR/USD. 
 
Slika 24: Gibanje vrednosti EUR glede na USD, za obdobje od konca 

decembra 2002 do konca decembra 2003.  

Levo rame

Desno rame

Glava Dvojni vrh

 
Vir: FreeCharts/SharpCharts, 2003.  
 
S Slike 24 je razvidno, da se je  vrednost evra glede na ameriški dolar 
povečevala vseskozi od decembra 2002 do decembra 2003. V tem času se je 
za vrednost evra oblikovalo več vzorcev in pozitivnih ter negativnih divergenc, 
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ki so pomenili obrate v gibanju vrednosti evra oziroma nadaljevanje trenda. 
Konec avgusta leta 2003 je nastal vzorec ramen in glave, ki je pomenil obrat 
v gibanju vrednosti evra, ki je do tedaj naraščala in testiranje 200-dnevne 
drseče sredine. V okolici 200-dnevne drseče sredine se je nato oblikovala 
pozitivna divergenca, kar je pomenilo, da se je vrednost evra proti dolarju 
odbila od 200-dnevne drseče sredine in nadaljevala gibanje v naraščajočem 
trendu. Vzorec dvojnega vrha, ki je lepo opazen v oktobru, je pomenil padec 
vrednosti evra, podprt z negativno divergenco, ki pa se je tokrat uspešno 
odbila že od 50-dnevne drseče sredine in nadaljevala naraščanje. Ker se 
konec leta 2003 ni oblikovala nobena negativna divergenca, lahko 
pričakujemo, da se bo vrednost evra glede na ameriški dolar še naprej 
povečevala.    
 
  
6. UPORABA TEHNIČNE ANALIZE NA SLOVENSKEM TRGU 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV  
 
Slovenski borzni indeks (SBI) je vodilni indeks Ljubljanske borze. Njegov 
temeljni namen je zagotavljati zbirno in jedrnato informacijo o gibanju 
tečajev največjih in najlikvidnejših delnic v borzni kotaciji Ljubljanske borze.  
 
Indeks SBI20 je naslednik indeksa SBI, ki ga je Ljubljanska borza začela 
izračunavati 1. 1. 1994, objavljati pa ga je pričela 1. 7. 2000. Od začetka 
aprila 2003 je v SBI20 vključenih 15 delnic. Sestava indeksa SBI20 je 
tehtana s tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku. Zgornja meja 
prisotnosti posamezne delnice v indeksu je 10 % in je potrebna zato, da ne bi 
prišlo do prevelikega vpliva določenih delnic na gibanje vrednosti indeksa. 
 
V petem poglavju smo pokazali, da se je naraščajoči trend gibanja tržnih 
indeksov večjih borz po svetu začel že marca leta 2003. Kot je lepo razvidno s 
Slike 25 se je tovrstno gibanje na slovenski borzi pričelo šele konec poletja 
2003. Do takrat je indeks SBI20 rasel z zmerno hitrostjo in ni oblikoval 
nobenih negativnih divergenc, ki bi nakazovale obrnitev naraščajočega 
trenda. 
 
Prva negativna divergenca se je oblikovala spomladi leta 2002 in je pomenila 
kratek predah v naraščanju. Večja negativna divergenca se je oblikovala 
konec leta 2002 in je pomenila stagnacijo, oziroma manjše padanje vrednosti 
indeksa SBI20, ki je trajalo vse do poletja 2003, ko je lepo razvidna pozitivna 
divergenca, ki je pomenila nadaljevanje rasti. Zanimivo je, da je indeks 
SBI20 v cca. treh mesecih porasel za okoli 30 %, kar je primerljivo z rastjo že 
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prej omenjenih svetovnih indeksov, le da  so ti za to porabili kar 8 do 9 
mesecev. Tudi konec leta 2003 še ni kazalo na obrat v gibanju vrednosti 
indeksa, saj ni bilo opaziti nobene negativne divergence (glej Sliko 25).  
 
Slika 25: Gibanje vrednosti slovenskega borznega indeksa SBI20, od 

začetka marca 2001 do konca decembra 2003, z vrisanimi 
izbranimi drsečimi sredinami.  

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, 2003. 
 
Verjetnost pravilne napovedi trendov s tehnično analizo so na slovenskem 
trgu manjše zaradi majhnosti trga, ki zelo hitro reagira predvsem na pritoke 
ali odtoke svežega kapitala iz tujine (Kleindienst, 2001, str. 201). Zaradi 
takšnih pojavov so tehnične analize pri nas nezanesljive, predvsem za krajše 
obdobje.  
 
Tako je tehnična analiza na slovenskem trgu uporabna pod posebnimi 
pogoji. Velik vpliv na ustreznost tehnične analize ima likvidnost posameznih 
delnic, kar v primeru slovenskega trga pomeni, da v poštev pride le nekaj 
delnic, s katerimi se veliko trguje, kot so na primer delnice Krke, Petrola in 
Gorenja, ki smo jih tudi izbrali kot primere analize za slovenski trg. 
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Slika 26: Gibanje tečaja delnice Krke d.d., od začetka oktobra 2001 do 
konca decembra 2003 z vrisanimi izbranimi drsečimi sredinami  

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, 2003. 
 
Cena Krkine delnice je naraščala od začetka oktobra 2001 dalje. Glede na to, 
da se do poletja 2002 niso oblikovale nobene negativne divergence, smo 
lahko sklepali, da je bil trend naraščajoč in se odločili za nakup delnice, ko 
je MACD prebil svojo signalno linijo, kar se je zgodilo 26.7.2002 po ceni 
34.558 SIT za delnico. Konec oktobra oziroma v začetku novembra 2002 se 
je oblikovala negativna divergenca z MACD indikatorjem, ki nam je dal znak 
za prodajo delnice, ko je prebil svojo signalno linijo 14. 11. 2002, pri ceni 
45.982 SIT za delnico. Naslednji nakup se je zgodil 26. 3. 2003, ko smo za 
delnico plačali 39.952 SIT in jo nato prodali po ceni 41.534 SIT 26. 5. 2003, 
saj se je oblikovala negativna divergenca. Žal smo z opiranjem samo na 
tehnično analizo zamudili prvi del močnega porasta tečaja delnice v začetku 
jeseni 2003. Druga priložnost se je ponudila 6. 11. 2003 pri ceni 50.691 SIT, 
ko se je trend potrdil, saj ni bilo negativnih divergenc. Delnico smo lahko 
prodali 27. 11. 2003 pri ceni 52.184 SIT, ko se je oblikovala negativna 
divergenca in je MACD prebil signalno linijo (glej Sliko 26).  
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Donosnost (%) = 100*(45.982*0,99)/(34.558*1,01) + 
100*(41.534*0,99)/(39.952*1,01) + 100*(52.184*0,99)/(50.691*1,01) = 

33,2% 
 
Slika 27: Gibanje tečaja delnice Gorenja d.d., od začetka oktobra 2001 do 

konca decembra 2003 z vrisanimi izbranimi drsečimi sredinami.   

 Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, 2003. 
 
Pri gibanju tečaja delnice Gorenja d.d., ki smo ga spremljali od začetka 
oktobra 2001 do začetka junija 2002, smo opazili naraščajoče gibanje z 
novimi, višjimi najvišjimi vrednostmi in novimi, višjimi najnižjimi vrednostmi 
z nobenimi negativnimi divergencami, kar nam je dalo vedeti, da je trend 
naraščajoč. Pod to predpostavko, bi kupili delnico Gorenja 22. 7. 2002 po 
ceni 3.567 SIT, ko je MACD prebil svojo signalno linijo. Delnico bi prodali, ko 
se je oblikovala negativna divergenca sredi novembra 2002. Natančen datum 
prodaje je 14. 11. 2002, ko je MACD prebil svojo signalno linijo, kar se je 
zgodilo po ceni 4.746 SIT za eno delnico Gorenja. 
 
Naslednjo priložnost za nakup bi morali čakati do naslednje pozitivne 
divergence, ki se je oblikovala sredi marca 2003. Nakup bi se zgodil 26. 3. 
2003, ko je MACD prebil svojo signalno linijo, po ceni 4.244 SIT za delnico 
Gorenja. Izkazalo se je, da tečaj ne more prebiti 50-dnevne drseče sredine, 
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zato bi delnico prodali, ko je MACD prebil signalno linijo 16. 4. 2003, pri ceni 
4.245 SIT za delnico. Tehnična analiza nam ni pokazala možnosti nakupa, 
ko tečaj ponovno spremenil smer navzgor sredi poletja 2003. Možnost 
nakupa se je znova pokazala v začetku novembra 2003, ko smo lahko 
predpostavljali naraščajoči trend, saj se do takrat ni oblikovala nobena 
negativna divergenca. Delnico bi kupili, ko je MACD prebil signalno linijo, tj. 
3. 11. 2003, pri ceni 4.745 SIT za delnico. Čas za prodajo je prišel z 
oblikovanjem nove negativne divergence v začetku decembra, natančneje, ko 
MACD prebil signalno linijo, tj. 1. 12. 2003, pri ceni 5.023 SIT za delnico 
Gorenja (glej Sliko 27).      
 

Donosnost (%) = 100*(4.746*0,99)/(3.567*1,01) + 
100*(4.245*0,99)/(4.244*1,01) 1+ 100*(5.023*0,99)/(4.745*1,01) = 31,8 % 

 
Slika 28: Gibanje tečaja delnice Petrola d.d., od začetka oktobra 2001 do 

konca decembra 2003 z vrisanimi izbranimi drsečimi sredinami.   
 

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, 2003. 
 
V primeru Petrola d.d. in gibanja cene njegove delnice hitro ugotovimo, da se 
da s pomočjo tehnične analize zamuditi kup priložnosti za ustvarjanje 
dobičkov. V začetku leta 2002 je vrednost vztrajno rasla, medtem ko se je 
oblikovala negativna divergenca, vendar do padca nikakor ni prišlo. Potrditev 
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trenda smo dobili šele v septembru 2002, ko sta cena delnice Petrola in 
vrednost MACD dosegla nove najvišje vrednosti. Tako smo se odločili za 
nakup delnice Petrola 17. 10. 2002, ko je MACD prebil svojo signalno linijo 
po ceni 38.620 SIT za delnico. Signal za prodajo smo dobili, ko se je 
oblikovala negativna divergenca konec oktobra 2002 oziroma sredi novembra 
2002. 14. 11. 2002 bi delnico lahko prodali po ceni 41.979 SIT za delnico. 
Vse do konca oktobra leta 2003 nam tehnična analiza ni dala nobenega 
signala za nakup. Takrat smo dobili potrditev naraščajočega trenda in za 
nakup bi se lahko ponovno odločili, ko je MACD ponovno prebil signalno 
linijo 28. 10. 2003, po ceni 48.435 SIT za delnico. Če bi torej upoštevali zgolj 
tehnično analizo, trenutek za prodajo do konca leta 2003 še ni prišel (glej 
Sliko 28). 
 

Donosnost (%) = 100*(41.979*0,99)/(38.620*1,01) + ? = ? 
 
Če bi delnico Petrola, kupljeno oktobra 2003 prodali po ceni na zadnji 
trgovalni dan, tj. 23. 12. 2003 pri ceni 54.676 SIT, potem bi realizirali 17,2 
% donosnost.   
 

Donosnost (%) = 100*(41.979*0,99)/(38.620*1,01) + 
(54.676*0,99)/(48.435*1,01) = 17,2 % 

 
 
SKLEP 
 
S tem diplomskim delom sem želel prikazati možnosti, ki jih s svojimi orodji 
ponuja tehnična analiza, pri odločitvah o vlaganju na kapitalskih in 
denarnih trgih. Prikazal sem nekaj izbranih orodij, ki se najpogosteje 
uporabljajo pri analizi vrednostnih papirjev in borznih indeksov. Tako kot pri 
temeljni analizi so tudi tu izredno pomembni natančni podatki, ki pa so za 
potrebe tehnične analize lažje dosegljivi, saj je vse kar potrebujemo, le 
gibanje preteklih cen in prometa. Obstaja veliko različnih programskih 
paketov, ki ponujajo veliko število orodij, internet pa odpira podobne 
možnosti analize skoraj za vsakogar. 
 
Pri odločanju o nakupu in prodaji finančnih naložb mora investitor 
upoštevati obe, tako temeljno kot tudi tehnično analizo. S pomočjo temeljne 
analize določi tiste vrednostne papirje, ki kažejo največ možnosti za rast v 
ceni, s pomočjo tehnične analize pa določi trenutek, ko se odloči za nakup ali 
prodajo vrednostnega papirja.  
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Na različnih primerih sem pokazal, da je moč z uporabo tako grafičnih metod 
kot metod razlage indikatorjev ugotoviti obrate v gibanju cene in to izrabiti za 
doseganje dobičkov z nakupi in prodajami vrednostnih papirjev. Tehnična 
analiza ne predvideva in ne napoveduje ciljnih vrednosti, ki naj bi jih 
vrednostni papir, podvržen takšni analizi dosegel, ampak določa trenutke, ki 
so ugodni za nakup in prodajo.  
 
Kljub predstavljenim orodjem, ki jih pri tehnični analizi lahko uporabljamo, 
moram poudariti, da je tehnična analiza bolj umetnost kot znanost in je kot 
taka podvržena subjektivni presoji in razlagi posameznega investitorja. Način 
investiranja in uporabe orodij tehnične analize si investitor ustvari sam in si 
jih prilagodi tako, da mu kar najbolj ustrezajo. To pa zahteva čas in 
predanost, ki sta kasneje lahko zelo poplačana ali pa tudi ne.  
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