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Σηόρνη 

 

• Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη δηηηόο : 

 

1. H πιήξεο θαηαγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζηαηηζηηθνύ 

ινγηζκηθνύ R ζην πεδίν ηεο ηερληθήο αλάιπζεο 

 

2. H θάιπςε ηπρόλ ειιείςεσλ ηεο R γύξσ από ηελ ηερληθή 

αλάιπζε, κε ηε ζπγγξαθή εύρξεζησλ ζπλαξηήζεσλ γηα 

ηνπο ρξήζηεο ηεο 

 



Τερληθή Αλάιπζε 

• Ωο ηερληθή αλάιπζε νξίδνπκε ηε κειέηε ηεο παξειζνύζαο 

δξάζεο ηεο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζνύλ νη 

κειινληηθέο ηάζεηο ησλ ηηκώλ 

 

• Βαζηθέο αξρέο ηεο : 
• ε αγνξά είλαη ε θαιύηεξε πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο επελδπηέο 

• Οη ηηκέο κεηαβάιινληαη κε βάζε ηηο ηάζεηο  

• Ζ ηζηνξία ηείλεη λα επαλαιακβάλεηαη 

 

• Έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αληίζηνηρε ζεσξία ηεο 

ζεκειηώδνπο αλάιπζεο 
 

 

 



Μέζνδνη ηερληθήο αλάιπζεο 

• Αλάιπζε δηαγξακκάησλ 

• κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ επελδπηηθά γηα ηελ αλαγλώξηζε 

επαλαιακβαλόκελσλ κνηίβσλ θαη γηα ηνλ εληνπηζκό ηάζεσλ 

 

 

 

 

 

• Αλάιπζε ηερληθώλ δεηθηώλ 

• πξόθεηηαη ηελ εθαξκνγή ελόο καζεκαηηθνύ ηύπνπ επάλσ ζηα 

δεδνκέλα ησλ ηηκώλ κηαο κεηνρήο ή κηαο αγνξάο 

• δηαθξίλνληαη ζε δείθηεο ορμής (momentum), ηάζης, όγκοσ 

ζσναλλαγών θαη μεηαβληηόηηηας 



Σηαηηζηηθό Λνγηζκηθό R 

• Ζ R γεληθά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ ινγηζκηθό 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ.  

 

• Δθηόο από απηή ηεο ηελ ηδηόηεηα, όκσο, δηαζέηεη θαη εθείλε 

ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ  

 

• Ζ ιεηηνπξγία ηεο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ, πνπ 

κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη δηαξζξσκέλεο ζε παθέηα  

 

• Βαζηθό ηεο πιενλέθηεκα όηη είλαη λογιζμικό ανοικηού 

κώδικα (open-source) 

 



R θαη ηερληθή αλάιπζε 

• Παθέηα ηεο R πνπ εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο 
αλάιπζεο είλαη ην TTR (Technical Trading Rules) θαη ην 
quantmod 

 

• Τν πεξηερόκελν ησλ ζπλαξηήζεσλ ησλ δύν απηώλ 
παθέησλ είλαη παξόκνην 

 

• Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη ε εμήο : Τν TTR παθέην 
πξνζθέξεη ζπλαξηήζεηο γηα ππνινγηζκό ηερληθώλ δεηθηώλ 
ρσξίο ,όκσο, λα νπηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

 

• Τν παθέην quantmod παίξλεη ηηο ζπλαξηήζεηο ηνπ TTR θαη 
ηηο νπηηθνπνηεί, ππό κνξθή δηαγξακκάησλ  



Παθέην quantmod 

• Μέζσ ηεο δπλαηόηεηαο νπηηθνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη ην 

παθέην quantmod, ζπκβάιιεη : 

 

• Σηελ δηαγξακκαηηθή αλάιπζε, κε ηελ παξαγσγή απιώλ 

δηαγξακκάησλ ηηκώλ θαη όγθνπ ζπλαιιαγώλ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα ηηκώλ θαη όγθνπ ζπλαιιαγώλ ηεο κεηνρήο ηεο APPLE 

 

 

 

 



Παθέην quantmod (2) 

• Σηελ αλάιπζε ηερληθώλ δεηθηώλ, κέζσ ηεο δπλαηόηεηαο 

ππνινγηζκνύ κηαο πιεζώξαο ηερληθώλ δεηθηώλ (αλαθέξνληαη 

ιεπηνκεξώο ζην θεθάιαην 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα δηαγξακκαηηθήο απεηθόληζεο ηερληθνύ δείθηε MACD 

 



Διιείςεηο R 

• Δθηόο από ηηο πνιιέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

παθέηα quantmod θαη TTR, παξνπζηάδνπλ επίζεο θαη 

αξθεηέο αδπλακίεο, νη νπνίεο επηθεληξώλνληαη : 

 

• Σηελ επεμεξγαζία δηαγξακκάησλ 

 

• Σηελ έιιεηςε ζπλαξηήζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηερληθώλ 

δεηθηώλ επξσζηίαο (Breadth Indicators) 

 

• Τηο παξαπάλσ ειιείςεηο θαιύπηνπκε κε ηε δεκηνπξγία, ζε γιώζζα R, 

οκηώ νέων ζσναρηήζεων 

 

 



Παξνπζίαζε Σπλαξηήζεσλ 

• Οη ηξείο ζπλαξηήζεηο πνπ θαιύπηνπλ ηηο ειιείςεηο ηεο R 

ζηελ αλάιπζε δηαγξακκάησλ είλαη νη : 
• trendline 

• Fibonacci.Retrace 

• Fibonacci.time 

 

• Οη πέληε ζπλαξηήζεηο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ ηερληθώλ δεηθηώλ επξσζηίαο είλαη νη : 
• ArmsIndex 

• CVI 

• Advance.Decline 

• ForceIndex 

• ChOsc 

 



Σπλάξηεζε trendline 

• Αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή γξακκήο ηάζεο κέζσ γξακκηθήο 

παιηλδξόκεζεο 

 

• Οπζηαζηηθά έρνπκε παιηλδξόκεζε ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο επάλσ 

ζηνλ ρξόλν κε βαζηθό ζηόρν λα πξνθύςεη κηα επζεία ή 

θακπύιε γξακκή πνπ ζα δείρλεη ηελ ηάζε ηεο αγνξάο ή ηεο 

κεηνρήο. 

 

• Με ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο  

παιηλδξόκεζεο εμαιείθεηαη ην δήηεκα  

ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο ζηελ θαηαζθεπή 

γξακκώλ ηάζεο  



Δθηέιεζε trendline 

• Δθηειώληαο ηε ζπλάξηεζε trendline γηα ζπγθεθξηκέλε 

κεηνρή θαη αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε ζην 

όξηζκα reg. type πξνθύπηεη  

• Δίηε γξακκή ηάζεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο καδί κε ην αλάινγν 

θαλάιη 

 trendline (AAPL, reg.type = "linear") 

 

 

 

 



Δθηέιεζε trendline (2) 

• Δίηε θακπύιε παιηλδξόκεζεο καδί κε ην αληίζηνηρν θαλάιη 

 trendline (AAPL, reg.type = "loess") 

 



Σπλάξηεζε Fibonacci.Retrace 

• Αζρνιείηαη κε ηε δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε επηπέδσλ 

δηόξζσζεο ζύκθσλα κε ηελ αθνινπζία Fibonacci 

 

• Τα επίπεδα δηόξζσζεο Fibonacci είλαη πνζνζηά πνπ 

ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ηνπ πςειόηεξνπ θαη ρακειόηεξνπ 

ζεκείνπ κηαο ηάζεο θαη ρξεζηκεύνπλ ζηε εύξεζε ζεκείσλ 

ζηήξημεο ή αληίζηαζεο ή αθόκα θαη ζεκείσλ αληηζηξνθήο 

ηεο ηάζεο 

 

• Τα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελα πνζνζηά είλαη εθείλα 

ησλ 61,8%, 38% θαη 50% 



Δθηέιεζε Fibonacci.Retrace 

• Δθηειώληαο ηε Fibonacci.Retrace γηα ζπγθεθξηκέλε 

κεηνρή θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, αλάινγα 

κε ηα νξίζκαηα from θαη to, πξνθύπηεη : 

 
Fibonacci.Retrace(AAPL, from="2009/01/02", to="2012/10/01") 

 



Σπλάξηεζε Fibonacci.time 

• Yπνινγίδεη θαη εκθαλίδεη δηαγξακκαηηθά ρξνληθνύο 

ζηόρνπο ζύκθσλα κε ηελ αθνινπζία Fibonacci 

 

• Eληνπίδεη ην ρξνληθό ζεκείν θαηά ην νπνίν έιαβε ρώξα ε 

κεγαιύηεξε θαη ε κηθξόηεξε ηηκή ηεο κεηνρήο 

 

• Γηα θάζε έλα από απηά ηα δύν ρξνληθά ζεκεία ππνινγίδεη 

ρξνληθνύο ζηόρνπο πξνζζέηνληαο εκέξεο (ή εβδνκάδεο, ή 

κήλεο, ή ρξόληα) ζύκθσλα κε ηελ αθνινπζία Fibonacci 



Δθηέιεζε Fibonacci.time 

• Ζ εθηέιεζε ηεο Fibonacci.time γηα ζπγθεθξηκέλε κεηνρή, 

ρξνληθό νξίδνληα (όξηζκα type) θαη ρξνληθό δηάζηεκα 

(νξίζκαηα from θαη to) νδεγεί ζηε δηαγξακκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε κε θάζεηεο γξακκέο ησλ ρξνληθώλ 

ζηόρσλ: 
Fibonacci.time(AAPL, type="month", from="1995-01-03", to="2010-01-03") 

 



Γείθηεο Δπξσζηίαο (Breadth Indicators) 

• Γηαθέξνπλ από ηνπο ππόινηπνπο ηερληθνύο δείθηεο από 

ηελ άπνςε όηη αζρνινύληαη κε ηελ αλάιπζε νιόθιεξσλ 

θιάδσλ, αγνξώλ ή ρξεκαηηζηεξηαθώλ δεηθηώλ 

 

• Σπκβάιινπλ ζηελ αλάιπζε από πάλσ πξνο ηα θάησ (top-

down analysis) 

 

• Οη πην γλσζηνί δείθηεο επξσζηίαο είλαη ν δείθηεο ηνπ 

Arms, ν CVI, ν Force Index, ν Chaikin Oscillator θαη ε 

γξακκή αλόδνπ/θαζόδνπ ( Advance/Decline Line)  



Σπλάξηεζε ArmsIndex 

• Αλαιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηερληθνύ δείθηε ηνπ 
Arms, γλσζηνύ θαη σο TRIN, γηα ηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνύο 
δείθηεο CAC40, DAX, AEX θαη BEL20 

 

 

 

 

 

• Τηκέο ηνπ TRIN κεγαιύηεξεο από ην 1 δείρλνπλ έλαλ 
αδύλακν θιάδν  

• Τηκέο ηνπ TRIN ρακειόηεξεο ηεο κνλάδαο δείρλνπλ έλαλ 
θιάδν ηζρπξό 

 

 

advances
declinesArms Index

up volume
down volume





Δθηέιεζε ArmsIndex 

• Δθηειώληαο ηελ ArmsIndex γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε (όξηζκα index) θαη ρξνληθό 

δηάζηεκα (όξηζκα from) παίξλνπκε: 
ArmsIndex(index="CAC40",from="2013-07-01") 

 



Σπλάξηεζε CVI 

• Αλαιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηερληθνύ δείθηε CVI 

(Cumulative Volume Index) γηα ηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνύο 

δείθηεο CAC40, DAX, AEX θαη BEL20 

 

 

 

 

 

• Ζ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ CVI δελ έρεη ηόζε ζεκαζία όζε 

έρεη ε θαηεύζπλζε θαη ην κνηίβν ηεο θίλεζήο ηνπ 

' ( )CVI Yesterday s CVI Advancing Volume Declining Volume  



Δθηέιεζε CVI  

• Ζ εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο CVI γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε (όξηζκα index) θαη ρξνληθό 

δηάζηεκα (όξηζκα from) νδεγεί ζε απνηέιεζκα παξόκνην 

κε ην παξαθάησ : 
CVI(index = "CAC40", from = "2010-01-01") 

 



Σπλάξηεζε Advance.Decline 

• Αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε ππνινγίδεηαη γηα ηνπο 

ρξεκαηηζηεξηαθνύο δείθηεο CAC40, DAX, AEX θαη BEL20 

 

• είηε ν ηερληθόο δείθηεο Advance/Decline Line  

 

 

• είηε ν ηερληθόο δείθηεο Advance/Decline Ratio 

 

 

 

• Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο καο ελδηαθέξεη λα εληνπίζνπκε ζεκεία 

δηαθνξνπνίεζεο ζηελ θίλεζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ θαη 

ηνπ ηερληθνύ δείθηε 

 

' ' 'ADLine today s advancing stocks today s declining stocks yesterday s ADLine  

' 'today s advancings stocks today s declining stocks
ADRatio

total number of stocks






Δθηέιεζε Advance.Decline  

• Δθηειώληαο ηελ Advance.Decline γηα ζπγθεθξηκέλν ηερληθό 

δείθηε (όξηζκα type), ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε (όξηζκα index) θαη 

ρξνληθό δηάζηεκα (όξηζκα from) παίξλνπκε δηάγξακκα 

παξόκνην κε ην επόκελν : 
Advance.Decline(type="line", index = "AEX", from = "2011-01-01") 

 



Σπλάξηεζε ForceIndex 

• Υπνινγίδεη γηα νπνηνδήπνηε θιάδν ή ρξεκαηηζηεξηαθό 

δείθηε, ηνλ ηερληθό δείθηε Force Index 

 

 

 

• Οη ηηκέο ηνπ ζπλήζσο εμνκαιύλνληαη από έλαλ εθζεηηθό 

ΚΜΟ ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο (π.ρ. 13 εκεξώλ)  

 

• Έλαο πςειά ζεηηθόο Force Index είλαη έλδεημε ηζρπξά 

αλνδηθνύ θιάδνπ  

 

 

 

 

 

 ( ) ( )Force Index Close current period Close prior period x Volume 



Δθηέιεζε ForceIndex 

• Ζ εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε θαη βαζκό εμνκάιπλζεο (όξηζκα 
n) νδεγεί ζην επόκελν δηάγξακκα : 

ForceIndex(FCHI, n = 14) 

 

 

 



Σπλάξηεζε ChOsc 

• Υπνινγίδεη γηα νπνηνδήπνηε θιάδν ή ρξεκαηηζηεξηαθό 

δείθηε, ηνλ ηερληθό δείθηε Chaikin Oscillator 

 

• 1) 

• 2) 

• 3) 

 

• Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Money Flow Volume θαη ηε 

δηάξθεηα ησλ εθζεηηθώλ ΚΜΟ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

Chaikin Oscillator 

(3 ) (10 )Chaikin Oscillator day EMA of ADL day EMA of ADL   

Money Flow Volume Money Flow Multiplier x Volume for the period

PrADL evious ADL Current Period Money Flow Volume 



Δθηέιεζε ChOsc  

• Δθηειώληαο ηε ζπλάξηεζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηζηεξηαθό 

δείθηε, δηάξθεηα (όξηζκα n) θαη αξηζκό εκεξώλ γηα ηνλ 

βξαρππξόζεζκν (όξηζκα n1) θαη ηνλ καθξνπξόζεζκν (όξηζκα 

n2) εθζεηηθό ΚΜΟ έρνπκε : 

ChOsc(FTSE, n = 15, n1 = 6, n2 = 20) 

 



Σπκπεξάζκαηα 

• Ζ ηερληθή αλάιπζε ζηελ πξάμε πξνηηκάηαη έλαληη ηεο ζεκειηώδνπο 
αλάιπζεο θπξίσο ιόγσ ηεο επειημίαο ηεο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηάο 
ηεο ζε νπνηαδήπνηε κεηνρή θαη ρξνληθό νξίδνληα 

 

• Έρεη απηνκαηνπνηεζεί πιήξσο κε δεθάδεο ινγηζκηθά (π.ρ. Bloomberg, 
Metastock, Market Analyst) θαη ηζηνζειίδεο (π.ρ. StockCharts, Google 
Finance) ηερληθήο αλάιπζεο λα θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην 

 

• Ζ R δηαζέηεη θάπνηα βαζηθά εξγαιεία ηερληθήο αλάιπζεο ελώ 
παξνπζηάδεη πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα 
απηό 

 

• Βαζηθέο ειιείςεηο ηεο R ζε ηερληθή αλάιπζε θαιύθζεθαλ από ηηο 
ζπλαξηήζεηο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, επειπηζηώληαο λα απνηειέζνπλ 
ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηνπο κειινληηθνύο ρξήζηεο ηεο 

 



Τέινο Παξνπζίαζεο 

Δπραξηζηώ γηα ηελ 
πξνζνρή ζαο 


