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Πεπίλητη 

Σερληθή αλάιπζε είλαη ν θιάδνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

αλάιπζε ρξνληθώλ ζεηξώλ κεηνρώλ. Βαζηθή ηεο παξαδνρή είλαη πσο νηηδήπνηε 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ν επελδπηήο γηα κηα εηαηξία είλαη ήδε ελζσκαησκέλν ζηελ ηηκή 

ηεο κεηνρήο ηεο. Καηά απηή ηελ έλλνηα, ινηπόλ, ε ηερληθή αλάιπζε εξεπλά ηηο 

παξειζνύζεο ηηκέο κεηνρώλ, κέζσ γξαθεκάησλ θαη ππνινγηζκνύ ηερληθώλ δεηθηώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε πξνβιέςεηο γηα ηε κειινληηθή ηνπο πνξεία. Ζ άλζεζε 

πνπ γλσξίδεη ε ηερληθή αλάιπζε ηα ηειεπηαία ρξόληα απνδεηθλύεηαη από ηε ζπλερή ηεο 

απηνκαηνπνίεζε, αθνύ όιν θαη πεξηζζόηεξα είλαη ηα ινγηζκηθά πνπ δεκηνπξγνύληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο. Έλα από απηά είλαη ε γιώζζα ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο R, έλα ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα από 

εηαηξίεο δηαθνξεηηθώλ θιάδσλ. Άκεζα, ινηπόλ, ε επηρείξεζε πνπ ζα επηιέμεη ηελ R ζαλ 

πιαηθόξκα ηερληθήο αλάιπζεο ζα έρεη έλα αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα από ηελ άπνςε 

ηνπ θόζηνπο. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ζε πξώηε θάζε ε παξνπζίαζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο R ζην πεδίν ηεο ηερληθήο αλάιπζεο. Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ελόο παξαδείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεηαη ζηνλ 

εληνπηζκό ειιείςεσλ ηεο R, ζπγθξηηηθά κε επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελεο κεζόδνπο 

ηερληθήο αλάιπζεο, θαη ζηελ θάιπςή ηνπο κε ηε δεκηνπξγία εύρξεζησλ ζπλαξηήζεσλ. 

Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ε παξαγσγή, κέζσ θώδηθα ζε γιώζζα R, 

νθηώ θαηλνύξγησλ ζπλαξηήζεσλ. Οη ηξείο από απηέο αθνξνύλ ηνλ ηνκέα ηεο 

δηαγξακκαηηθήο αλάιπζεο, ελώ νη ππόινηπεο πέληε εθείλνλ ηεο αλάιπζεο κέζσ 

ηερληθώλ δεηθηώλ. 

 

 

 

Λέξειρ Κλειδιά:  

ηερληθή αλάιπζε, ζηαηηζηηθό πξόγξακκα R, δείθηεο επξσζηίαο, παθέην quantmod



 
v 

Abstract 

 

Technical analysis is the branch of financial economics that deals with the analysis of 

time series of stock prices. The basic assumption in technical analysis is that everything 

the investor needs to know for a company‟s real value is already built into its stock 

price. Following this principle, technical analysis investigates past stock prices through 

graphs and technical indicators to conclude with predictions for future moves of the 

stock. The boom that technical analysis undergoes nowadays is proved by its continuous 

automation, as more and more software is created exclusively for its users. One of them 

is R, an open-source statistical analysis software widely used by companies of different 

sectors. A company, therefore, who chooses R as its technical analysis platform, is 

having a competitive advantage in terms of cost. The purpose of this thesis, primarily, is 

to present the capabilities of R in the field of technical analysis. This goal is achieved 

through an example. Then after, we concentrate on identifying deficiencies of R 

concerning widely used technical analysis methods and implementing them by creating 

user-friendly R functions. The result of our attempt is the creation of eight new 

functions. Three of them are concerned with the field of charting analysis, while the 

remaining five with analysis through technical indicators. 
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1 

1. Ειζαγωγή 

Ζ ηερληθή αλάιπζε, ν θιάδνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνπ πξνζπαζεί κε βάζε ηηο 

παξειζνύζεο ηηκέο κεηνρώλ λα πξαγκαηνπνηήζεη πξνβιέςεηο γηα ηε κειινληηθή ηνπο 

θίλεζε, απνηειεί θαζεκεξηλό εξγαιείν επαγγεικαηηθήο ελαζρόιεζεο γηα εθαηνκκύξηα 

αλζξώπνπο παγθνζκίσο. Σερληθνί αλαιπηέο, ρξεκαηηζηέο, απινί επελδπηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εθείλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ ηερληθή αλάιπζε ζαλ κέζν 

πξόβιεςεο θαη επνκέλσο ζαλ κέζν επίηεπμεο θέξδνπο. Ζ ηζηνξία ηεο θαίλεηαη λα 

μεθηλάεη από ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα, κε ηε δεκνζίεπζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Dow πνπ γηα 

πνιινύο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν απηνύ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα ηερληθή 

αλάιπζε. Από ηόηε, βέβαηα, ε ηερληθή αλάιπζε έρεη εμειηρζεί ζε πνιύ κεγάιν βαζκό. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα εμειίζζεηαη ζπλερώο κε ηελ εκθάληζε λέσλ κεζόδσλ ζηελ 

αλάγλσζε δηαγξακκάησλ ηηκώλ κεηνρώλ θαη θαηλνύξγησλ ηερληθώλ δεηθηώλ. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλερνύο πξνόδνπ είλαη ε δεκηνπξγία θαη εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ινγηζκηθώλ ηερληθήο αλάιπζεο, πνπ απηνκαηνπνηνύλ πιήξσο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο. Έλα από ηα ινγηζκηθά απηά, ην νπνίν όκσο δελ αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηελ ηερληθή αλάιπζε αιιά κε ηελ ελ γέλεη ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε δεδνκέλσλ, είλαη ε R. Έλα επηπξόζζεην ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ R από 

ηα ππόινηπα ινγηζκηθά ηερληθήο αλάιπζεο είλαη όηη δελ απνηειεί αληηθείκελν 

εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο αθνύ ραξαθηεξίδεηαη ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα θαη 

πξνζθέξεηαη δσξεάλ πξνο ρξήζε. Γεδνκέλεο, ινηπόλ, ηεο έληνλα αληαγσληζηηθήο 

επνρήο πνπ δνύκε θαη ηεο ζπλερνύο πξνζπάζεηαο από πιεπξάο επηρεηξήζεσλ γηα εύξεζε 

αληαγσληζηηθώλ πιενλεθηεκάησλ θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο, ε R κνηάδεη κε ηδαληθή 

πεξίπησζε ινγηζκηθνύ ζηνλ ρώξν ηεο ηερληθήο αλάιπζεο.    

 

1.1 Σηότοι Εργαζίας 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη δηηηόο. Αθελόο επηζπκεί ηελ πιήξε θαηαγξαθή 

ησλ δπλαηνηήησλ ηεο R ζην πεδίν ηεο ηερληθήο αλάιπζεο. Αθεηέξνπ απνζθνπεί ζηνλ 

εληνπηζκό ειιείςεσλ ηεο R, ελ ζπγθξίζεη κε ηηο ζπλεζηζκέλεο κεζόδνπο ηεο ηερληθήο 

αλάιπζεο, θαη ζηελ θάιπςή ηνπο κε ηε ζπγγξαθή εύρξεζησλ ζπλαξηήζεσλ γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηεο. 
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1.2 Σσνειζθορά Εργαζίας 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθώλ ζηόρσλ ηεο εξγαζίαο αξρηθά πξνρσξάκε ζηε ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δύν παθέησλ ηεο R πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηερληθή 

αλάιπζε ελώ ηαπηόρξνλα αλαιύνπκε ηνπο ηξόπνπο πνπ ην πεξηερόκελν απηό κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πξαθηηθά. ηε ζπλέρεηα, γηα θάιπςε θάπνησλ από ηηο ειιείςεηο ηεο R, 

πξνρσξάκε κε ηε ζπγγξαθή νθηώ λέσλ ζπλαξηήζεσλ ζε γιώζζα R. Παξάιιεια, 

παξνπζηάδνπκε ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζπλαξηήζεσλ απηώλ. 

 

1.3 Διάρθρωζη Εργαζίας 

Ξεθηλώληαο ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνπκε ην ππόβαζξν γύξσ 

από ηελ ηερληθή αλάιπζε ζην θεθάιαην 2. ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δίλεηαη ν νξηζκόο 

ηεο ηερληθήο αλάιπζεο, νη αξρέο θαη νη κέζνδνί ηεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ε θξηηηθή 

ηεο ελώ γίλεηαη θαη ζύγθξηζε κε ηε ζεκειηώδε αλάιπζε. ηε ζπλέρεηα, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην 3, παξνπζηάδεηαη ην ζηαηηζηηθό ινγηζκηθό ηεο R θαη ηα 

πξνηεξήκαηά ηνπ. ην επόκελν θεθάιαην αλαπηύζζεηαη ην ζέκα ηεο ηερληθήο αλάιπζεο 

κέζα από ηελ R. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά από κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηηο ηζηνζειίδεο 

θαη ηα ινγηζκηθά ηερληθήο αλάιπζεο επηθεληξσλόκαζηε ζηα δύν παθέηα ηεο R πνπ 

αζρνινύληαη κε ηελ ηερληθή αλάιπζε θαη θπξίσο ζην παθέην quantmod, ηηο 

ζπλαξηήζεηο ηνπ νπνίνπ αλαπηύζζνπκε ιεπηνκεξώο. Σέινο, ζηα θεθάιαηα 5 θαη 6, 

πεξηγξάθνληαη νη ζπλαξηήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο, ελώ 

παξάιιεια εμεγείηαη κέζσ παξαδεηγκάησλ ε εθαξκνγή θαη ε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηελ 

ηερληθή αλάιπζε. ην θεθάιαην 5 αλαπηύζζνληαη νη ηξείο ζπλαξηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηαγξακκαηηθή αλάιπζε, ελώ ζην θεθάιαην 6 νη πέληε ζπλαξηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αλάιπζε κέζσ ηερληθώλ δεηθηώλ. 
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2.     Τετνική Ανάλσζη 

 

2.1 Οριζμός 

ύκθσλα κε ηνλ Murphy (1999), σο ηερληθή αλάιπζε νξίδεηαη ε κειέηε ηεο δξάζεο ηεο 

αγνξάο, θπξίσο κέζα από ηε ρξήζε δηαγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζνύλ νη 

κειινληηθέο ηάζεηο ησλ ηηκώλ. Ο όξνο “δξάζε ηεο αγνξάο”, όηαλ αλαθέξεηαη ζε 

κεηνρέο, πεξηιακβάλεη ηηο δύν ζεκαληηθόηεξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηνλ επελδπηή, ηελ ηηκή θαη ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ. ύκθσλα κε ηνπο 

Vukovic et al. (2012), ε ηερληθή αλάιπζε ζπρλά αλαθέξεηαη θαη ζαλ αλάιπζε ηεο 

αγνξάο ή εζσηεξηθή αλάιπζε, θαζώο πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη ηελ πξνζθνξά θαη ηε 

δήηεζε ησλ κεηνρώλ ή νιόθιεξεο ηεο αγνξάο κέζα από ζηνηρεία ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηερληθνί αλαιπηέο ζεσξνύλ όηη ε αγνξά είλαη ε θαιύηεξε πεγή 

πιεξνθόξεζεο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ε ηερληθή αλάιπζε βαζίδεηαη ζε δεκνζίσο 

δηαζέζηκε πιεξνθόξεζε (ηηκή κεηνρήο, όγθν ζπλαιιαγώλ). Σν ζηνηρείν απηό είλαη πνπ 

ηε δηαθνξνπνηεί από ηε ζεκειηώδε αλάιπζε, ηελ νπνία ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα Ζ 

ζεκειηώδεο αλάιπζε, όπσο ζα δνύκε, δε βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο αιιά ζε 

άιιε πιεξνθόξεζε, όπσο νη ηακεηαθέο ξνέο, ηα κεξίζκαηα, θ.α. 

 

2.2 Αρτές  ηης ηετνικής ανάλσζης 

Ζ ηερληθή αλάιπζε ζαλ κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θάπνηεο αξρέο. Όπσο ν 

Murphy (1999) θαη νη Vukovic et al. (2012) ηζρπξίδνληαη, νη ηξείο βαζηθέο αξρέο ηεο 

ηερληθήο αλάιπζεο είλαη νη εμήο : 

1. Οη ηηκέο ηεο αγνξάο πεξηέρνπλ όιε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθόξεζε γηα ηνλ 

επελδπηή : ύκθσλα κε ηελ αξρή απηή, όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδεηαη ν επελδπηήο γηα λα πξνβιέςεη ηε κειινληηθή θίλεζε ησλ ηηκώλ 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο ίδηεο ηηο ηηκέο. Δπνκέλσο νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ 

ζεκειηώδεο αλάιπζε νηθνλνκηθώλ, πνιηηηθώλ θαη άιισλ παξαγόλησλ πνπ 

κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ζεσξείηαη πεξηηηή. Έηζη, κέζα από ηε κειέηε 

δηαγξακκάησλ ηηκώλ θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ηερληθώλ δεηθηώλ, ν αλαιπηήο είλαη 

ζε ζέζε λα πξνβιέςεη πξνο πνηα θαηεύζπλζε είλαη πην πηζαλό λα θηλεζεί ε 

αγνξά. 
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2. Οη ηηκέο κεηαβάιινληαη κε βάζε ηηο ηάζεηο : Σν δήηεκα ησλ ηάζεσλ είλαη 

νπζηώδεο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ηερληθήο αλάιπζεο, αθνύ ν βαζηθόο ζηόρνο πίζσ 

από ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηαγξακκάησλ ηηκώλ είλαη ε αλαγλώξηζε ηάζεσλ 

όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα πξνθεηκέλνπ ν επελδπηήο λα πάξεη ζέζε πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηνπο. Δάλ ππάξρεη αλνδηθή ηάζε, ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα πάξεη 

ζέζε αγνξάο, ελώ εάλ ε ηάζε είλαη πησηηθή ζα πξέπεη λα πάξεη ζέζε πώιεζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ πηζηεύνπλ όηη ηα επηηόθηα ζα 

κεηώζνπλ ηελ αμία ησλ ζπηηηώλ ηνπο, ζα αλαγθαζηνύλ λα ηα πνπιήζνπλ. Ζ ηηκή 

ησλ αθηλήησλ είλαη πηζαλό λα κεησζεί έσο όηνπ επηηεπρζεί έλα ζεκείν 

ηζνξξνπίαο κεηαμύ αγνξαζηώλ θαη πσιεηώλ. Απηή ηε ζηαδηαθή κεηαβνιή ηεο 

ηηκήο (ηάζε) είλαη πνπ πξνζπαζεί ε ηερληθή αλάιπζε λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

εθκεηαιιεπηεί. 

 

3. Ζ ηζηνξία ηείλεη λα επαλαιακβάλεηαη  : Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηερληθήο 

αλάιπζεο έρεη λα θάλεη κε ηε κειέηε ηεο αλζξώπηλεο ςπρνινγίαο. Μνηίβα 

ηηκώλ, γηα παξάδεηγκα, πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνεγνύκελσλ εθαηό ρξόλσλ απνθαιύπηνπλ ηελ ςπρνινγία ηεο αγνξάο. 

Δθόζνλ, κάιηζηα, ηα κνηίβα απηά εκθαλίζηεθαλ θαηά ην παξειζόλ, ππνηίζεηαη 

όηη ζα ζπλερίζνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη ζην κέιινλ, αθνύ βαζίδνληαη ζηελ 

αλζξώπηλε ςπρνινγία πνπ δελ ηείλεη λα αιιάδεη. Παξόιν πνπ νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ν ηξόπνο πνπ εθείλε 

αληαπνθξίλεηαη απέλαληη ζε κηα εληειώο θαηλνύξγηα θαη αβέβαηε θαηάζηαζε 

παξακέλεη ίδηνο κε ηνλ ηξόπν πνπ είρε αληηδξάζεη ζην παξειζόλ. Σα 

επαλαιακβαλόκελα απηά κνηίβα κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ ζηελ πξόβιεςε ηνπ 

εάλ κηα ηάζε ζα ζπλερηζηεί ή  εάλ κηα θαηλνύξγηα ζα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο. 

 

2.3 Θεμελιώδης Ανάλσζη 

ε αληηπαξάζεζε κε ηε ζεσξία ηεο ηερληθήο αλάιπζεο έξρεηαη ε αληίζηνηρε ζεσξία ηεο 

ζεκειηώδνπο αλάιπζεο. ύκθσλα κε απηή, ε ηηκή κηαο κεηνρήο ζηελ αγνξά δελ 

αληαλαθιά πιήξσο ηελ πξαγκαηηθή ηεο αμία θαη επνκέλσο δελ πξνζθέξεη όιε ηελ 

απαξαίηεηε πιεξνθόξεζε ζηνλ επελδπηή πξνθεηκέλνπ εθείλνο λα πξνβιέςεη ηηο 

κειινληηθέο θηλήζεηο ηεο κεηνρήο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεκειηώδνπο αλάιπζεο, ινηπόλ, 

δίλνπλ κέγηζηε έκθαζε ζηνλ ππνινγηζκό ηεο εζσηεξηθήο (πξαγκαηηθήο) αμίαο ηεο 

κεηνρήο κέζα από ηελ αλάιπζε πνηνηηθώλ πιεξνθνξηώλ, όπσο ηα κεξίζκαηα, ηα έζνδα, 

ε παξαγσγηθόηεηα ηεο εηαηξίαο, θ.α. ηόρνο είλαη ε εύξεζε κεηνρώλ ησλ νπνίσλ ε 
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αγνξαία θαη ε πξαγκαηηθή αμία, όπσο ν αλαιπηήο ηελ έρεη  ππνινγίζεη, δηαθέξνπλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εάλ ε εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο είλαη κηθξόηεξε από ηελ αγνξαία ηηκή 

ηεο, ε κεηνρή ζεσξείηαη ππεξεθηηκεκέλε θαη ν επελδπηήο πξέπεη λα πάξεη ζέζε 

πώιεζεο επειπηζηώληαο όηη καθξνπξόζεζκα ε αγνξά ζα δηνξζώζεη ηελ ιάζνο εθηίκεζή 

ηεο. Αληίζηνηρα, εάλ ε αγνξαία αμία είλαη κηθξόηεξε από ηελ πξαγκαηηθή, ε κεηνρή 

θξίλεηαη ππνεθηηκεκέλε θαη επνκέλσο ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ζέζε αγνξάο. 

Όπσο ππνζηεξίδεη ν Murphy (1999), ηόζν ε ηερληθή όζν θαη ε ζεκειηώδεο αλάιπζε 

απνζθνπνύλ ζηελ πξόβιεςε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ ηηκώλ. Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά 

έγθεηηαη ζηνλ ηξόπν πνπ πξνζεγγίδνπλ απηό ηνλ ζηόρν. Ζ ζεκειηώδεο αλάιπζε κειεηά 

ηα αίηηα ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο, ελώ ε ηερληθή αλάιπζε εμεηάδεη ηα απνηειέζκαηα. Ο 

ηερληθόο αλαιπηήο ζεσξεί όηη ηα απνηειέζκαηα (ηηκή κεηνρήο) είλαη όια όζα ρξεηάδεηαη 

λα γλσξίδεη γηα λα πξνβιέςεη πξνο πνηα θαηεύζπλζε ζα θηλεζεί ε αγνξά, ελώ ηα αίηηα 

(πνηνηηθή πιεξνθόξεζε) δελ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Αληηζέησο, ν ππνζηεξηθηήο ηεο 

ζεκειηώδνπο αλάιπζεο πξέπεη λα γλσξίδεη θάζε θνξά γηαηί ε αγνξά αληέδξαζε κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Αληηιακβαλόκαζηε, επνκέλσο, όηη νη δηαθνξέο απηώλ ησλ δύν 

κεζόδσλ είλαη βαζηθέο θαη ζηεξίδνληαη ζην πσο αληηκεησπίδνπλ ηελ νηθνλνκία ζαλ 

ζύλνιν θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο. Καηά ηνλ Murphy (1999), εάλ θάπνηνο επελδπηήο έπξεπε 

λα δηαιέμεη θάπνηα από ηηο δύν κεζόδνπο, ε ινγηθή ιέεη όηη ζα επέιεγε ηελ ηερληθή 

αλάιπζε. Σελ πεπνίζεζή ηνπ απηή ηελ βαζίδεη ζην επηρείξεκα όηη ε ηερληθή αλάιπζε 

εμ‟ νξηζκνύ εκπεξηέρεη θαη ζηνηρεία ηεο ζεκειηώδνπο αλάιπζεο, ελώ ην αληίζηξνθν δελ 

ηζρύεη. Δπηπιένλ, νη Vukovic et al. (2012) ηζρπξίδνληαη όηη όιν θαη πεξηζζόηεξεο 

κειέηεο ζήκεξα ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ηαπηόρξνλεο ρξεζηκνπνίεζεο ηερληθήο 

θαη ζεκειηώδνπο αλάιπζεο γηα ηελ άληιεζε ζσζηώλ επελδπηηθώλ απνθάζεσλ. 

 

2.4 Μέθοδοι ηης Τετνικής Ανάλσζης 

ύκθσλα κε ην άξζξν ησλ Vukovic et al. (2012) ε ηερληθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηεί 

πνιιέο κεζόδνπο παξαθνινύζεζεο κεηαβνιώλ ησλ ηηκώλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη κε 

πην μεθάζαξν ηξόπν επαλαιακβαλόκελα κνηίβα. Από ηηο κεζόδνπο απηέο, νη πην 

ζεκαληηθέο είλαη ηα δηαγξάκκαηα θαη νη ηερληθνί δείθηεο. Ζ πξώηε κέζνδνο βαζίδεηαη 

ζηε ρξήζε δηαγξακκάησλ πνπ πεξηέρνπλ παξειζνύζεο ηηκέο θαη όγθνπο ζπλαιιαγώλ 

κεηνρώλ ή αγνξώλ. Σα δηαγξάκκαηα απηά κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ επελδπηηθά, όπσο 

αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, γηα ηελ αλαγλώξηζε κνηίβσλ πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ έπεηηα γηα ηνλ εληνπηζκό ηάζεσλ άξα θαη γηα ηελ επίηεπμε θέξδνπο. 

Οη πην γλσζηέο ηερληθέο απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη : 



 
6 

a) δηαγξάκκαηα κε γξακκέο (line charts). Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

ηα πην απιά θαη ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα ζε νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο 

δηαγξάκκαηα. Απνηεινύληαη από κηα γξακκή πνπ ελώλεη ηηο εκεξήζηεο ηηκέο 

θιεηζίκαηνο κηαο κεηνρήο (ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, ηζνηηκίαο, θ.α.) ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Σα δηαγξάκκαηα γξακκώλ κπνξεί λα 

εκθαλίδνπλ επίζεο σξηαίεο, εβδνκαδηαίεο ή κεληαίεο κεηαβνιέο ηηκώλ (Copsey, 

1999). Γεληθά, κπνξνύκε λα πνύκε όηη πξόθεηηαη γηα κηα θαηεγνξία 

δηαγξακκάησλ πνπ δελ πξνθαινύλ ζύγρπζε θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ εληνπηζκό 

καθξνπξόζεζκσλ ηάζεσλ. 

 

b) δηαγξάκκαηα κε κπάξεο (bar charts). Ζ θαηεγνξία απηή απνηειείηαη, ζύκθσλα 

κε ηνλ Copsey (1999), από δύν κνξθέο δηαγξακκάησλ. Σα HLC (High, Low, 

Close) θαη ηα OHLC (Open, High, Low, Close). Ζ δεύηεξε κνξθή είλαη θαη ε 

πην ζπρλά παξαηεξνύκελε, ελώ θαηαδεηθλύεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηηκήο 

αλνίγκαηνο, θιεηζίκαηνο θαη πςειόηεξεο θαη ρακειόηεξεο ηηκήο. Ζ ηηκή 

αλνίγκαηνο (Open) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία γίλεηαη ε πξώηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

εκέξαο. Ζ πςειόηεξε ηηκή (High) είλαη ε κέγηζηε ηηκή ζηελ νπνία ε κεηνρή 

δηαπξαγκαηεύηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ελώ ε ρακειόηεξε ηηκή (Low) 

είλαη ε ειάρηζηε εκεξήζηα ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο. Ζ ηηκή θιεηζίκαηνο, ηέινο, 

είλαη ε ηηκή ηεο ηειεπηαίαο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο εκέξαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο OHLC, ινηπόλ, κηα θάζεηε γξακκή ζρεδηάδεηαη από ηελ 

πςειόηεξε κέρξη ηε ρακειόηεξε ηηκή ζρεκαηίδνληαο θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ηνλ 

θνξκό ηεο κπάξαο. ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο κπάξαο απεηθνλίδεηαη κε κηα 

κηθξή γξακκή ε ηηκή αλνίγκαηνο ελώ ζηε δεμηά πιεπξά επίζεο κε κηα κηθξή 

γξακκή ε ηηκή θιεηζίκαηνο, όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 2.1 : 
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Πεγή :  http://thismatter.com/money/technical-analysis/bar-charts.htm 

Γηάγξακκα 2.1 : Γιάγπαμμα μπάπαρ (bar chart) 

 

 

Σα δηαγξάκκαηα HLC είλαη παξόκνηα κε ηα OHLC κε ηε κόλε δηαθνξά όηη ε 

πιεξνθνξία γηα ηελ ηηκή αλνίγκαηνο παξαιείπεηαη. Γεληθά, κπνξνύκε λα πνύκε 

όηη πξόθεηηαη γηα πην ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ζε ζύγθξηζε κε ηα δηαγξάκκαηα 

γξακκήο, αθνύ ε πιεξνθόξεζε πνπ εκπεξηέρνπλ είλαη πεξηζζόηεξε. Ωζηόζν 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε ζηνλ επελδπηή πνπ επηζπκεί λα εληνπίζεη 

επαλαιακβαλόκελα κνηίβα κεηαβνιήο ηεο ηηκήο. 

 

c) δηαγξάκκαηα θεξηώλ (candlesticks charts) θαη δηαγξάκκαηα ζπίξηνπ 

(matchsticks charts). Δίλαη παξόκνηα κε ηα δηαγξάκκαηα κπάξαο. 

Ζ δεύηεξε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηερληθή αλάιπζε γηα λα παξαθνινπζήζεη ηηο 

κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ είλαη νη ηερληθνί δείθηεο. Ο ηερληθόο δείθηεο είλαη κηα ρξνληθή 

ζεηξά ηηκώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εθαξκνγή ελόο καζεκαηηθνύ ηύπνπ επάλσ ζηα 

δεδνκέλα κηαο κεηνρήο ή κηαο αγνξάο. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ηερληθνί 

δείθηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηηκή αλνίγκαηνο ηεο κεηνρήο, ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο, ηελ 

κεγαιύηεξε, ηε κηθξόηεξε ηηκή ή ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ. Γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο 

αλάιπζεο, νη ηερληθνί δείθηεο ζπρλά αλαπαξίζηαηαη καδί ή θάησ από ην δηάγξακκα 

ηηκώλ ηεο κεηνρήο γηα ηελ νπνία ππνινγίζηεθαλ. Μέζα από ηηο ηηκέο ηνπ ηερληθνύ 

δείθηε, θαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία απηόο αλήθεη, κπνξνύλ λα 

παξαρζνύλ επελδπηηθά ζήκαηα αγνξάο ή πώιεζεο, ππέξ-αγνξαζκέλεο ή ππέξ-

πνπιεκέλεο κεηνρήο. Δπεηδή, όκσο, έλαο ηερληθόο δείθηεο ππνδεηθλύεη θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ παξάγεη κε βεβαηόηεηα επελδπηηθά ζήκαηα, ε αλάιπζή ηνπ ζα πξέπεη λα 

http://thismatter.com/money/technical-analysis/bar-charts.htm
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γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάιπζε ησλ δηαγξακκάησλ θαζώο θαη κε άιινπο 

ηερληθνύο δείθηεο. Σέινο, έρνπλ εθθξαζηεί δηάθνξεο απόςεηο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ ηερληθώλ δεηθηώλ. Δθείλε, όκσο, πνπ πηνζεηνύκε ζηελ παξνύζα εξγαζία δηαθξίλεη 

ηνπο ηερληθνύο δείθηεο ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο : ηνπο δείθηεο νξκήο, ηνπο δείθηεο 

ηάζεο, ηνπο δείθηεο όγθνπ ζπλαιιαγώλ θαη ηνπο δείθηεο κεηαβιεηόηεηαο. 

 

2.5 Πλεονεκηήμαηα και κριηική ηης ηετνικής 

ανάλσζης 

Σν θπξηόηεξν πιενλέθηεκα ηεο ηερληθήο αλάιπζεο είλαη ε επειημία θαη ε 

πξνζαξκνζηηθόηεηά ηεο ζε νπνηαδήπνηε κεηνρή θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθό νξίδνληα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηερληθή αλάιπζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε αγνξά ή 

κεηνρή δηαζέηεη πιήξεο ηζηνξηθό ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο.  Αληίζεηα, ην πιενλέθηεκα 

ηεο επειημίαο δελ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεκειηώδνπο αλάιπζεο, όπνπ νη επελδπηέο 

εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ πνπ πξέπεη λα ζπιιέμνπλ είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα εμεηδηθεύνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο ή αγνξέο. Σν γεγνλόο απηό 

έρεη παξάπιεπξεο ζπλέπεηεο αθνύ εμαηηίαο απηήο ηεο εμεηδίθεπζεο ράλνληαη πνιιέο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο (Murphy, 1999). Δπηπιένλ, ε ηερληθή αλάιπζε είλαη επέιηθηε 

ρξνληθά αθνύ ν αλαιπηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθαξκόζεη ηηο αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ ην 

ίδην ζε βξαρππξόζεζκα θαη ζε καθξνπξόζεζκα δεδνκέλα. Σαπηόρξνλα, όπσο ηνλίδεηαη 

θαη από ηνπο Vukovic et al. (2012), ην γεγνλόο όηη ε ηερληθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηεί 

δεκνζίσο δηαζέζηκε πιεξνθόξεζε θαη όηη ιακβάλεη απνθάζεηο κέζα από ηε ρξήζε 

δηαγξακκάησλ θαη απιώλ ηερληθώλ δεηθηώλ ηελ θαζηζηά πην απιή θαη πην εύθνιε ζηελ 

εθαξκνγή ζε ζύγθξηζε κε ηε ζεκειηώδε αλάιπζε. Απηό θαίλεηαη άιισζηε θαη ζηελ 

πξάμε, αθνύ, ζύκθσλα κε ηνλ Menkhoff (2010), έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε πέληε ρώξεο 

απέδεημε όηη ε ηερληθή αλάιπζε είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ζαλ θαηεγνξία πιεξνθόξεζεο 

γύξσ από ηηο αγνξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ πνπ, 

ηαπηόρξνλα κε ηε ζεκειηώδε αλάιπζε, αζρνιείηαη έζησ θαη ειάρηζηα θαη κε ηελ 

ηερληθή αλάιπζε θηάλεη ην 87%. Ζ ίδηα έξεπλα επίζεο απνθάιπςε όηη, όηαλ ζθνπόο ηεο 

αλάιπζεο είλαη ε δεκηνπξγία βξαρππξόζεζκσλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ πνξεία ηεο αγνξάο 

ή ηεο κεηνρήο, ε ηερληθή αλάιπζε κεηαηξέπεηαη ζην ηζρπξόηεξν εξγαιείν πξόβιεςεο.   

Ζ ηερληθή αλάιπζε, όκσο, έρεη θαηαθξηζεί θαη έρεη αληηκεησπηζηεί θαηά θαηξνύο κε 

πεξηθξόλεζε θαη δπζπηζηία από πνιινύο ζπγγξαθείο. Ζ βάζε ηεο θξηηηθήο πνπ δέρεηαη 

είλαη ην θαηά πόζν είλαη εθηθηό ζηνηρεία ηνπ παξειζόληνο λα ζπκβάιινπλ ζηελ 
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πξόβιεςε ηνπ κέιινληνο (Menkhoff,2010).  ύκθσλα κε ηελ άπνςε εθείλσλ πνπ 

αζθνύλ απηνύ ηνπ είδνπο ηελ θξηηηθή, ηα δηαγξάκκαηα ηηκώλ καο δείρλνπλ ην πνπ 

βξίζθνληαλ ε αγνξά θαη όρη ην πξνο ηα πνύ ζα θαηεπζπλζεί. Δπηπιένλ, ζεσξνύλ ηελ 

εξκελεία ησλ δηαγξακκάησλ αξθεηά ππνθεηκεληθή θαη όηη ζηεξείηαη επηζηεκνληθνύ 

ππόβαζξνπ. Σα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα αληηθξνύνληαη από ηνλ Murphy (1999), 

ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη γλσζηή κέζνδνο πξόβιεςεο, από ηελ πξόβιεςε ηνπ 

θαηξνύ κέρξη θαη ηελ ηερληθή αλάιπζε, πνπ λα κε βαζίδεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζηε κειέηε 

ησλ παξειζνπζώλ ηηκώλ. Οπζηαζηηθά, ε ηερληθή αλάιπζε είλαη κηα αλάιπζε ρξνληθώλ 

ζεηξώλ, πνπ βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ παξειζόληνο, όπσο νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 

αλάιπζεο ρξνληθώλ ζεηξώλ. Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα θάλνπκε πξνβιέςεηο είλαη λα 

πξνβάιινπκε παξειζνύζεο εκπεηξίεο πάλσ ζην κέιινλ. 
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3. Σηαηιζηικό λογιζμικό R 

 

3.1 Περιγραθή R 

Ζ R γεληθά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ ινγηζκηθό αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Δθηόο από 

απηή ηεο ηελ ηδηόηεηα, όκσο, δηαζέηεη θαη εθείλε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ 

(inside-R, n.d. b). Γεκηνπξγήζεθε ην 1993 από ηνπο Ross Ihaka θαη Robert Gentleman, 

θαζεγεηέο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Auckland ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Βαζηθό θίλεηξν γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο ππήξμε ε επηζπκία ησλ δύν θαζεγεηώλ λα παξάγνπλ έλα θαιύηεξν 

πξόγξακκα αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη παξαγσγήο γξαθηθώλ κνληέισλ γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπο, αθνύ ηα πεξηζζόηεξα ινγηζκηθά εθείλεο ηεο επνρήο είραλ ζρεδηαζηεί από 

πξνγξακκαηηζηέο θαη απνδεηθλύνληαλ δύζρξεζηα (Vance, 2009a). 

 

 

Δηθόλα 3.1 : Πεπιβάλλον επγαζίαρ R, αποηελούμενο από ηην κονζόλα ενηολών 

 

αλ ινγηζκηθό αλάιπζεο δεδνκέλσλ ε R κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηερληθνύο 

αλαιπηέο, ζηαηηζηηθνύο θαη επηζηήκνλεο νπνηνπδήπνηε ηνκέα γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε, 

νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ (inside-R, n.d. b). Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη 

δηαξζξσκέλεο ζε παθέηα. Σε δηάζεζε θαη απνζήθεπζε ησλ δηαθνξεηηθώλ παθέησλ 

απηώλ γηα ινγαξηαζκό ηεο R έρεη αλαιάβεη ην αξρείν CRAN, έλα παγθόζκην δίθηπν 

server παγθνζκίσο (Andrejiova and Kimakova, 2012). Κάπνηα βαζηθά παθέηα 

εγθαζίζηαληαη απηόκαηα κε ηελ R ελώ πεξίπνπ 6275 επηπιένλ, ζύκθσλα κε κηα 
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κέηξεζε πνπ έγηλε ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ηνπ 

CRAN θαη άιισλ ρώξσλ απνζήθεπζεο (Muenchen, 2013). ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

CRAN, αθόκα, ηα παθέηα είλαη ηαμηλνκεκέλα αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

απεπζύλνληαη (Finance, Genetics, Machine Learning, Econometrics, Social Sciences, 

θ.α.). Ζ R, όπσο πξναλαθέξακε, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη ζαλ γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ. Από απηή ηελ νπηηθή, ινηπόλ, είλαη κηα νινθιεξσκέλε, 

δηαδξαζηηθή, αληηθεηκελνζηξεθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, παξόκνηα κε άιιεο όπσο 

ε C θαη ε Java (Vance, 2009a). Οπζηαζηηθά ε R απνηειεί κηα ζύγρξνλε εθαξκνγή ηεο 

γιώζζαο S, ε νπνία εκθαλίζηεθε ην 1976 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο κέρξη ην 1988. 

Από εθείλν ην ρξνληθό ζεκείν ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ππήξμαλ ζηε ζύληαμε ηεο 

γιώζζαο S κε απνηέιεζκα λα πξνθύςεη ε λέα γιώζζα S (New S Language), ε νπνία 

κνηάδεη αξθεηά κε ηηο κνληέξλεο εθδόζεηο γιώζζαο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ηα 

ινγηζκηθά ηεο R θαη ηνπ S-PLUS.    

 Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο νπηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ε R δηαζέηεη εμαηξεηηθά 

εξγαιεία γηα δεκηνπξγία γξαθεκάησλ, από ηα πην απιά, όπσο ην δηάγξακκα κπάξαο, 

κέρξη ηα πην πεξίπινθα, όπσο ηα πνιπεπίπεδα δηαγξάκκαηα ηνπ παθέηνπ Lattice 

(Γηάγξακκα 3.1). Σν γξαθηθό ζύζηεκα ηεο R είλαη θαηά πνιύ επεξεαζκέλν από 

ζεκαληηθνύο επαγγεικαηίεο ζηνλ ρώξν ηεο νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ, θάηη πνπ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηα γξαθήκαηά ηεο λα εκθαλίδνληαη πνιύ ζπρλά ζηνπο New York 

Times, ζηνλ Economist, θ.α.( inside-R, n.d. a). 
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Πεγή : http://wiki.math.yorku.ca/index.php/Team_Dugas:_4.7 

Γηάγξακκα 3.1 : Παπάδειγμα πολςεπίπεδος διαγπάμμαηορ πακέηος Lattice 

 

 

 

3.2 Η R ζαν λογιζμικό ανοικηού κώδικα 

Σν πην ζεκαληηθό ζηνηρείν, όκσο, πνπ θάλεη ηελ R λα μερσξίδεη από ηα ππόινηπα 

εκπνξηθά ζηαηηζηηθά ινγηζκηθά είλαη όηη δηαλέκεηαη δσξεάλ ππό ηε γεληθή άδεηα ηνπ 

GNU, ελόο πξνγξάκκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1983 κε ζθνπό ηελ παξνρή 

ειεύζεξνπ γηα δηαλνκή, κειέηε θαη ηξνπνπνίεζε ινγηζκηθνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε R 

ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα (open-source). Απηό ζεκαίλεη όρη κόλν 

όηη ε ρξήζε ηεο είλαη δσξεάλ, δειαδή ρσξίο έμνδα ζπλδξνκήο, άδεηεο ή πεξηνξηζκνύο 

ρξήζεο, αιιά θαη όηη ν πεγαίνο θώδηθαο είλαη ζπλερώο δηαζέζηκνο γηα δηεξεύλεζε θαη 

ηξνπνπνίεζε ζε όπνηνλ ρξήζηε ην επηζπκεί (inside-R, n.d. b). Ζ άκεζε απηή εκπινθή 

ηνπ ρξήζηε ζηνλ πεγαίν θώδηθα θαη ε δπλαηόηεηα πνπ ηνπ παξέρεηαη γηα ηξνπνπνίεζή 

ηνπ πξνσζεί άκεζα ηνλ πεηξακαηηζκό θαη ηελ έξεπλα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνύλ ζε 

αλαθαιύςεηο πνπ δε ζα είραλ επηηεπρζεί κε άιιν ηξόπν(inside-R, n.d. a ). Ζ επηηπρία 

κάιηζηα ηεο R αληαλαθιά ηε κεηαβνιή ζηνλ ηύπν ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

πιένλ νη επηρεηξήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα άιισλ ινγηζκηθώλ αλνηθηνύ 

θώδηθα κε ηεξάζηηα επηηπρία είλαη ην Linux, ην Apache, ε βάζε δεδνκέλσλ MySQL, 

θ.α. (Vance, 2009a). 
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Έλα επηπιένλ ζεηηθό ζηνηρείν γύξσ από ηνλ ηξόπν δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο R είλαη ε 

ηεξάζηηα δηαδηθηπαθή θνηλόηεηα πνπ απνηειείηαη από ηνπο εθαηνκκύξηα ρξήζηεο ηεο 

παγθνζκίσο. ε απηήλ κπνξεί λα θαηαθύγεη θάπνηνο γηα λα επηιύζεη απνξίεο γύξσ από 

ην ζηαηηζηηθό απηό πξόγξακκα. Αλ θαη ν αθξηβήο ππνινγηζκόο ησλ ρξεζηώλ ηεο R 

είλαη δύζθνινο, ζύκθσλα κε ην inside-R (n.d. b), κηα από ηηο πνιιέο δηαδηθηπαθέο 

θνηλόηεηεο ηεο R, ν αξηζκόο ηνπο θηάλεη πεξίπνπ ηα 2 εθαηνκκύξηα. Υηιηάδεο από ηνπο 

ρξήζηεο απηνύο παγθνζκίσο έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ επηπιένλ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο 

γιώζζαο R κε ηε δεκηνπξγία πνιιώλ παθέησλ. Δθηόο από ηηο δηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο 

ηεο R ππάξρνπλ θαη εηαηξίεο πνπ πξνζπαζνύλ λα πξνσζήζνπλ ηελ εκπνξηθή ρξήζε ηεο, 

όπσο ε Revolution Computing. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξνζθέξεη ηξόπνπο γηα 

επηηάρπλζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο θαζώο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο ζε κεγάιεο εηαηξίεο – ρξήζηεο ηεο R (Vance, 2009b). 

 

3.3 Χρήζηες και ανηαγωνιζηές ηης R 

Σα παξαπάλσ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο R αληαλαθιώληαη άκεζα ζηελ επξεία 

ρξήζε ηεο ζε εκπνξηθό θαη αθαδεκατθό επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ε R ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ κεγάινπ όγθνπ από εηαηξίεο δηαθνξεηηθώλ θιάδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαξκαθεπηηθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη πεηξειατθνύ. Καηά ηνλ 

Vance(2009a), κεγάιεο εηαηξίεο όπσο ε Google, ε Pfizer, ε Bank of America θαη ε 

Shell είλαη κεξηθνί από ηνπο ρξήζηεο ηεο R. Ζ Google, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηεί 

ηελ R γηα λα απνθηήζεη κηα θαιύηεξε εηθόλα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεη από έξεπλεο, 

ελώ ε θαξκαθεπηηθή εηαηξία Pfizer έρεη δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηεο παθέηα ζηελ R 

πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγάδεηαη ε ίδηα ηα δεδνκέλα ησλ θιηληθώλ εξεπλώλ ηεο θαη λα κελ 

ηα αλαζέηεη ζε ζηαηηζηηθνύο αλαιπηέο. 

Άκεζνη αληαγσληζηέο ηεο R κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ηα εκπνξηθά ζηαηηζηηθά ινγηζκηθά 

SAS ηνπ ηλζηηηνύηνπ SAS, SPSS ηεο IBM, STATISTICA ηεο StatSoft θαη S-PLUS ηεο 

Insightful Corporation θαζώο θαη ην νηθνλνκεηξηθό ινγηζκηθό Stata ηεο StataCorp. 

Πέξα από απηά ππάξρνπλ θαη ηα καζεκαηηθά ινγηζκηθά MAPEL, MATHEMATICA 

θαη Matlab, ηα ππνινγηζηηθά θύιια EXCEL θαη ην ινγηζκηθό OriginLab γηα γξαθηθή 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, πνπ αληαγσλίδνληαη ζε κηθξόηεξν όκσο βαζκό από ηα 

πξνεγνύκελα ηελ R. ύκθσλα κε κηα έξεπλα ηνπ Muenchen(2013), ε R αληαγσλίδεηαη 

κε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν ηα αληίπαια εκπνξηθά ινγηζκηθά. Ωζηόζν, ην SAS θαη 
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ην SPSS ζπλερίδνπλ λα θπξηαξρνύλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν ελώ ην Stata αθνινπζεί κηα 

αξθεηά ζεηηθή πνξεία ζηνλ παλεπηζηεκηαθό ρώξν.  
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4.  R και ηετνική ανάλσζη 

Όπσο δηαπηζηώζακε θαη από ην πξνεγνύκελν θεθάιαην ν αξηζκόο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ 

κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ε R κέζσ ησλ παθέησλ ηεο είλαη ηεξάζηηνο. Από ηνλ θιάδν ηεο 

ηαηξηθήο κέρξη εθείλνλ ηεο ελέξγεηαο, ε R κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξαθηηθά από 

νπνηαδήπνηε επηρείξεζε επηζπκεί έλα δσξεάλ θαη εύρξεζην ινγηζκηθό αλάιπζεο. Έλαο 

από ηνπο θιάδνπο ζηνλ νπνίν ε R ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα είλαη εθείλνο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα εθείλνο ηεο ηερληθήο αλάιπζεο. Σν παξόλ θεθάιαην 

αζρνιείηαη κε ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ θύξησλ παθέησλ ηεο R πνπ αθνξνύλ ηνλ 

ηνκέα απηό. Πξηλ, όκσο πξνρσξήζνπκε ζηελ νπζία ηνπ θεθαιαίνπ ζα ήηαλ ζσζηό λα 

εμεηάζνπκε ην θαηά πόζν ν ηνκέαο ηεο ηερληθήο αλάιπζεο απνηειεί αληηθείκελν 

ελαζρόιεζεο άιισλ παξόκνησλ κε ηελ R ινγηζκηθώλ. 

 

4.1 Λογιζμικά ηετνικής ανάλσζης 

Αξρηθά, από όια ηα εκπνξηθά ζηαηηζηηθά ή καζεκαηηθά ινγηζκηθά ηεο αγνξάο ην κόλν 

πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ηνκέα ηεο ηερληθήο αλάιπζεο είλαη ην S-PLUS. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ινγηζκηθό S-PLUS, ηνπ νπνίνπ ε γιώζζα είλαη παξόκνηα κε ηελ R, 

κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο FinMetrics θαιύπηεη ηελ πεξηνρή ηεο ηερληθήο αλάιπζεο θαη 

ηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο νηθνλνκεηξίαο θαη ηεο αλάιπζεο ρξνληθώλ ζεηξώλ (Insightful 

Corporation, 2005). αθώο, όκσο, ε πνηθηιία ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη γεληθά νη 

δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην FinMetrics είλαη ρακειόηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο ηεο R 

πνπ ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα. Από εθεί θαη πέξα κε ην ζέκα ηεο ηερληθήο αλάιπζεο 

αζρνινύληαη εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό. Ο 

αξηζκόο απηώλ ησλ πιαηθόξκσλ είλαη πνιύ κεγάινο ελώ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία είλαη επί πιεξσκή. ύκθσλα κε κηα αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ ηνπ 

δηαδηθηύνπ (Liberated Stock Trader, 2013 ; BannRonn, n.d. ; Thorp, n.d.) μερσξίζακε 

ηα δέθα ζεκαληηθόηεξα, βάζεη αξηζκνύ ρξεζηώλ θαη αμηνπηζηίαο, ινγηζκηθά πνπ 

πξνζθέξνπλ πιήξε ηερληθή αλάιπζε θαη ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα. 
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Πίλαθαο 4.1 : Σημανηικόηεπα λογιζμικά ηεσνικήρ ανάλςζηρ 

Λογισμικό Πάροχος 

Bloomberg Bloomberg 

EquityFeed EquityFeed 

esignal eSignal 

Market Analyst Market Analyst 

Metastock Computer Asset Management 

NEOTICKER TICKQUEST 

NinjaTrader NinjaTrader 

Reuters Thomson Reuters 

TeleChart Worden 

Tradestation Trade Station Securities 

 

 

4.2 Ιζηοζελίδες ηετνικής ανάλσζης 

Δθηόο από ηηο πιαηθόξκεο όκσο ππάξρνπλ θαη ηζηνζειίδεο γηα δσξεάλ παξνρή 

ππεξεζηώλ ηερληθήο αλάιπζεο. Οη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη ζαθώο 

ππνδεέζηεξεο ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζκηθώλ, όκσο είλαη κηα θαιή επηινγή γηα κηα 

αλέμνδε πξνζέγγηζε ηεο ηερληθήο αλάιπζεο. ύκθσλα κε ηα άξζξα ησλ Reinkensmever 

(2013) θαη Thorp (2011) νη ζεκαληηθόηεξεο ηζηνζειίδεο ηερληθήο αλάιπζεο 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 4.2 : Σημανηικόηεπερ ιζηοζελίδερ ηεσνικήρ ανάλςζηρ 

Ιστοσελίδα Ηλεκτρονική Διεφθυνση 

BarChart www.barchart.com 

BigCharts www.bigcharts.marketwatch.com  

FINVIZ www.finviz.com  

FreeStockCharts www.freestockcharts.com  

Google Finance www.google.com/finance  

StockCharts www.stockcharts.com  

Trading View www.tradingview.com  

Yahoo Finance www.finance.yahoo.com 

 

 

4.3 Πακέηο quantmod 

Έρνληαο απνθηήζεη, ινηπόλ, κηα εηθόλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ρώξν 

παξνρήο ππεξεζηώλ ηερληθήο αλάιπζεο κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζηε ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ ηεο R ζηνλ ηνκέα απηό. Αξρηθά, κπνξνύκε λα πνύκε όηη 

ηα παθέηα ηεο R πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηερληθή αλάιπζε ζε επίπεδν δεκηνπξγίαο 

δηαγξακκάησλ θαη ππνινγηζκνύ ηερληθώλ δεηθηώλ είλαη δύν. Σν TTR (Technical 

Trading Rules) θαη ην quantmod.  Σν πεξηερόκελν ησλ ζπλαξηήζεσλ ησλ δύν απηώλ 

παθέησλ είλαη παξόκνην. Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά, όκσο, είλαη ε εμήο : Σν TTR παθέην 

πξνζθέξεη ζπλαξηήζεηο γηα ππνινγηζκό ηερληθώλ δεηθηώλ. Οη ζπλαξηήζεηο απηέο όκσο 

δελ νπηηθνπνηνύλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο αιιά κεηά ηελ εθηέιεζή ηνπο πεξηνξίδνληαη 

ζηελ επηζηξνθή ελόο πίλαθα ηηκώλ ζηελ θνλζόια ηεο R. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην 

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

δηαγξακκάησλ. ηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ 

παθέηνπ quantmod αθνύ ζεσξνύκε όηη ε δπλαηόηεηα νπηηθνπνίεζεο πνπ παξέρεη 

ζπκβάιιεη ζηνλ βαζηθό καο ζηόρν, πνπ είλαη ε θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο R ζε επίπεδν ηερληθήο αλάιπζεο. Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζα επηθεληξσζεί ζηα 

http://www.barchart.com/
http://www.bigcharts.marketwatch.com/
http://www.finviz.com/
http://www.freestockcharts.com/
http://www.google.com/finance
http://www.stockcharts.com/
http://www.tradingview.com/
http://www.finance.yahoo.com/
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δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο ηερληθνύο δείθηεο, θαη όρη ζε θάπνηεο επηπιένλ δπλαηόηεηεο, 

πνπ πξνζθέξνληαη από ηα δύν παθέηα ηεο R, ελώ ζα βαζηζηεί εμ νινθιήξνπ ζηα 

επίζεκα εγρεηξίδηα ρξήζεο ησλ παθέησλ TTR (Ulrich, 2013) θαη quantmod (Ryan, 

2013). Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε παξνπζίαζε ησλ 

ζπλαξηήζεσλ ηνπ παξόληνο θαζώο θαη ησλ επόκελσλ θεθαιαίσλ ζα γίλεη κε βάζε ηε 

κεηνρή ηεο APPLE, ηεο γλσζηήο ακεξηθάληθεο ηδησηηθήο εηαηξίαο ηερλνινγίαο 

ππνινγηζηώλ. 

 

4.3.1 Η ζσνάρηηζη getSymbols() 

Μηα από ηηο πην βαζηθέο ζπλαξηήζεηο ηνπ παθέηνπ quantmod είλαη ε getSymbols(). Ζ 

ζπλάξηεζε απηή, ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε κεγάιν βαζκό ζηελ παξνύζα 

εξγαζία, είλαη ππεύζπλε γηα ην θαηέβαζκα δεδνκέλσλ κεηνρώλ, ηζνηηκηώλ, θ.α. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εθηειώληαο ηε θνξηώλεηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο R ε ρξνληθή ζεηξά πνπ 

επηζπκνύκε. Οη πεξηνρέο από όπνπ κπνξεί ε getSymbols() λα αληιήζεη ηα δεδνκέλα ηεο 

είλαη πνιιέο θαη θαζνξίδνληαη από ηελ ηηκή πνπ ζα επηιέμεη ν ρξήζηεο ζην όξηζκα src. 

Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη yahoo (θόξησζε ηηκώλ από finance.yahoo.com), google 

(θόξησζε ηηκώλ από finance.google.com), MySQL (θόξησζε ηηκώλ από βάζε 

δεδνκέλσλ MySQL), FRED (θόξησζε ηηκώλ από ηζηνζειίδα St.Louis Federal Reserve 

Bank), CSV (θόξησζε ηηκώλ από αξρείν CSV), RData (θόξησζε ηηκώλ από ηνπηθά 

αξρεία R), oanda (θόξησζε δεδνκέλσλ ηζνηηκηώλ από ηζηνζειίδα oanda.com). Ζ 

πξνεπηιεγκέλε ηηκή ηνπ νξίζκαηνο src είλαη ε yahoo. Έλα επίζεο ζεκαληηθό όξηζκα ηεο 

ζπλάξηεζεο getSymbols() είλαη ην env, ην νπνίν θαζνξίδεη ην πεξηβάιινλ 

(environment) όπνπ ζα απνζεθεπζνύλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ 

εθηέιεζε ηεο getSymbols(). Δάλ ην όξηζκα απηό δε ζπκπιεξσζεί, ε ρξνληθή ζεηξά πνπ 

ζα πξνθύςεη δε ζα εκθαληζηεί ζηελ θνλζόια ηεο R αιιά ζα απνζεθεπζεί απηόκαηα ζε 

κηα κεηαβιεηή, πνπ ζα θέξεη ην όλνκα ηεο κεηνρήο πνπ θνξηώζακε. Γηα παξάδεηγκα, 

εάλ επηιέμνπκε λα θνξηώζνπκε ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο ηεο APPLE (ην ζύκβνιν ηεο 

κεηνρήο ηεο APPLE ζηε yahoo είλαη AAPL) θαη ην όξηζκα env παξακείλεη 

αζπκπιήξσην, ε getSymbols() ζα εθηειεζηεί, όκσο, ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο δελ ζα 

εκθαληζηνύλ ζηελ θνλζόια ηεο R. Αληηζέησο ζα απνζεθεπζνύλ απηόκαηα ζηελ 

κεηαβιεηή AAPL, ε νπνία ζα πξέπεη λα θιεζεί μερσξηζηά ζηε ζπλέρεηα εάλ 

επηζπκνύκε εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ θνλζόια. Από ηελ άιιε πιεπξά, εαλ ην 

όξηζκα env πάξεη ηηκή NULL ηόηε επηζηξέθεηαη ζηελ θνλζόια ηεο R ην απνηέιεζκα 
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ηεο getSymbols(). Σέινο, πνιύ ρξήζηκα είλαη θαη ηα νξίζκαηα from θαη to, πνπ δέρνληαη 

σο ηηκέο εκεξνκελίεο θαη θαζνξίδνπλ ηελ πεξίνδν ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηζπκνύκε λα 

θνξηώζνπκε ζηελ R. 

Έρνληαο εμεγήζεη ινηπόλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο getSymbols(), ζα πξνρσξήζνπκε 

θνξηώλνληαο ηηο ηηκέο ηεο APPLE κε ηελ επόκελε εληνιή : 

getSymbols("AAPL",src="yahoo", env=NULL, from="2007-01-03", 

to = "2014-02-13") 

Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαπάλσ εληνιή είλαη νξαηό ζηελ θνλζόια 

ηεο R θαη πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο ηεο APPLE, όπσο ηηκή αλνίγκαηνο 

(Open), πςειόηεξε ηηκή (High), ρακειόηεξε ηηκή (Low), ηηκή θιεηζίκαηνο (Close), 

όγθνο ζπλαιιαγώλ(Volume) θαη πξνζαξκνζκέλε ηηκή κεηνρήο (Adjusted), γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ 03/01/2007 θαη 13/02/2014. 

 

            AAPL.Open   AAPL.High    AAPL.Low    AAPL.Close   AAPL.Volume   AAPL.Adjusted 

 

2007-01-03      86.29          86.58            81.90            83.80             44225700            81.50 

2007-01-04      84.05          85.95            83.82            85.66             30259300            83.31 

2007-01-05      85.77          86.20            84.40            85.05             29812200            82.72 

2007-01-08      85.96          86.53            85.28            85.47             28468100            83.12 

2007-01-09      86.45          92.98            85.15            92.57             119617800          90.03 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2014-02-11      530.61        537.75         529.50          535.96            10080600           535.96 

2014-02-12      536.95        539.56         533.24          535.92            11003600           535.92 

2014-02-13      534.66        544.85         534.20          544.43            10978500           544.43 

 

Οη ηηκέο απηέο, όπσο αλαθέξακε θαη ζην θεθάιαην ηεο ηερληθήο αλάιπζεο, απνηεινύλ 

ηελ πξώηε ύιε, ηα πξσηαξρηθά δεδνκέλα δειαδή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα 

βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα κέζσ δηαγξακκάησλ θαη ηερληθώλ δεηθηώλ. Πξηλ 

πξνρσξήζνπκε, ινηπόλ, ζε νπνηαδήπνηε ηερληθή αλάιπζε κέζσ ηεο R πάληα ζαλ πξώην 

βήκα ζα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ getSymbols(). ηηο επόκελεο ελόηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδνπκε ην πώο κέζα από ηηο ζπλαξηήζεηο ηνπ quantmod ηα πξσηαξρηθά 
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δεδνκέλα ηεο getSymbols() κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε ρξήζηκα δηαγξάκκαηα θαη 

ηερληθνύο δείθηεο. 

 

4.3.2 Διαγράμμαηα πακέηοσ quantmod 

Ζ ζπλάξηεζε ηνπ παθέηνπ quantmod πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηε δηαγξακκαηηθή 

απεηθόληζε ησλ ρξνληθώλ ζεηξώλ κεηνρώλ είλαη ε chartSeries(). Ζ ζπλάξηεζε απηή ζαλ 

πξώην όξηζκα δέρεηαη ην ζύκβνιν ηεο κεηνρήο, ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο θνξηώζεθαλ 

λσξίηεξα κε ηελ getSymbols(). Πάλσ ζηε ρξνληθή ζεηξά απηή, ινηπόλ, εθηειείηαη θαη 

παξάγεη έλα δηάγξακκα ηηκώλ θιεηζίκαηνο θαη έλα δηάγξακκα όγθνπ ζπλαιιαγώλ. Σν 

δηάγξακκα πνπ πξνθύπηεη βέβαηα κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηηο 

ηηκέο πνπ ζα δώζεη ν ρξήζηεο ζηα νξίζκαηα type, theme, subset θαη name. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην όξηζκα type θαζνξίδεη ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο, όπσο αλαθέξακε 

θαη ζην θεθάιαην πεξί ηερληθήο αλάιπζεο. Απνδεθηέο ηηκέο γηα ην όξηζκα απηό είλαη νη 

bars (δηάγξακκα κε κνξθή κπάξαο), line (δηάγξακκα κε κνξθή γξακκήο), matchsticks 

(δηάγξακκα κε κνξθή ζπίξηνπ) θαη candlesticks (δηάγξακκα κε κνξθή θεξηώλ). Δάλ ην 

όξηζκα απηό δε ζπκπιεξσζεί, ε chartSeries() επηιέγεη απηόκαηα θάπνηα κνξθή από ηηο 

ηέζζεξηο πξνθεηκέλνπ ην δηάγξακκα λα είλαη πην επαλάγλσζην. Δπηπιένλ, ην όξηζκα 

theme θαζνξίδεη ην θόλην ηνπ δηαγξάκκαηνο, ην όξηζκα name ην όλνκά ηνπ θαη ην 

όξηζκα subset ηελ ππνπεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκεί ν ρξήζηεο ηελ θαηαζθεπή 

δηαγξάκκαηνο. Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε, αθόκα, όηη ππάξρεη θαη ε ζπλάξηεζε 

chart_Series(), πνπ είλαη κηα πην ζύγρξνλε εθδνρή ηεο chartSeries(), θαη ε νπνία 

ιεηηνπξγεί κε παξόκνην ηξόπν. Με ηελ παξαθάησ εληνιή επηιέγνπκε λα εκθαλίζνπκε 

έλα δηάγξακκα γξακκήο ζε άζπξν θόλην, κε όλνκα CHART OF APPLE STOCK γηα ηα 

δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ δύν ρξόλσλ ηεο κεηνρήο ηεο APPLE. 
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chartSeries(AAPL, type="line", theme=chartTheme("white"),  

subset="last 2 years", name="CHART OF APPLE STOCK") 

 

Γηάγξακκα 4.1 : Δθαπμογή chartSeries() και εμθάνιζη διαγπάμμαηορ ηιμών και όγκος 

ζςναλλαγών 

 

Σν δηάγξακκα 4.1 ζα απνηειέζεη ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ρηίζνπκε πξνθεηκέλνπ 

λα εκθαλίζνπκε ηερληθνύο δείθηεο θαηάιιεινπο γηα ηελ αλάιπζή καο. Σνπο ηερληθνύο 

απηνύο δείθηεο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζην παθέην quantmod ηνπο παξνπζηάδνπκε ζηελ 

ελόηεηα πνπ αθνινπζεί.  

 

4.3.3 Τετνικοί Δείκηες πακέηοσ quantmod 

Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ ηερληθώλ δεηθηώλ ζην παθέην quantmod γίλεηαη κέζσ 

κηαο νκάδαο ζπλαξηήζεσλ πνπ μεθηλνύλ κε ην πξόζεκα add θαη ζπλερίδνπλ κε ην όλνκα 

ηνπ ηερληθνύ δείθηε, γηα παξάδεηγκα ε ζπλάξηεζε addMACD() ζα πξνζζέζεη ηνλ 

δείθηε MACD ζην αξρηθό δηάγξακκα. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξηήζεηο πινπνηνύλ 

δηαγξακκαηηθά ηηο αληίζηνηρεο ηνπ παθέηνπ TTR. Γηα παξάδεηγκα ε ζπλάξηεζε 

addMACD() ηνπ quantmod βαζίδεηαη ζηε ζπλάξηεζε MACD() ηνπ παθέηνπ TTR γηα 

λα ππνινγίζεη ηνλ ηερληθό δείθηε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξάεη ζηε δηαγξακκαηηθή ηνπ 

απεηθόληζε. Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ απηώλ εκθαλίδεηαη ην δηάγξακκα 

ηνπ ηερληθνύ δείθηε είηε επάλσ ζην δηάγξακκα ηηκώλ είηε ζε μερσξηζηό ηκήκα θάησ 
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από ην δηάγξακκα όγθνπ ζπλαιιαγώλ.  Μηα παξαηήξεζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπλαξηήζεσλ απηώλ είλαη όηη όηαλ ηηο εθηεινύκε πξνζζέηνπλ ηνλ ηερληθό δείθηε πνπ 

δεηάκε ζην ήδε ππάξρνλ δηάγξακκα. Έηζη, ινηπόλ, εάλ κεηά ηελ αξρηθή δεκηνπξγία ηνπ 

δηαγξάκκαηνο κε ηε ζπλάξηεζε chartSeries(), εθηειέζνπκε ηε ζπλάξηεζε addMACD() 

θαη κεηά ηελ addMomentum() ζα εκθαληζηεί έλα δηάγξακκα πνπ εθηόο από ην 

δηάγξακκα ηηκώλ θιεηζίκαηνο θαη όγθνπ ζπλαιιαγώλ ζα πεξηέρεη θαη ηνπο δύν δείθηεο 

MACD θαη Momentum. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηηο δηαζέζηκεο ζπλαξηήζεηο ηνπ 

παθέηνπ quantmod γηα ππνινγηζκό θαη δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ ηερληθώλ 

δεηθηώλ. Γηα δηεπθόιπλζε ηεο παξνπζίαζεο επηιέγνπκε λα δηαρσξίζνπκε ηνπο 

ηερληθνύο δείθηεο ζύκθσλα κε ηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε ζε ηερληθνύο δείθηεο ηάζεο, 

νξκήο (momentum), όγθνπ ζπλαιιαγώλ θαη κεηαβιεηόηεηαο. Σερληθνί δείθηεο πνπ δελ 

κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε θάπνηα από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αλαπηύζζνληαη 

ζηελ ελόηεηα ησλ ινηπώλ ηερληθώλ δεηθηώλ. Σέινο, παξάιιεια κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλάινγε εληνιή ηεο R γίλεηαη θαη κηα ζύληνκε 

αλαθνξά ζηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ θαη εξκελείαο ηνπ ηερληθνύ δείθηε. 

 

4.3.3.1 Τετνικοί δείκηες ηάζης 

ύκθσλα κε ηνλ Murphy (1999) ην δήηεκα ηεο ηάζεο είλαη νπζηώδεο ζηελ ηερληθή 

πξνζέγγηζε κηαο αγνξάο ή ελόο ηίηινπ όπσο ε κεηνρή. Όια ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ηερληθνύο αλαιπηέο, όπσο ηα ζεκεία ζηήξημεο θαη 

αληίζηαζεο, νη θηλεηνί κέζνη όξνη , θ.α., έρνπλ  ζαλ απνθιεηζηηθό ζθνπό ηε κέηξεζε 

ηεο ηάζεο ώζηε επελδπηηθά λα πάξνπκε κηα ζέζε ζύκθσλε κε ηελ πνξεία ηεο. Γεληθά, ε 

πνξεία κηαο αγνξάο κε βάζε ηελ ηάζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αλνδηθή (uptrend), 

θαζνδηθή (downtrend) ή ζηαζεξή (ζπρλά αλαθέξεηαη θαη ζαλ αγνξά ρσξίο ηάζε, 

trendless). Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ηάζε ινηπόλ πνπ επηθξαηεί ζε κηα αγνξά ή ζε 

κηα κεηνρή ε R πξνζθέξεη ηνπο αθόινπζνπο ηερληθνύο δείθηεο :  

 

Κινηηοί Μέζοι Όποι 

Καηά ηνλ Murphy (1999), νη Κηλεηνί Μέζνη Όξνη, ΚΜΟ, απνηεινύλ έλα κεραληζκό 

πνπ αθνινπζεί ηελ ηάζε. Ο βαζηθόο ηνπο ζθνπόο είλαη ε αλαγλώξηζε ηεο εθθίλεζεο 

κηαο λέαο ηάζεο ή ηνπ ηεξκαηηζκνύ κηαο παιηάο. Ωζηόζν, δελ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκεύζνπλ ζαλ κέζν πξόβιεςεο ηεο πνξείαο ηεο αγνξάο ή ηεο κεηνρήο. Ο βαζηθόο 
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ιόγνο είλαη όηη έπνληαη ηεο πνξείαο ηεο κεηνρήο, αθνύ νπζηαζηηθά απνηεινύλ έλαλ 

εμνκαιπληή ησλ ηηκώλ θιεηζίκαηνο. Με ηνλ ππνινγηζκό ησλ κέζσλ όξσλ ησλ ηηκώλ 

θιεηζίκαηνο δεκηνπξγείηαη κηα πην ήπηα γξακκή πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλίρλεπζε 

ηάζεσλ. Σν παθέην quantmod πξνζθέξεη κηα πνηθηιία από ΚΜΟ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ν απιόο θηλεηόο κέζνο όξνο, ελώ ζην Παξάξηεκα Α αλαιύνληαη 

εθηελώο νη ππόινηπνη ΚΜΟ (ζηαζκηζκέλνο, εθζεηηθόο, δηπιά εθζεηηθόο, ζηαζκηζκέλνο 

κε όγθν ζπλαιιαγώλ θαη εθζεηηθόο ΚΜΟ κεδεληθήο πζηέξεζεο).  

 

 Απλόρ Κινηηόρ Μέζορ Όπορ (Simple Moving Average) 

addSMA (n = 10, col = "blue") 

addSMA (n = 50, col= "red" ) 

 

Γηάγξακκα 4.2 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη απλού ΚΜΟ 

 

Σν δηάγξακκα ηνπ απινύ ΚΜΟ θαζώο θαη όισλ ησλ ππόινηπσλ ΚΜΟ εκθαλίδεηαη 

πάλσ ζην δηάγξακκα ηηκώλ (Γηάγξακκα 4.2). Ο απιόο ΚΜΟ είλαη ε πην απιή κνξθή 

ΚΜΟ. Όπσο δειώλεη θαη ην όλνκά ηνπ, πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ ηηκώλ 

θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό πεξηόδσλ (π.ρ. 10 εκέξεο) θαη ηε 

δηαίξεζή ηνπ από ηνλ αξηζκό ησλ πεξηόδσλ.  

 1 1
.....M M M n

P P P
SMA

n
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Ο αξηζκόο ησλ πεξηόδσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ απινύ 

ΚΜΟ πνηθίιεη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο απινύο ΚΜΟ 10,20 θαη 30 εκεξώλ. Μηα 

βαζηθή παξαηήξεζε ζύκθσλα κε ηνλ Copsey (1999) ζην ζεκείν απηό είλαη όηη όζν 

κηθξόηεξε είλαη ε πεξίνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ΚΜΟ ηόζν πην επαίζζεηνο 

είλαη απηόο ζηηο βξαρππξόζεζκεο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο αθνύ ζα έρεη κηα ηάζε λα 

“αγθαιηάδεη‟‟ πην ζηελά ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. Γίλεηαη αληηιεπηό επνκέλσο όηη έλαο 

βξαρππξόζεζκνο απιόο ΚΜΟ ζα ηέκλεηαη πην ζπρλά κε ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο 

κεηνρήο από όηη έλαο καθξνπξόζεζκνο. Αληίζηνηρα, έλαο απιόο ΚΜΟ όζν πην 

καθξνπξόζεζκνο είλαη, αληηδξά πην θαζπζηεξεκέλα ζηηο κεηαβνιέο θαηεύζπλζεο ηεο 

ηηκήο. Δπνκέλσο αξγεί πεξηζζόηεξν από έλαλ βξαρππξόζεζκν λα καο δώζεη ζήκαηα γηα 

ηπρόλ κεηαβνιή ηεο ηάζεο (Copsey, 1999). Σν θιεηδί, όπσο ζεκεηώλεη θαη ν Murphy 

(1999), είλαη λα επηιεγεί εθείλε ε πεξίνδνο γηα ηνλ ΚΜΟ ώζηε λα είλαη αξθεηά 

επαίζζεηνο θαη λα καο παξέρεη έγθαηξα ζήκαηα γηα ηελ ηάζε, αιιά ηαπηόρξνλα λα κελ 

επεξεάδεηαη από ηελ παξακηθξή κεηαβνιή ηεο ηηκήο θαη καο παξέρεη πνιιά θαη 

ιαλζαζκέλα ζήκαηα. Πεγαίλνληαο έλα βήκα παξαθάησ κπνξνύκε λα πνύκε όηη νη 

καθξνπξόζεζκνη ΚΜΟ ιεηηνπξγνύλ θαιύηεξα όζν ε ηάζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ελώ νη 

βξαρππξόζεζκνη ΚΜΟ όζν ε ηάζε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία κεηαβνιήο (Murphy, 

1999). Μηα θαιή ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη ν ζπλδπαζκόο βξαρππξόζεζκσλ κε 

καθξνπξόζεζκνπο ΚΜΟ. Οη πην δεκνθηιείο ζπλδπαζκνί ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη νη 

ΚΜΟ 5 θαη 20 εκεξώλ θαζώο θαη νη ΚΜΟ 10 θαη 50 εκεξώλ. 
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Γείκηηρ aroon 

addAroon (n = 30) 

 

Γηάγξακκα 4.3 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη aroon 

 

Με ηνλ addAroon() πξνζηίζεηαη έλα λέν δηάγξακκα θάησ αθξηβώο από εθείλν ηνπ 

όγθνπ ζπλαιιαγώλ, νπηηθνπνηώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηε ζπλάξηεζε aroon() ηνπ 

παθέηνπ TTR (Γηάγξακκα 4.3). Ο δείθηεο aroon ρσξίδεηαη ζε aroonUp θαη aroonDn 

ελώ νη ηηκέο πνπ παίξλεη θπκαίλνληαη κεηαμύ 0 θαη 100. Ηζρπξέο αλνδηθέο ηάζεηο 

ζεκεηώλνληαη όηαλ ν aroonUp βξίζθεηαη πάλσ από ην 70 ελώ ν aroonDn θηλείηαη θάησ 

από ην 30. Αληίζηνηρα, ηζρπξέο θαζνδηθέο ηάζεηο εληνπίδνληαη όηαλ ν aroonDn 

βξίζθεηαη πάλσ από ην 70 ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή ν aroonUp θηλείηαη θάησ από ην 30 

(StockCharts, n.d). 
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Γείκηηρ Welles Wilder 

addADX (n = 14) 

 

Γηάγξακκα 4.4 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη ηος Welles Wilder 

 

Πξνζηίζεηαη έλα λέν δηάγξακκα θάησ αθξηβώο από εθείλν ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ 

(Γηάγξακκα 4.4). Με ηνλ ηξόπν απηό έρνπκε νπηηθνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο ADX() ηνπ 

TTR. Όπσο βιέπνπκε απνηειείηαη από ηξείο γξακκέο : ηνλ ζεηηθό δείθηε θαηεύζπλζεο 

(DIp) πνπ αλαπαξίζηαηαη κε ηελ πξάζηλε γξακκή, ηνλ αξλεηηθό δείθηε θαηεύζπλζεο 

(DIn) πνπ αλαπαξίζηαηαη κε ηελ θόθθηλε γξακκή θαη ηνλ δείθηε θαηεύζπλζεο (DX) πνπ 

εκθαλίδεηαη κε ηελ κπιε γξακκή. Ο αξηζκόο ησλ πεξηόδσλ πνπ νξίζακε 14 (n=14) είλαη 

εθείλνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε θαηεύζπλζεο (DX). 

Γεληθά, έλα ζεκάδη αγνξάο δεκηνπξγείηαη όηαλ ν DIp ρηππάεη από θάησ πξνο ηα πάλσ 

ηνλ DIn. Αληίζηνηρα, έλα ζεκάδη πώιεζεο δεκηνπξγείηαη όηαλ ν DIn ρηππάεη από θάησ 

πξνο ηα πάλσ ηνλ DIp. Δπηπιένλ, πςειά επίπεδα ηεο γξακκήο DX δείρλνπλ όηη ε ηάζε 

είλαη πςειή ελώ ρακειά επίπεδα είλαη ελδεηθηηθά κηαο αδύλακεο ηάζεο (StockCharts, 

n.d). 

 

 

 



 
27 

Γείκηηρ SAR (Parabolic Stop-and-Reverse) 

addSAR () 

 

Γηάγξακκα 4.5 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη SAR 

 

Με ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο απηήο πξνζηίζεηαη έλα ζηηθηό δηάγξακκα, βάζεη ησλ 

ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο SAR() ηνπ παθέηνπ TTR, επάλσ αθξηβώο ζην δηάγξακκα ηηκώλ 

θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο, επεηδή αθξηβώο ν δείθηεο SAR έρεη λόεκα κόλν εάλ εμεηαζηεί 

ζε ζύγθξηζε κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. Όπσο θαίλεηαη θαη από ην Γηάγξακκα 4.5, ν SAR 

παίξλεη κεγαιύηεξεο ηηκέο από εθείλεο ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο θαηά ηε 

δηάξθεηα πησηηθήο πνξείαο ηεο κεηνρήο. Αληίζηνηρα, ν SAR δηαγξακκαηηθά εκθαλίδεηαη 

ρακειόηεξα από ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα πνπ ε κεηνρή 

βξίζθεηαη ζε αλνδηθή πνξεία. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ινηπόλ, ν SAR ζηακαηάεη θαη 

αληηζηξέθεη ηελ αλνδηθή ή θαζνδηθή ηνπ πνξεία ηε ζηηγκή πνπ ε ηάζε αληηζηξέθεηαη. 

Γίλεηαη αληηιεπηό, επνκέλσο, όηη ηα ζεκεία ζηακαηήκαηνο θαη αληηζηξνθήο ηεο πνξείαο 

ηνπ SAR είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηελ αλίρλεπζε ηάζεσλ (StockCharts, n.d). 
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Γείκηηρ TDI (Trend Detection Index) 

addTDI (n = 20) 

 

Γηάγξακκα 4.6 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη TDI 

 

 

Ζ addTDI() ζπλάξηεζε ζπκβάιιεη ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο TDI() ζπλάξηεζεο ηνπ 

παθέηνπ TTR. Σν όξηζκα n, κε πξνεπηιεγκέλε ηηκή ην 20, θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ 

πεξηόδσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ tdi. Δθηειώληαο ηε ζπλάξηεζε εκθαλίδεηαη ην 

δηάγξακκα Trend Detection Index θάησ από εθείλν ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ (Γηάγξακκα 

4.6). Απνηειείηαη από δύν γξακκέο : ηελ tdi (γαιάδηα γξακκή) πνπ πεξηέρεη ηελ ηηκή 

ηνπ δείθηε θαη ηελ di (κσβ γξακκή) πνπ ππνινγίδεη έλαλ δείθηε θαηεύζπλζεο (direction 

indicator) θαη εκθαλίδεηαη γηα λα καο βνεζήζεη ζηελ εξκελεία ηνπ δείθηε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζεηηθέο (αξλεηηθέο) ηηκέο ηνπ tdi δείρλνπλ ηάζε (ζηαζεξνπνίεζε). 

Δπίζεο, έλαο ζεηηθόο (αξλεηηθόο) di δίλεη ζήκα γηα αλνδηθή (θαζνδηθή) ηάζε. 

Δπνκέλσο, ζήκα αγνξάο δεκηνπξγείηαη όηαλ ν tdi θαη ν di είλαη ζεηηθνί, ελώ ζήκα 

πώιεζεο όηαλ ν tdi είλαη ζεηηθόο ελώ ν di είλαη αξλεηηθόο (Linnsoft, n.d.). 
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4.3.3.2 Τετνικοί δείκηες μεηαβληηόηηηας 

 

Φάκελοι (Envelopes) 

addEnvelope (n = 21) 

 

Γηάγξακκα 4.7 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη Envelopes 

 

Δθηειώληαο ηε ζπλάξηεζε απηή, δεκηνπξγνύληαη αλώηεξα θαη θαηώηεξα όξηα κε βάζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό γύξσ από έλαλ ΚΜΟ, ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ηελ 

θαζνξίδνπκε κέζα από ην όξηζκα n. Έηζη είλαη ζαλ λα δεκηνπξγείηαη γύξσ από ηελ ηηκή 

ηεο κεηνρήο έλαο θάθεινο (Γηάγξακκα 4.7). Όηαλ νη ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο 

ρηππνύλ θαη μεπεξλνύλ ην επάλσ ηκήκα ηνπ „θαθέινπ‟ δίλεηαη ζήκα όηη ε κεηνρή είλαη 

ππέξ-αγνξαζκέλε (overbought), ελώ όηαλ ρηππνύλ θαη μεπεξλνύλ ην θάησ ηκήκα ηνπ 

„θαθέινπ‟ δίλεηαη ζήκα ππέξ-πνπιεκέλεο (oversold) κεηνρήο (StockCharts, n.d). 
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Δύπορ Bollinger (Bollinger Bands)  

addBBands (n = 20,sd = 2) 

 

Γηάγξακκα 4.8 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη εύποςρ Bollinger 

 

Ζ addBBands() ζπλάξηεζε παξνπζηάδεη δηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπλάξηεζεο BBands() ηνπ παθέηνπ TTR. Με ην εύξνο Bollinger δεκηνπξγνύληαη όξηα 

ζπλήζσο 2 ηππηθέο απνθιίζεηο (sd=2), γύξσ από έλαλ ΚΜΟ, ζπλήζσο 20 εκεξώλ 

(n=20) (Γηάγξακκα 4.8). Υξεζηκνπνηώληαο ηηο 2 ηππηθέο απνθιίζεηο είκαζηε ζίγνπξνη 

θαηά 95% όηη νη ηηκέο ηεο κεηνρήο ζα βξεζνύλ κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν εύξνο. Όπσο 

παξαηεξεί θαη ν Murphy (1999), ε βαζηθή δηαθνξά ηνπ εύξνπο Bollinger από ην 

envelope είλαη όηη ελώ ην ηειεπηαίν έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιάηνο κεηαμύ αλώηεξνπ 

θαη θαηώηεξνπ νξίνπ, ην εύξνο Bollinger εθηείλεηαη θαη ζπξξηθλώλεηαη αλάινγα κε ηε 

κεηαβιεηόηεηα ησλ ηειεπηαίσλ n (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 20) εκεξώλ. Απηό 

ζεκαίλεη όηη γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηόδνπο ρακειήο κεηαβιεηόηεηαο ησλ ηηκώλ ηεο 

κεηνρήο, ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν νξίσλ κεηώλεηαη. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ην 

εύξνο Bollinger πέξα από ηα ζήκαηα ππέξ-αγνξαζκέλεο θαη ππέξ-πνπιεκέλεο κεηνρήο, 

πνπ δίλεη θαη ην envelope, πξνζθέξεηαη θαη γηα άιιεο εξκελείεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

όηαλ ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν νξίσλ είλαη αζπλήζηζηα κεγάιε, δίλεηαη ζήκα όηη ε 

ηξέρνπζα ηάζε νδεγείηαη ζε έλα ηέινο. Αληίζηνηρα, όηαλ ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν 

νξίσλ είλαη πνιύ κηθξή, δίλεηαη ζήκα όηη κηα λέα ηάζε πξόθεηηαη λα μεθηλήζεη.  
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Μέζο ππαγμαηικό εύπορ (Average True Range) 

addATR (n = 14) 

 

Γηάγξακκα 4.9 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη μέζος ππαγμαηικού εύποςρ 

 

Ζ addATR(), όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, ζπκβάιιεη ζηελ νπηηθνπνίεζε 

ηεο ATR() ζπλάξηεζεο ηνπ TTR. Δθηειώληαο ηε δεκηνπξγείηαη έλα δηάγξακκα θάησ 

από ην αληίζηνηρν ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ, όπνπ πεξηέρνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ATR 

(Γηάγξακκα 4.9). ηηο ηηκέο απηέο, πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από πεξίπινθεο πξάμεηο, ην 

όξηζκα n θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηόδσλ ηνπ ATR πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνπο 

ππνινγηζκνύο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κεηξά ηε κεηαβιεηόηεηα ηεο κεηνρήο ζε 

απόιπηε ηηκή θαη όρη ζαλ πνζνζηό ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο θιεηζίκαηνο. Δπνκέλσο δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κέηξν ζύγθξηζεο κεηαμύ δύν κεηνρώλ αθνύ νη 

θζελόηεξεο κεηνρέο ζα έρνπλ ρακειόηεξν δείθηε ATR από ηηο αθξηβόηεξεο. Παξόια 

απηά ε ρξεζηκόηεηα ηνπ δείθηε απηνύ εληνπίδεηαη ζην όηη ελεκεξώλεη γηα ην θαηά πόζν 

κηα θίλεζε ηεο κεηνρήο είλαη ηζρπξή ή όρη. Γηα παξάδεηγκα, κηα αλνδηθή θίλεζε ηεο 

κεηνρήο πνπ ζπλνδεύεηαη από ρακειέο ηηκέο ATR ππνδειώλεη κηα αλίζρπξε ηάζε. Από 

ηελ άιιε πιεπξά, έλα αλνδηθό μέζπαζκα πνπ ζπλδπάδεηαη κε πςειό ATR δείρλεη 

ηζρπξέο αγνξαζηηθέο πηέζεηο (StockCharts, n.d). 
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Μεηαβληηόηηηα ηος Chaikin (Chaikin Volatility)  

addChVol () 

 

Γηάγξακκα 4.10 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη δείκηη μεηαβληηόηηηαρ ηος Chaikin 

 

Ζ addChVol() ζπλάξηεζε βνεζάεη ζην λα αλαπαξαζηαζνύλ γξαθηθά νη ηηκέο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηε ζπλάξηεζε chaikinVolatility() ηνπ TTR παθέηνπ. Κάησ από ην 

δηάγξακκα ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηνπ 

Chaikin (Γηάγξακκα 4.10). Έλαο από ηνπο ηξόπνπο εξκελείαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε βαζίδεηαη ζηελ απόηνκε αύμεζε ή κείσζή ηνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Achelis (n.d.). 

Μηα απόηνκε αύμεζε ηνπ δείθηε δείρλεη όηη ε κεηνρή πξνζεγγίδεη έλα θαηώηαην 

ζεκείν. Αληίζηνηρα, κηα καθξνπξόζεζκε ζηαδηαθή κείσζε δείρλεη όηη ε κεηνρή 

πξνζεγγίδεη έλα αλώηαην ζεκείν. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο όκσο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξεη ηα ζσζηά επελδπηηθά ζήκαηα ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζπλδπαζκό κε 

άιινπο δείθηεο (π.ρ. ΚΜΟ). 
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Γιάθοποι δείκηερ μεηαβληηόηηηαρ 

addVolatility (n = 10,calc = "close") 

addVolatility (n = 10,calc = "garman.klass") 

addVolatility (n = 10,calc = "parkinson") 

addVolatility (n = 10,calc = "rogers.satchell") 

addVolatility (n = 10,calc = "gk.yz") 

addVolatility (n = 10,calc = "yang.zhang") 

 

Γηάγξακκα 4.11 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη διάθοπυν δεικηών μεηαβληηόηηηαρ 

 

Πξνζηίζεληαη θάησ από ην δηάγξακκα ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ δηάθνξα δηαγξάκκαηα 

δεηθηώλ κεηαβιεηόηεηαο (Γηάγξακκα 4.11). Με βάζε ην όξηζκα calc επηιέγνπκε ηνλ 
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θαηάιιειν ηύπν δείθηε κεηαβιεηόηεηαο. Δξκελεύνληαη κε ηξόπν παξόκνην κε ηνλ 

δείθηε κεηαβιεηόηεηαο ηνπ Chaikin. 

 

4.3.3.3 Τετνικοί δείκηες ορμής (momentum) 

Οη δείθηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ρξεζηκεύνπλ ζηε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο 

νξκήο κε ηελ νπνία κεηαβάιινληαη, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, νη ηηκέο κηαο κεηνρήο. 

ύκθσλα κε ηνλ Murphy (1999), νη δείθηεο νξκήο κνηάδνπλ πνιύ ν έλαο κε ηνλ άιιν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεδηάδνληαη ζε νξηδόληην επίπεδν, όπσο ζα δνύκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα, θαη κάιηζηα γύξσ από έλαλ θεληξηθό άμνλα, πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη 

ην κεδέλ (zero line). Δπηπιένλ, ιόγσ απηήο ηνπο ηεο νκνηόηεηαο ζηελ εκθάληζε, έρνπλ 

πνιιά θνηλά ζηνηρεία θαη ζηελ εξκελεία. αλ έλαλ γεληθό θαλόλα, ινηπόλ, κπνξνύκε λα 

αλαθέξνπκε ηνλ εμήο : Όηαλ ν δείθηεο νδεγείηαη ζε κηα εμαηξεηηθά πςειή ή ρακειή 

ηηκή, δίλεηαη ζήκα όηη ε κεηνρή έρεη κεηαβιεζεί κε πνιύ κεγάιν ξπζκό θαη πνιύ 

γξήγνξα θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε θάπνηα αληηζηξνθή ή δηόξζσζε ζηε 

κεηνρή. Έλαο αθόκα γεληθόο θαλόλαο γηα ηνπο δείθηεο νξκήο αλαθέξεη όηη ζήκα αγνξάο 

δίλεηαη όηαλ ν δείθηεο βξίζθεηαη ζην θαηώηεξν ζεκείν ελώ ζήκα πώιεζεο 

ελεξγνπνηείηαη όηαλ ν δείθηεο βξίζθεηαη ζην αλώηεξν ζεκείν. ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε 

πσο απηνί νη γεληθνί θαλόλεο εθαξκόδνληαη ζηνπο δηάθνξνπο δείθηεο νξκήο πνπ 

πξνζθέξεη ην παθέην quantmod. 
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Γείκηηρ MACD 

addMACD (fast = 12, slow = 26,signal = 9)  

 

Γηάγξακκα 4.12 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη MACD 

 

 

Ζ ζπλάξηεζε addMACD() πινπνηεί δηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο MACD() 

ζπλάξηεζεο ηνπ TTR. Σα νξίζκαηα ηεο ζπλάξηεζεο addMACD() είλαη ηξία. Σν όξηζκα 

fast θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηόδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ελόο βξαρππξόζεζκνπ εθζεηηθνύ ΚΜΟ. Αληίζηνηρα, ην όξηζκα slow θαζνξίδεη ηνλ 

αξηζκό ησλ πεξηόδσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ καθξνπξόζεζκνπ ΚΜΟ ελώ ην signal ηνλ 

αξηζκό ησλ πεξηόδσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εθζεηηθνύ ΚΜΟ ηνπ MACD. Πξαθηηθά ν 

δείθηεο MACD κεηαηξέπεη δύν δείθηεο ηάζεο, ηνπο ΚΜΟ, ζε έλαλ δείθηε νξκήο απιά 

αθαηξώληαο ηνλ καθξνπξόζεζκν ΚΜΟ από ηνλ βξαρππξόζεζκν. Δθηειώληαο ηελ 

addMACD(), ινηπόλ, πξνζηίζεηαη έλα λέν δηάγξακκα θάησ αθξηβώο από εθείλν ηνπ 

όγθνπ ζπλαιιαγώλ (Γηάγξακκα 4.12). Όπσο βιέπνπκε απνηειείηαη από δύν γξακκέο : 

ηελ γθξίδα γξακκή ηνπ δείθηε MACD, πνπ έρεη πξνθύςεη από ηελ αθαίξεζε ησλ ΚΜΟ, 

θαη ηε δηαθεθνκκέλε θόθθηλε γξακκή ζήκαηνο (signal), πνπ απνηειεί έλα εθζεηηθό 

ΚΜΟ 9 εκεξώλ ηνπ MACD. Σν απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο ηνπ εθζεηηθνύ ΚΜΟ ηνπ 

MACD (δηαθεθνκκέλε θόθθηλε γξακκή) από ηνλ απιό MACD (γθξίδα γξακκή) είλαη 

εκθαλέο ζην ηζηόγξακκα πίζσ αθξηβώο από ηηο δύν γξακκέο. Όηαλ ε γξακκή MACD 

ρηππάεη πξνο ηα επάλσ ηε γξακκή signal δεκηνπξγείηαη ζήκα αγνξάο, ελώ όηαλ ε 

γξακκή MACD ρηππάεη πξνο ηα θάησ ηε γξακκή signal δεκηνπξγείηαη ζήκα πώιεζεο. 
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Σέινο, γηα λα επηβεβαησζεί ην ζήκα πνπ δίλεηαη ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο ζα 

πξέπεη ν MACD λα είλαη πάλσ από ην κεδέλ γηα ζήκα αγνξάο ή θάησ από ην κεδέλ γηα 

ζήκα πώιεζεο (StockCharts, n.d). 

 

Γείκηηρ οπμήρ (Momentum) 

addMomentum (n = 10) 

 

Γηάγξακκα 4.13 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη οπμήρ 

 

Κάησ από ην δηάγξακκα όγθνπ ζπλαιιαγώλ αλαπηύζζεηαη εθείλν ηνπ δείθηε νξκήο 

(Γηάγξακκα 4.13). Οη ηηκέο κάιηζηα ηνπ δείθηε ρσξίδνληαη ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο κε 

βάζε ηε γξακκή ηνπ κεδέλ (zero line). Οη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε έρνπλ 

λόεκα ιόγσ ηεο ζύγθξηζεο ηεο ηειεπηαίαο ηηκήο θιεηζίκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε n (ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 10) εκέξεο πην πξηλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο νξκήο 

ππνινγίδεηαη από ηελ απιή αθαίξεζε ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο n εκέξεο πην πξηλ από ηελ 

εθάζηνηε ηειεπηαία ηηκή θιεηζίκαηνο. Γηα λα εξκελεπζεί ν ελ ιόγσ δείθηεο, ζύκθσλα 

κε ην Online Trading Concepts (n.d. a), ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε κεηνρή απμάλεηαη θαη ηαπηόρξνλα ε γξακκή 

momentum βξίζθεηαη πάλσ από ηε κεδεληθή γξακκή θαη απμάλεηαη, δίλεηαη ζήκα όηη ε 

αλνδηθή ηάζε επηηαρύλεη (έρεη νξκή). Αλάινγα, εάλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο έρεη αλνδηθή 

ηάζε αιιά ν δείθηεο νξκήο παξόιν πνπ είλαη ζεηηθόο, έρεη θαηεύζπλζε πξνο ηε 

κεδεληθή γξακκή, πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε όηη κπνξεί ε αλνδηθή ηάζε λα είλαη ζε ηζρύ 
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αιιά κε κεηνύκελν ξπζκό (δελ έρεη νξκή). Όηαλ ν δείθηεο ρηππήζεη πξνο ηα θάησ ηε 

κεδεληθή γξακκή ζεκαίλεη όηη κηα θαζνδηθή ηάζε βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

Δπηπιένλ, ζήκαηα αγνξάο θαη πώιεζεο παξέρνληαη όηαλ ν δείθηεο νξκήο ζπλαληάηαη 

κε ηε κεδεληθή γξακκή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζήκα αγνξάο δίλεηαη όηαλ κηα αλνδηθή 

ηάζε είλαη ζε ηζρύ θαη ηαπηόρξνλα ν δείθηεο ρηππάεη από θάησ πξνο ηα πάλσ ηε 

κεδεληθή γξακκή. Με ηξόπν αλάινγν, όηαλ κηα θαζνδηθή ηάζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ν δείθηεο νξκήο ρηππήζεη από πάλσ πξνο ηα θάησ ηε κεδεληθή 

γξακκή ελεξγνπνηείηαη έλα ζήκα πώιεζεο. 

 

Γείκηηρ ROC (Rate of Change) 

addROC (n = 10) 

 

Γηάγξακκα 4.14 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη ROC 

 

Ζ ζπλάξηεζε addROC(), πνπ νπηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ROC() ηνπ παθέηνπ 

TTR, νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηνπ δηαγξάκκαηνο θάησ από ην αληίζηνηρν ηνπ όγθνπ 

ζπλαιιαγώλ (Γηάγξακκα 4.14). Γεληθά, ν δείθηεο ROC είλαη παξόκνηνο κε ηνλ δείθηε 

νξκήο. Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ελώ ν δείθηεο νξκήο 

ππνινγίδεη ηελ απόιπηε δηαθνξά κεηαμύ ηειεπηαίαο ηηκήο θιεηζίκαηνο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο πξηλ n εκέξεο, ν δείθηεο ROC ππνινγίδεη ηελ πνζνζηηαία δηαθνξά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, από ηελ εθάζηνηε ηειεπηαία ηηκή θιεηζίκαηνο αθαηξείηαη ε αληίζηνηρε 

πξηλ n (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 10) εκέξεο θαη ην απνηέιεζκα δηαηξείηαη πάιη κε 
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ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο πξηλ n εκέξεο (StockCharts, n.d). Ζ εξκελεία ηνπ δείθηε ROC 

είλαη ίδηα κε εθείλε ηνπ δείθηε νξκήο. 

 

Γείκηηρ KST (Know Sure Thing) 

addKST (n = c(10, 10, 10, 15), nROC = c(10, 15, 20, 30), 

nSig = 9,  wts = c(1,2,3,4)) 

 

Γηάγξακκα 4.15 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη KST  

 

Ο δείθηεο KST, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ πξνθύπηνπλ από ηελ KST() θαη 

νπηηθνπνηνύληαη από ηελ addKST(), βαζίδεη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαηά πνιύ ζηε ρξήζε 

ηνπ δείθηε ROC. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εθάζηνηε ηειεπηαία ηηκή θιεηζίκαηνο 

ππνινγίδεηαη ν δείθηεο ROC γηα ηέζζεξηο πεξηόδνπο (όξηζκα nROC). Οη ηέζζεξηο 

δείθηεο ROC πνπ πξνθύπηνπλ εμνκαιύλνληαη από έλαλ ΚΜΟ έθαζηνο (όξηζκα n) θαη 

ζηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή βάξνπο (όξηζκα wts). Οη 

ηέζζεξηο απηέο ηειηθέο ηηκέο πξνζηίζεληαη θαη πξνθύπηεη ν δείθηεο KST, όπσο 

εκθαλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 4.15 κε ηε κσβ γξακκή. Γηα ηελ θαιύηεξε εξκελεία ηνπ 

ζπλνδεύεηαη θαη από έλαλ ΚΜΟ (θίηξηλε γξακκή), ζπλήζσο 9 πεξηόδσλ (όξηζκα nSig). 

Καηά ην Pring (n.d.), ζεκάδηα αγνξάο κε αλνδηθέο πηέζεηο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο 

θαζώο ν KST είλαη αλνδηθόο θαη ηαπηόρξνλα ζπάεη πξνο ηα επάλσ ηε γξακκή signal 

ελώ αληίζηνηρα ζεκάδηα αγνξάο κε πηέζεηο θαζνδηθέο παξνπζηάδνληαη όηαλ ν KST είλαη 

αξλεηηθόο θαη ζπάεη πξνο ηα θάησ ηνλ ΚΜΟ. 
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Γείκηηρ RSI (Relative Strength Indicator)  

addRSI () 

 

Γηάγξακκα 4.16 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη RSI  

 

Ζ ζπλάξηεζε addRSI(), πνπ αληιεί ηηο ηηκέο ηεο από ηελ RSI() ηνπ TTR, παξάγεη ην 

δηάγξακκα ηνπ ελ ιόγσ δείθηε, ην νπνίν θαη αλαπηύζζεηαη ζε κηα πνζνζηηαία θιίκαθα 

κεηαμύ 0 θαη 100, θάησ από εθείλν ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ (Γηάγξακκα 4.16). Λόγσ 

απηήο ηνπ ηεο κνξθήο, ν δείθηεο RSI είλαη εύθνια ζπγθξίζηκνο κεηαμύ δηαθόξσλ 

κεηνρώλ ζε αληίζεζε κε ηνπο ππόινηπνπο δείθηεο νξκήο (Murphy, 1999). Όζνλ αθνξά 

ηελ εξκελεία ηνπ, ηηκέο ηνπ δείθηε αλώηεξεο από ην 70 δείρλνπλ θαηάζηαζε ππέξ-

αγνξαζκέλεο (overbought) κεηνρήο ελώ ηηκέο ρακειόηεξεο από ην 30 είλαη ελδεηθηηθέο 

ππέξ-πνπιεκέλεο (oversold) κεηνρήο. 
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Γείκηηρ οπμήρ ηος Chande 

addCMO () 

 

Γηάγξακκα 4.17 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη οπμήρ ηος Chande  

 

Δθηειώληαο ηελ addCMO() ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε από ηε ζπλάξηεζε 

CMO() ηνπ TTR θαη εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα θάησ από εθείλν ηνπ όγθνπ 

ζπλαιιαγώλ (Γηάγξακκα 4.17). Ο CMO είλαη έλαο δείθηεο πνπ κνηάδεη πνιύ κε εθείλνλ 

ηνπ RSI θαη ζηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ αιιά θαη εξκελείαο ηνπ, ζύκθσλα κε ην FMLabs 

(2013). Ζ βαζηθή δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ν δείθηεο νξκήο ηνπ Chande 

δελ αλαπηύζζεηαη ζε κηα θιίκαθα 0 έσο 100, όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ 

δηάγξακκα, αιιά γύξσ από κηα κεδεληθή γξακκή (zero line) παίξλνληαο ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο ηηκέο. ρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ, ν δείθηεο νξκήο ηνπ Chande ζεσξείηαη 

όηη δίλεη ζήκαηα ππέξ-αγνξαζκέλεο (overbought) κεηνρήο όηαλ παίξλεη ηηκέο αλώηεξεο 

από ην 50 θαη ζήκαηα ππέξ-πνπιεκέλεο (oversold) κεηνρήο γηα ηηκέο ρακειόηεξεο από 

ην -50. 
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Γείκηηρ σπημαηικήρ ποήρ (Money Flow Index) 

addMFI (n = 14) 

 

Γηάγξακκα 4.18 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη σπημαηικήρ ποήρ  

 

Ο MFI, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο R ππνινγίδεηαη από ηε ζπλάξηεζε MFI() ηνπ TTR θαη 

απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά κε ηε βνήζεηα ηεο addMFI(), ζπρλά αλαθέξεηαη θαη ζαλ 

RSI ζηαζκηζκέλνο κε ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ. Ο ραξαθηεξηζκόο απηόο δείρλεη θαη ηηο 

νκνηόηεηεο ησλ δύν δεηθηώλ θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη άιισζηε θαη ζην Γηάγξακκα 

4.18. ε απηό θαίλεηαη ν δείθηεο MFI λα αλαπηύζζεηαη ζε κηα θιίκαθα 0 έσο 100, έλα 

αθόκα θνηλό ζηνηρείν κε ηνλ δείθηε RSI. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ, ν 

MFI ζεσξείηαη ην θιάζκα ζεηηθήο πξνο αξλεηηθή ρξεκαηηθή ξνή γηα κηα πεξίνδν n 

(ζπλήζσο 14) εκεξώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεηηθή (αξλεηηθή) ρξεκαηηθή ξνή έρνπκε 

όηαλ ε ηειεπηαία ηηκή θιεηζίκαηνο είλαη πςειόηεξε (ρακειόηεξε) από ηε ρζεζηλή. 

Απηέο νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ρξεκαηηθέο ξνέο ζπγθεληξώλνληαη γηα κηα πεξίνδν 14 

εκεξώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ην θιάζκα θαη πξνθύπηεη ν δείθηεο MFI. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ δείθηε, ηηκέο κεγαιύηεξεο (ρακειόηεξεο) από ην 90 

(10) δείρλνπλ κηα πξαγκαηηθά ππέξ-αγνξαζκέλε (ππέξ-πνπιεκέλε) κεηνρή. Δπηπιένλ, ν 

δείθηεο MFI είλαη ηθαλόο λα παξέρεη ζήκαηα γηα κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο ηάζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εάλ όηαλ ν δείθηεο βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην 20 μεπεξάζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή, δηαηεξεζεί πάλσ απηή θαη μεθηλήζεη κηα αλνδηθή πνξεία δίλεηαη 

ζήκα γηα ηεξκαηηζκό ηεο πησηηθήο θίλεζεο ηεο κεηνρήο θαη μεθίλεκα κηαο αληίζηνηρεο 

αλνδηθήο. Με ηξόπν αλάινγν εάλ ηε ζηηγκή πνπ ν δείθηεο βξίζθεηαη πάλσ από ην 80 

κεησζεί θάησ από ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαη ζπλερίζεη ζε πησηηθή πνξεία δίλεηαη ζήκα 
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γηα ηεξκαηηζκό ηεο αλνδηθήο ηάζεο ηεο κεηνρήο θαη μεθίλεκα κηαο αληίζηνηρεο 

πησηηθήο (StockCharts, n.d).     

 

Γείκηηρ CCI (Commodity Channel Index) 

addCCI (n = 20) 

 

Γηάγξακκα 4.19 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη CCI 

 

 

Σν δηάγξακκα ηνπ CCI, πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο ηνπ από ηελ αληίζηνηρε CCI() ζπλάξηεζε 

ηνπ TTR παθέηνπ, αλαπηύζζεηαη ζε κηα θιίκαθα κεηαμύ -100 θαη 100, θάηη πνπ ζαλ 

δείθηε ηνλ θάλεη εύθνια ζπγθξίζηκν κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ κεηνρώλ (Murphy, 1999). Ο 

ππνινγηζκόο ηνπ βαζίδεηαη ζηε ζύγθξηζε ηεο ηειεπηαίαο ηηκήο κε ηνλ κέζν όξν ηηκώλ 

θιεηζίκαηνο γηα κηα πεξίνδν n (ζπλήζσο 20) εκεξώλ. Ο αξηζκόο απηόο πνπ πξνθύπηεη 

από ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπγθξίζηκνο κεηαμύ 

δηαθνξεηηθώλ κεηνρώλ, θαλνληθνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ελόο δηαηξέηε πνπ βαζίδεηαη ζηε 

κέζε απόθιηζε. ρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ, ηηκέο ηνπ δείθηε αλώηεξεο από ην 100 

δείρλνπλ θαηάζηαζε ππέξ-αγνξαζκέλεο (overbought) κεηνρήο ελώ ηηκέο ρακειόηεξεο 

από ην -100 είλαη ελδεηθηηθέο ππέξ-πνπιεκέλεο (oversold) κεηνρήο. 
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Σηοσαζηικόρ δείκηηρ οπμήρ (Stochastic Momentum Index)  

addSMI (n = 13) 

 

Γηάγξακκα 4.20 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ζηοσαζηικού δείκηη οπμήρ 

 

Δθηειώληαο ηελ addSMI() ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ηνπ ηερληθνύ δείθηε από ηελ 

αληίζηνηρε ζπλάξηεζε SMI() ηνπ TTR θαη πξνζηίζεηαη έλα δηάγξακκα θάησ από εθείλν 

ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ (Γηάγξακκα 4.20). Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ δείθηε SMI βαζίδεηαη 

ζηελ παξαηήξεζε όηη θαζώο ε ηηκή ηεο κεηνρήο απμάλεηαη, ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηείλεη λα 

βξίζθεηαη πην θνληά ζην αλώηεξν όξην ηνπ εκεξήζηνπ εύξνπο ηηκώλ. Αληίζηνηρα, ζε 

πεξηπηώζεηο θαζνδηθώλ ηάζεσλ ε ηηκή θιεηζίκαηνο βξίζθεηαη πην θνληά ζην 

ρακειόηεξν ζεκείν ηνπ εκεξήζηνπ εύξνπο ηηκώλ (Copsey, 1999). Με βάζε ηα 

αλσηέξσ, ινηπόλ, ν ππνινγηζκόο ηνπ δείθηε SMI ζηεξίδεηαη ζηε ζπζρέηηζε ηεο 

εθάζηνηε ηειεπηαίαο ηηκήο θιεηζίκαηνο κε ην κέζν ηνπ εύξνπο ηηκώλ ησλ 

πξνεγνύκελσλ n (ζπλήζσο 13) εκεξώλ. Όηαλ ε ηηκή θιεηζίκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από 

ηνλ κέζν ηνπ εύξνπο, ν δείθηεο SMI παίξλεη ζεηηθή ηηκή ελώ όηαλ είλαη κηθξόηεξνο 

παίξλεη αξλεηηθή ηηκή. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν πξνθύπηεη θαη ην δηάγξακκα ηνπ δείθηε 

SMI πνπ παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 100 θαη -100 θαη εκθαλίδεηαη κε ηε ζπλερόκελε κπιε 

γξακκή. Γηα ηελ θαιύηεξε, όκσο, εξκελεία ηνπ δείθηε παξέρεηαη θαη ε γξακκή 

ζήκαηνο (signal line) πνπ εκθαλίδεηαη κε κηα δηαθεθνκκέλε γξακκή θαη δελ είλαη 

ηίπνηα παξαπάλσ από ηνλ εθζεηηθό ΚΜΟ (ζπλήζσο 9 εκεξώλ) ηνπ SMI. Δμαηξεηηθά 

πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε SMI δίλνπλ ζήκα γηα ππέξ-αγνξαζκέλε (overbought) κεηνρή 

ελώ εμαηξεηηθά ρακειέο ζήκα γηα ππέξ-πνπιεκέλε (oversold) κεηνρή. Γεληθά, έλα ζήκα 

αγνξάο ελεξγνπνηείηαη όηαλ ν SMI αλεβαίλεη πάλσ από ην -50 ή ρηππάεη πξνο ηα επάλσ 
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ηε γξακκή ζήκαηνο. ήκα πώιεζεο δίλεηαη όηαλ ν SMI πέθηεη θάησ από ην 50 ή 

ρηππάεη πξνο ηα θάησ ηε γξακκή ζήκαηνο (FMLabs, 2013).    

 

Γείκηηρ R% ηος Larry Williams   

addWPR (n = 14) 

 

Γηάγξακκα 4.21 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη R% ηος Larry Williams 

 

Όπσο ν δείθηεο SMI έηζη θαη ν R% βαζίδεη ηελ θεληξηθή ηνπ ηδέα ζηε ζπζρέηηζε ηεο 

ηειεπηαίαο ηηκήο θιεηζίκαηνο κε ην εύξνο ηηκώλ ησλ πξνεγνύκελσλ n εκεξώλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ηειεπηαία ηηκή θιεηζίκαηνο αθαηξείηαη από ηελ πςειόηεξε ελόο 

εύξνπο ηηκώλ ησλ πξνεγνύκελσλ n (ζπλήζσο 14) εκεξώλ θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη 

δηαηξείηαη από ην ζπλνιηθό εύξνο ηεο ίδηαο πεξηόδνπ (Murphy, 1999). Οη ππνινγηζκνί 

απηνί εθηεινύληαη από ηελ WPR() ζπλάξηεζε ηνπ TTR παθέηνπ. Απνηέιεζκα ηεο 

πξνεγνύκελεο δηαδηθαζίαο είλαη ην δηάγξακκα πνπ εκθαλίδεηαη θάησ από ην αληίζηνηρν 

ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ θαη αλαπαξηζηά ηνλ R% λα παίξλεη ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη 

κεηαμύ 0 θαη 100 (Γηάγξακκα 4.21). Ζ εξκελεία ηνπ είλαη παξόκνηα κε ηνπο άιινπο 

δείθηεο νξκήο κε ηε κόλε δηαθνξά όηη ν R% είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζε αλεζηξακκέλν 

άμνλα. Καηά απηήλ ηελ έλλνηα, ηηκέο πάλσ (θάησ) από ην 80 (20) δείρλνπλ θαηάζηαζε 

ππέξ-πνπιεκέλεο (ππέξ-αγνξαζκέλεο) κεηνρήο θαη παξάγνπλ ζήκα αγνξάο (πώιεζεο) 

(Achelis, n.d.). 
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4.3.3.4 Τετνικοί δείκηες όγκοσ ζσναλλαγών 

 

Γείκηηρ OBV (On Balance Volume)  

addOBV () 

 

Γηάγξακκα 4.22 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη OBV 

 

Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε είλαη εμαηξεηηθά απιόο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παίξλεη ηηο ηηκέο ηνπ πξνζζέηνληαο (αθαηξώληαο) ηνλ θαζεκεξηλό όγθν 

ζπλαιιαγώλ ζε (από) έλα ηξέρνλ ζύλνιν όηαλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο θιείλεη ζε 

πςειόηεξε (ρακειόηεξε) ηηκή από εθείλε ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο. Με ηελ R νη 

πξάμεηο απηέο εθηεινύληαη από ηελ OBV() ζπλάξηεζε ηνπ TTR, ελώ ε addOBV() 

ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηαγξάκκαηνο θάησ από εθείλν ηνπ όγθνπ 

ζπλαιιαγώλ (Γηάγξακκα 4.22). Δξκελεπηηθά, ν OBV πξέπεη λα εμεηάδεηαη παξάιιεια 

κε ηελ θίλεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Δάλ ε θίλεζε ηεο κεηνρήο, αλνδηθή ή θαζνδηθή, 

πξνεγείηαη ηεο αληίζηνηρεο ηνπ δείθηε κπνξνύκε λα πνύκε όηη έρνπκε κηα θίλεζε 

αλεπηβεβαίσηε από ηνλ OBV. Δπηπιένλ, κηα ζεηξά απμαλόκελσλ θνξπθώλ ή νινέλα θαη 

ρακειόηεξσλ ρακειώλ ζεκείσλ ζηνλ OBV ππνδεηθλύεη κηα ηζρπξή ηάζε. Σέινο, εάλ ν 

δείθηεο είλαη επίπεδνο κπνξνύκε λα πνύκε όηη δελ παξαηεξείηαη θάπνηα ηάζε (FMLabs, 

2013).     

 

 



 
46 

Γείκηηρ Chaikin AD (Chaikin Accumulation / Distribution) 

addChAD () 

 

Γηάγξακκα 4.23 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη AD ηος Chaikin 

 

Ο όξνο Accumulation ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα αγνξά ή έλαλ ηίηιν (π.ρ. 

κεηνρή) πνπ ειέγρεηαη από αγνξαζηέο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ν όξνο Distribution 

πεξηγξάθεη κηα αγνξά ή έλαλ ηίηιν πνπ ειέγρεηαη από πσιεηέο. Έρνληαο εμεγήζεη ηνπο 

πξνεγνύκελνπο όξνπο κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε ην δηάγξακκα ηνπ δείθηε Chaikin AD, 

ην νπνίν είλαη παξόκνην κε εθείλν ηνπ OBV ελώ νη ηηκέο ηνπ πξνθύπηνπλ ζηελ R από 

ηε ζπλάξηεζε chaikinAD() ηνπ TTR παθέηνπ (Γηάγξακκα 4.23). Οη δύν δείθηεο 

κάιηζηα βαζίδνπλ ηνλ ππνινγηζκό ηνπο ζηελ ίδηα ινγηθή ηεο πξνζζήθεο ή αθαίξεζεο 

ηνπ θαζεκεξηλνύ όγθνπ κε βάζε ηε ζύγθξηζε ηεο ζεκεξηλήο κε ηε ρζεζηλή ηηκή 

θιεηζίκαηνο ελώ θαη ε εξκελεία ηνπο είλαη παξόκνηα (FMLabs, 2013).  
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Γείκηηρ σπημαηικήρ ποήρ ηος Chaikin (Chaikin Money Flow) 

addCMF (n = 20) 

 

Γηάγξακκα 4.24 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη σπημαηικήρ ποήρ ηος 

Chaikin 

 

Ο δείθηεο ρξεκαηηθήο ξνήο ηνπ Chaikin, πνπ πξνθύπηεη από ηελ CMF() ζπλάξηεζε, 

βαζίδεη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζηε ρξήζε ηνπ δείθηε ChAD, αθνύ παίξλεη ηηο ηηκέο ηνπ 

δηαηξώληαο ην άζξνηζκα ηνπ ChAD γηα ηηο πξνεγνύκελεο n (ζπλήζσο 20) εκέξεο κε ην 

άζξνηζκα ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ γηα ηηο πξνεγνύκελεο n εκέξεο. ρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία ηνπ δείθηε, ηηκέο αλώηεξεο από ην 0.25 δίλνπλ ζήκα αγνξάο ελώ ηηκέο 

ρακειόηεξεο ηνπ -0.25 απνηεινύλ έλδεημε γηα ζήκα πώιεζεο. Δπηπιένλ, εάλ ν δείθηεο 

παξακέλεη αξλεηηθόο ελώ ε ηηκή ηεο κεηνρήο απμάλεηαη δίλεηαη ζήκα γηα πηζαλή 

αληηζηξνθή ηεο αλνδηθήο ηάζεο (FMLabs, 2013).  
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4.3.3.5 Λοιποί ηετνικοί δείκηες 

 

Γείκηηρ εςκολίαρ μεηαβολήρ ηος Arms (Ease of Movement Value) 

addEMV(n = 9) 

 

Γηάγξακκα 4.25 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη εςκολίαρ μεηαβολήρ ηος 

Arms 

 

Ο δείθηεο emv, πνπ αληιεί ηηο ηηκέο ηνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο R από ηελ νκώλπκε 

ζπλάξηεζε EMV() ηνπ TTR παθέηνπ, πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμύ όγθνπ ζπλαιιαγώλ 

θαη κεηαβνιήο ηεο ηηκήο, αθνύ δείρλεη πόζνο όγθνο ζπλαιιαγώλ απαηηείηαη γηα λα 

κεηαβιεζνύλ νη ηηκέο. Γηαγξακκαηηθά αλαπηύζζεηαη γύξσ από κηα κεδεληθή γξακκή 

(zero line) παίξλνληαο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ζηελ εξκελεία 

ηνπ, ν emv ζπλδπάδεηαη ζπρλά θαη κε έλαλ ΚΜΟ, ζπλήζσο 9 εκεξώλ (όξηζκα n), όπσο 

θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα κε ηελ θίηξηλε γξακκή. Καηά ηνλ Achelis (n.d.), 

πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε εκθαλίδνληαη όηαλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο θηλείηαη αλνδηθά ελώ ν 

όγθνο ζπλαιιαγώλ θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα. Υακειέο ηηκέο ηνπ emv θάλνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε κεηνρή θηλείηαη θαζνδηθά παξάιιεια κε έλαλ 

ρακειό όγθν ζπλαιιαγώλ. Αληηζέησο, εάλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο παξακέλεη ζηαζεξή γηα 

θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ή εάλ κεγάιεο πνζόηεηεο όγθνπ ζπλαιιαγώλ θάλνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο, ν δείθηεο ζα θπκαίλεηαη γύξσ από ην κεδέλ. Έρνληαο ππόςηλ ηα 

πξνεγνύκελα, ζεκάδηα αγνξάο ελεξγνπνηνύληαη όηαλ ν emv ρηππάεη πξνο ηα επάλσ ηε 
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κεδεληθή γξακκή ελώ αληίζηνηρα ζεκάδηα πώιεζεο όηαλ ν δείθηεο ρηππάεη πξνο ηα 

θάησ ηε γξακκή ηνπ κεδέλ. Δπηπιένλ, ζεκάδηα αγνξάο θαη πώιεζεο δεκηνπξγνύληαη 

ζηα ζεκεία ηνκήο ηνπ emv κε ηνλ ΚΜΟ. Δμαηηίαο, όκσο ηεο πνιύ ζπρλήο 

δηαζηαύξσζεο ησλ δύν απηώλ γξακκώλ ηα ζεκάδηα απηά δελ έρνπλ ηδηαίηεξε αμία. 

 

Γείκηηρ αθαίπεζηρ ηάζηρ (De-trended Price Oscillator)       

addDPO (n = 10) 

 

Γηάγξακκα 4.26 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη αθαίπεζηρ ηάζηρ 

 

Ο DPO είλαη έλαο δείθηεο πνπ ππνινγίδεηαη ζηελ R από ηε ζπλάξηεζε DPO() ηνπ 

παθέηνπ TTR θαη δεκηνπξγήζεθε γηα λα αθαηξεί ηελ ηάζε από ηηο ηηκέο κηαο ρξνληθήο 

ζεηξάο, όπσο ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο APPLE ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Τπνινγηζηηθά απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ αθαίξεζε από ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ελόο 

ΚΜΟ (ζπλήζσο 10 εκεξώλ) ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. θνπόο ηνπ DPO είλαη κέζα από ηε 

δηαδηθαζία αθαίξεζεο ηεο ηάζεο από ηε ρξνληθή ζεηξά λα αλαγλσξηζηεί πηζαλή 

θπθιηθόηεηα θαζώο επίζεο θαη αλώηεξα θαη θαηώηεξα ζεκεία (StockCharts, n.d).     
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Γείκηηρ Zig Zag  

addZigZag (change = 10, percent = TRUE) 

 

Γηάγξακκα 4.27 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη Zig Zag 

 

Ο ZigZag είλαη πεξηζζόηεξν έλα νπηηθό εξγαιείν παξά δείθηεο (FMLabs, 2013). 

Τπνινγίδεηαη από ηελ νκώλπκε ζπλάξηεζε ηνπ TTR θαη ζθνπόο ηνπ είλαη λα θάλεη ηα 

κνηίβα ηνπ δηαγξάκκαηνο πην θαζαξά, ώζηε επθνιόηεξα λα κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ 

ηάζεηο. Τπνινγηζηηθά απηό επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αθαίξεζεο ησλ ρακειώλ 

κεηαβνιώλ ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα εθείλσλ ησλ κεηαβνιώλ πνπ 

είλαη ρακειόηεξεο από έλα επίπεδν πνπ νξίδνπκε (change=10, δειαδή νη κεηαβνιέο πνπ 

είλαη ρακειόηεξεο από ην 10% αθαηξνύληαη). Απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκώλ απηώλ 

είλαη ε δεκηνπξγία επζείσλ γξακκώλ πάλσ ζην δηάγξακκα ησλ ηηκώλ θιεηζίκαηνο ηεο 

κεηνρήο όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 4.27.  
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5. Σσναρηήζεις Διαγραμμάηων 

ην πξνεγνύκελν θεθάιαην αλαπηύμακε ιεπηνκεξώο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζηαηηζηηθνύ 

ινγηζκηθνύ ηεο R ζε επίπεδν ηερληθήο αλάιπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είδακε πσο 

πξνθύπηνπλ ηα απιά δηαγξάκκαηα ηηκώλ θαζώο θαη πσο ππνινγίδνληαη θαη 

εκθαλίδνληαη δηαγξακκαηηθά νη δηαζέζηκνη ηερληθνί δείθηεο ηεο R. Δπεηδή, όκσο, γηα 

ηελ R, έλα ινγηζκηθό πνπ ζπλερώο αλαπηύζζεηαη θαη πξνζζέηεη θαηλνύξγηα παθέηα 

ζπλαξηήζεσλ, ε ηερληθή αλάιπζε είλαη έλαο ζρεηηθά πξόζθαηνο θιάδνο, 

παξαηεξνύληαη νξηζκέλεο ειιείςεηο ζηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο 

ζε επίπεδν ηερληθήο αλάιπζεο. Κάπνηεο από απηέο ηηο ειιείςεηο πξνζπαζνύκε λα 

θαιύςνπκε ελ κέξεη κέζα από ηε ζπγγξαθή θαηάιιεισλ ζπλαξηήζεσλ, νη νπνίεο κέζα 

από ηελ εθηέιεζή ηνπο ζα καο πξνζθέξνπλ εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα 

ζηνλ θόζκν ηεο ηερληθήο αλάιπζεο. ην παξόλ θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηηο 

ζπλαξηήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη 

αθνξνύλ ηελ επεμεξγαζία ησλ δηαγξακκάησλ ηερληθήο αλάιπζεο. Οη ζπλαξηήζεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνύ, δειαδή, δελ αθνξνύλ ηνλ ππνινγηζκό θάπνησλ ηερληθώλ δεηθηώλ 

αιιά επηθεληξώλνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ δηαγξακκάησλ ηηκώλ κεηνρώλ θαη ζηελ 

άληιεζε ησλ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από απηά. 

 

   

5.1 Σσνάρηηζη trendline 

 

5.1.1 Γραμμή ηάζης 

Αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ηερληθήο αλάιπζεο απνηειεί αλακθηζβήηεηα ε ζεσξία ηνπ Dow 

(Murphy,1999). Δηζεγεηήο ηεο ππήξμε θαηά ηνλ Prechter (2009) ν Charles H. Dow, νη 

ηδέεο ηνπ νπνίνπ ζπλνςίζηεθαλ θαη δεκνζηεύηεθαλ ππό ηνλ ηίηιν The Dow Theory ην 

1932 από ηνλ επελδπηηθό αλαιπηή Robert Rhea. Κεληξηθό ξόιν ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζεσξία, ε ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο νπνίαο είλαη πέξα από ηα όξηα ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο, θαη ζηελ αλάιπζε ησλ αγνξώλ ελ γέλεη θαηέρεη ην δήηεκα ηεο ηάζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, όια ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ηερληθνί αλαιπηέο, όπσο ηα 

κνηίβα ηηκώλ, νη θηλεηνί κέζνη όξνη, νη γξακκέο ηάζεο, θ.α., έρνπλ ζαλ απνθιεηζηηθό 

ζηόρν ηε κέηξεζε ηεο ηάζεο ηεο αγνξάο πξνθεηκέλνπ ν επελδπηήο λα πάξεη κέξνο ζε 

απηή θαη λα απνθνκίζεη θέξδνο.  
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Πξνηνύ πξνρσξήζνπκε, όκσο, ζηελ αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηάζεο ζα πξέπεη λα 

δώζνπκε ηνλ νξηζκό ηεο. ύκθσλα κε ηνλ Dow αλνδηθή ηάζε είλαη ε θαηάζηαζε θαηά 

ηελ νπνία ζε έλα δηάγξακκα ηηκώλ θιεηζίκαηνο θάζε δηαδνρηθή θνξπθή βξίζθεηαη 

ςειόηεξα από ηελ πξνεγνύκελε θαη θάζε δηαδνρηθή ρακειή ηηκή βξίζθεηαη ςειόηεξα 

από ηελ πξνεγνύκελε. Με άιια ιόγηα, ε αλνδηθή ηάζε είλαη ην κνηίβν απμαλόκελσλ 

θνξπθώλ θαη ρακειώλ ηηκώλ. Από ηελ άιιε πιεπξά θαζνδηθή ηάζε είλαη ην κνηίβν ησλ 

κεηνύκελσλ θνξπθώλ θαη ρακειώλ ζεκείσλ. Δθηόο από ηελ αλνδηθή θαη ηελ θαζνδηθή 

ηάζε, όκσο, έρνπκε θαη ηελ επίπεδε ηάζε, ηελ θαηάζηαζε δειαδή θαηά ηελ νπνία νη 

ηηκέο θηλνύληαη θαηά έλα επίπεδν, νξηδόληην κνηίβν. 

Αθνύ εμεγήζακε όηη ε ηάζε εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ 

θαηεπζύλζεσλ, είλαη ρξήζηκν ζην ζεκείν απηό λα αλαιύζνπκε ηα επίπεδα ζηήξημεο 

(Support) θαη αληίζηαζεο (Resistance) αθνύ ζα καο ρξεζηκεύζνπλ ζηελ θαηαλόεζε 

αξθεηώλ δεηεκάησλ ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο. ύκθσλα κε ηνλ Murphy (1999), ε 

ζηήξημε είλαη έλα επίπεδν ή κηα πεξηνρή ζην δηάγξακκα ηηκώλ όπνπ ην αγνξαζηηθό 

ελδηαθέξνλ είλαη αξθεηά ηζρπξό γηα λα ππεξθαιύςεη ηηο πησηηθέο πηέζεηο. Απηό έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα, ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζηήξημεο λα ηεξκαηίδεηαη ε πησηηθή πνξεία 

ηεο κεηνρήο θαη ε ηηκή ηεο λα γπξλά ζε αλνδηθή ηξνρηά. Ζ αληίζηαζε είλαη ην αθξηβώο 

αληίζεην ηεο ζηήξημεο, θαζώο αληηπξνζσπεύεη ην επίπεδν ή ηελ πεξηνρή ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ηηκώλ όπνπ νη πησηηθέο πηέζεηο είλαη ηζρπξόηεξεο από ηηο αγνξαζηηθέο 

πηέζεηο. Σν γεγνλόο απηό απνηειεί αλαραίηηζε ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηεο κεηνρήο. Σα 

παξαπάλσ γίλνληαη πην θαηαλνεηά από ην δηάγξακκα 5.1 πνπ αθνινπζεί : 

 

Πεγή : http://www.ikonfx.com/forexblog/support-and-resistance-basic-technical-analysis-of-forex-chart/ 

Γηάγξακκα 5.1 : Δπίπεδα ζηήπιξηρ και ανηίζηαζηρ 
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Έρνληαο μεδηαιύλεη, ινηπόλ, ην δήηεκα ησλ επηπέδσλ ζηήξημεο θαη αληίζηαζεο 

κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο γξακκήο ηάζεο, ελόο πνιύ απινύ θαη 

ηαπηόρξνλα πνιύ ρξήζηκνπ ηερληθνύ εξγαιείνπ. Ζ αλνδηθή γξακκή ηάζεο είλαη κηα 

επζεία γξακκή κε ζεηηθή θιίζε πνπ ελώλεη ηηο δηαδνρηθά πςειόηεξεο ρακειέο ηηκέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα (Γηάγξακκα 5.2) 

 

 

                            

Πεγή : http://www.forexhit.com/learn-forex/trendlines.html 

Γηάγξακκα 5.2 : Ανοδική γπαμμή ηάζηρ 

 

Ζ θαζνδηθή γξακκή ηάζεο από ηελ άιιε πιεπξά είλαη κηα επζεία γξακκή κε αξλεηηθή 

θιίζε πνπ ελώλεη ηηο δηαδνρηθά ρακειόηεξεο θνξπθέο ηνπ δηαγξάκκαηνο (Γηάγξακκα 

5.3) 

                                 

Πεγή : http://www.forexhit.com/learn-forex/trendlines.html 

Γηάγξακκα 5.3 : Καθοδική γπαμμή ηάζηρ 
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Ζ ρξεζηκόηεηα ησλ γξακκώλ ηάζεσλ είλαη ηεξάζηηα αθνύ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

παξέρνπλ ζηνλ επελδπηή πνιύ ρξήζηκε πιεξνθόξεζε. Δθηόο από ηελ πξνθαλή ηνπο 

ρξήζε ζηνλ εληνπηζκό ηεο γεληθόηεξεο αλνδηθήο ή θαζνδηθήο πνξείαο ηεο κεηνρήο ή 

ηεο αγνξάο, παξέρνπλ πνιύ ζεκαληηθά επίπεδα ζηήξημεο θαη αληίζηαζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επεηδή ζθνπόο ηνπ επελδπηή είλαη λα παίξλεη ζέζεηο αγνξάο ζε αλνδηθέο 

ηάζεηο, ε αλνδηθή γξακκή ηάζεο κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη ζαλ έλα επίπεδν ζηήξημεο. Από 

ηελ άιιε πιεπξά, ε θαζνδηθή γξακκή ηάζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ 

επελδπηή πνπ ιακβάλεη ζέζε πώιεζεο ζαλ πεξηνρή αληίζηαζεο. Σαπηόρξνλα, πνιύ 

ηζρπξά επελδπηηθά ζήκαηα παξάγνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γξακκή ηάζεο 

παξαβηάδεηαη από ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, αθνύ ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε έλα πξώηκν 

ζήκα γηα αληηζηξνθή ηεο ηξέρνπζαο ηάζεο. πρλά ηα νθέιε ηεο γξακκήο ηάζεο 

ζπλδπάδνληαη κε εθείλα ηνπ θαλαιηνύ ηάζεο, δύν παξάιιεισλ γξακκώλ πάλσ θαη θάησ 

από ηε γξακκή ηάζεο. 

 

5.1.2 Γραμμή ηάζης γραμμικής παλινδρόμηζης 

Όπσο αλαθέξεη όκσο θαη ν Murphy (2011), ε θαηαζθεπή γξακκήο ηάζεο πάλσ ζε έλα 

δηάγξακκα ηηκώλ είλαη αξθεηά ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία. Τπόθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

απόθαζε ηνπ επελδπηή ην πνηα ζεκεία ζα επηιέμεη πάλσ ζην δηάγξακκα γηα λα 

θαηαζθεπάζεη ηε γξακκή. Πνιινί αλαιπηέο, κάιηζηα, ζα δηαθσλήζνπλ ζην ίδην 

δηάγξακκα γηα ην πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζσζηή γξακκή ηάζεο. Γεδνκέλεο, ινηπόλ, 

ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο απηήο είλαη ε ζηηγκή λα εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξόκεζεο ζηελ θαηαζθεπή γξακκώλ ηάζεσλ. Μηα γξακκή ηάζεο γξακκηθήο 

παιηλδξόκεζεο, ινηπόλ, ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ γηα λα 

ζρεδηάζεη κηα επζεία γξακκή πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηηκώλ θαη 

γξακκήο ηάζεο (Achelis, n.d.). Οπζηαζηηθά, δειαδή, ζηελ πεξίπησζε απηήο ηεο 

γξακκήο ηάζεο έρνπκε παιηλδξόκεζε ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο επάλσ ζηνλ ρξόλν κε 

βαζηθό ζηόρν λα πξνθύςεη κηα επζεία γξακκή, παξόκνηα κε ηνπ δηαγξάκκαηνο 5.4, πνπ 

ζα δείρλεη ηελ ηάζε ηεο αγνξάο ή ηεο κεηνρήο. 
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Πεγή : http://ensign.editme.com/linearregression?show-menu=true 

Γηάγξακκα 5.4 : Γπαμμή ηάζηρ γπαμμικήρ παλινδπόμηζηρ 

 

Καηά ηνλ Campbell (2009), ε αμία ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο ζηε δεκηνπξγία 

γξακκήο ηάζεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ ίδην ηξόπν 

ζηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ ηεο ρξεκαηαγνξάο (κεηνρέο, 

ηζνηηκία, νκόινγα) θαη γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα. Σαπηόρξνλα, όκσο, ην 

κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο γξακκηθά παιηλδξνκνύκελεο γξακκήο ηάζεο είλαη όηη, ζε 

αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή ζεσξία γηα ηελ εύξεζε ζεκείσλ ζην δηάγξακκα πνπ ζα καο 

νδεγήζνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο ζσζηήο γξακκήο ηάζεο, δελ ππόθεηηαη ζηελ 

ππνθεηκεληθόηεηα ηνπ ηερληθνύ αλαιπηή (Rockefeller, 2011). Απηό νθείιεηαη ζην 

γεγνλόο όηη ε δεκηνπξγία ηεο βαζίδεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζηελ επηζηήκε ηεο ζηαηηζηηθήο 

θαη όρη ζηε δηαίζζεζε ή ζηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο από ηνλ επελδπηή. 

Έλα δηάγξακκα κηαο κεηνρήο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα παξάγεη κηα θαη 

κόλν γξακκή ηάζεο ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο.  

Ζ ρξεζηκόηεηα απηήο ηεο γξακκηθά παιηλδξνκνύκελεο γξακκήο ηάζεο είλαη παξόκνηα 

κε ησλ ππόινηπσλ γξακκώλ ηάζεο, αθνύ πξνζδηνξίδεη αλνδηθέο ή πησηηθέο ηάζεηο θαη 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ (blastchart, n.d.). Καηά ηελ Rockefeller (2011), 

εάλ απνδερζνύκε ηε βαζηθή ζέζε ηεο ηερληθήο αλάιπζεο, όηη δειαδή κηα ηάζε ζα 

ζπλερηζηεί πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα, κπνξνύκε λα πξνεθηείλνπκε ηε γξακκή ηάζεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

πξνβιέςεηο. Ζ γξακκή ηάζεο κέζσ ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο κπνξεί, ινηπόλ, λα 

ρξεζηκεύζεη ζαλ κέζν πξόβιεςεο εληόο ελόο ρξνληθνύ νξίδνληα όκσο κεξηθώλ εκεξώλ 
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ή εβδνκάδσλ. Μηα επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ κπνξνύκε λα αληιήζνπκε από ηε γξακκή 

ηάζεο είλαη θαη ε πηζαλή αληηζηξνθή ηάζεσλ, εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο απόηνκσλ θαη 

καθξάο δηάξθεηαο απνθιίζεσλ ησλ ηηκώλ θιεηζίκαηνο από ηε γξακκή ηάζεο (blastchart, 

n.d.). Ζ πιεξνθνξία απηή, σζηόζν, έρεη επελδπηηθή δύλακε ζε αγνξέο ρσξίο κεγάιε 

κεηαβιεηόηεηα ηηκώλ. Όζν ιηγόηεξν επκεηάβιεηε είλαη ε αγνξά, ηόζν θαιύηεξε ε 

πξνζαξκνγή ηεο γξακκήο ηάζεο ζηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο θαη ηόζν πην αμηόπηζηε ε ίδηα ε 

γξακκή ηάζεο. 

Έλαο άιινο γλσζηόο ηξόπνο ρξήζεο ηεο γξακκήο ηάζεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο 

είλαη κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαλαιηνύ γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο, πνπ αλαπηύρζεθε από ηνλ Gilbert Raff, βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελόο 

θαλαιηνύ κέζσ ηεο θαηαζθεπήο δύν παξάιιεισλ θαη ηζαπερνπζώλ γξακκώλ, ζπλήζσο 

2 ηππηθώλ απνθιίζεσλ, πάλσ θαη θάησ από ηε γξακκή ηάζεο, όπσο θαίλεηαη θαη ζην 

δηάγξακκα 5.5 (Achelis, n.d.).  

 

Πεγή : http://www.tradeforextrading.com/index.php/placing-channels-metatrader4-charts 

Γηάγξακκα 5.5 : Κανάλι γπαμμικήρ παλινδπόμηζηρ 

 

Ζ απόζηαζε αλάκεζα ζηηο γξακκέο ηνπ θαλαιηνύ θαη ζηε γξακκή ηάζεο είλαη ε 

κέγηζηε απόζηαζε πνπ κπνξεί λα απνκαθξπλζεί νπνηαδήπνηε ηηκή θιεηζίκαηνο από ηε 

γξακκή ηάζεο. Σν θαλάιη πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηνλ ηξόπν απηό, ινηπόλ, ζπκβάιιεη 

ζηελ παξαγσγή επελδπηηθώλ ζεκάησλ αγνξάο θαη πώιεζεο, κε ην θαηώηεξν ηκήκα ηνπ 

θαλαιηνύ λα πξνζθέξεη επίπεδν ζηήξημεο θαη ην αλώηεξν επίπεδν αληίζηαζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζήκα αγνξάο ελεξγνπνηείηαη όηαλ ε ηηκή ρηππάεη ην θάησ κέξνο ηνπ 
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θαλαιηνύ, επεηδή ζεσξνύκε όηη ε ηηκή ηεο κεηνρήο έρεη ρηππήζεη έλα ζεκείν ζηήξημεο 

θαη όηη ζα επαλέιζεη ζηελ αλνδηθή ηεο πνξεία. Αληίζηνηρα, ζήκα πώιεζεο δίλεηαη όηαλ 

ε ηηκή μεπεξλά ην αλώηεξν κέξνο ηνπ θαλαιηνύ, επεηδή ζεσξνύκε όηη ε κεηνρή έρεη 

ρηππήζεη έλα ζεκείν αληίζηαζεο θαη όηη ζα επαλέιζεη ζε θαζνδηθή πνξεία (blastchart, 

n.d.). Αθόκα, ππάξρεη ε πηζαλόηεηα νη ηηκέο θιεηζίκαηνο λα παξακείλνπλ εθηόο 

θαλαιηνύ γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε 

απηή έρνπκε έλδεημε γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο ηξέρνπζαο ηάζεο (Achelis, n.d.). 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηελ ύπαξμε ηεο θακπύιεο παιηλδξόκεζεο. Πξόθεηηαη 

γηα κηα πνιύ εμνκαιπζκέλε γξακκή ηάζεο, ε νπνία ρξεζηκεύεη ζηνλ εληνπηζκό ηεο 

θαηεύζπλζεο ησλ ηάζεσλ θαη ζηελ παξαγσγή ζεκάησλ αγνξάο θαη πώιεζεο, όπσο 

αθξηβώο θάλεη θαη ε γξακκή ηάζεο (Online Trading Concepts, n.d. b). Ζ ιεηηνπξγία ηεο 

θακπύιεο παιηλδξόκεζεο είλαη εκθαλήο ζην δηάγξακκα 5.6. 

 

Πεγή : http://blog.nobletrading.com/2010/02/trading-with-linear-regression-curve.html 

Γηάγξακκα 5.6 : Καμπύλη παλινδπόμηζηρ 

 

 

5.1.3 Ορίζμαηα ζσνάρηηζης trendline 

Ζ ζπλάξηεζε trendline() πνπ δεκηνπξγήζακε νδεγεί, αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ 

ρξήζηε, ζηε δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε είηε ηεο γξακκήο ηάζεο γξακκηθήο 

παιηλδξόκεζεο είηε ηεο θακπύιεο παιηλδξόκεζεο, πνπ επεμεγήζακε αθξηβώο από 

πάλσ. Γηα λα εθηειεζηεί ε ζπλάξηεζε όκσο απαηηείηαη ε ζσζηή ζπκπιήξσζε δύν 
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νξηζκάησλ. Σν πξώην πξέπεη λα είλαη κηα ρξνληθή ζεηξά πνπ ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 

κηα ζηήιε κε ηηκέο θιεηζίκαηνο (Close). Απηέο είλαη νη ηηκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

καδί κε ηηο εκεξνκελίεο ηεο ρξνληθήο ζεηξάο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παιηλδξόκεζεο. Σν 

δεύηεξν όξηζκα είλαη ην reg.type θαη κέζσ απηνύ είλαη δπλαηή ε επηινγή 

παιηλδξόκεζεο (γξακκηθή ή εμνκαιπζκέλε) άξα θαη ε επηινγή γξακκήο ή θακπύιεο 

ηάζεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πηζαλέο ηηκέο ηνπ νξίζκαηνο 

reg.type είλαη δύν : ε linear θαη ε loess. Δπηιέγνληαο ηελ πξώηε εθηειείηαη κηα 

γξακκηθή παιηλδξόκεζε ησλ ηηκώλ θιεηζίκαηνο πάλσ ζηνλ ρξόλν θαη επηζηξέθεηαη ε 

γξακκή ηάζεο καδί κε δύν παξάιιειεο γξακκέο, 2 ηππηθέο απνθιίζεηο πάλσ θαη θάησ 

από απηή. Με άιια ιόγηα παξάγεηαη ε γξακκή ηάζεο κε ην αλάινγν θαλάιη γξακκηθήο 

παιηλδξόκεζεο, πνπ πεξηέρεη ην 95% ησλ κεηαβνιώλ ηεο ηηκήο. Από ηελ άιιε πιεπξά, 

δίλνληαο ηελ ηηκή loess ζην όξηζκα reg.type εθηειείηαη ε εμνκαιπζκέλε παιηλδξόκεζε 

loess ησλ ηηκώλ θιεηζίκαηνο πάλσ ζηνλ ρξόλν (Cleveland, 1979). Σν απνηέιεζκα πνπ 

πξνθύπηεη είλαη ε θακπύιε παιηλδξόκεζεο καδί κε ην αληίζηνηρν θαλάιη, δύν θακπύιεο 

πάλσ θαη θάησ από ηελ θεληξηθή θακπύιε πνπ πεξηθιείνπλ ην 95% ησλ ηηκώλ. Σέινο, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα reg.type παξακείλεη αζπκπιήξσην, ε ζπλάξηεζε 

εθηειείηαη απηόκαηα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο. Δάλ από ηελ 

άιιε πιεπξά ε ηηκή ζην reg.type δελ είλαη θάπνηα εθ ησλ linear ή loess, ε ζπλάξηεζε 

trendline() δε ζα εθηειείηαη θαη επηπιένλ κήλπκα ζθάικαηνο ζα εκθαλίδεηαη ζηελ 

θνλζόια ηεο R. 

ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε δύν ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ παιηλδξόκεζε 

loess θαη ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο κέζα ζηε ζπλάξηεζε trendline(). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζπλάξηεζε loess πνπ είλαη ππεύζπλε ζηελ R γηα ηελ εθηέιεζε εμνκαιπζκέλσλ 

παιηλδξνκήζεσλ δηαζέηεη ην όξηζκα span. Μέζσ απηνύ ν ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ βαζκό 

εμνκάιπλζεο ηεο θακπύιεο πνπ ζα πξνθύςεη. Όζν κεγαιύηεξε ε ηηκή ηνπ span, πνπ 

θπκαίλεηαη κεηαμύ 0.1 θαη 2, ηόζν κεγαιύηεξε θαη ε εμνκάιπλζε ηεο θακπύιεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο trendline() επηιέμακε ηελ απηόκαηε ηηκή γηα ην span, πνπ ηζνύηαη κε 

0.75, επεηδή ζεσξνύκε όηη παξέρεη κηα αξθεηά θαιή από άπνςε εμνκάιπλζεο θακπύιε. 

Σν δεύηεξν ζηνηρείν πνπ είλαη ζρεηηθό κε ηελ loess αθνξά ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ 

95% δηαζηήκαηνο εκπηζηνζύλεο, ηνπ θαλαιηνύ δειαδή πνπ ζρεκαηίδεηαη γύξσ από ηελ 

θακπύιε παιηλδξόκεζεο. Δπεηδή ε εμνκαιπζκέλε παιηλδξόκεζε είλαη αξθεηά 

δηαθνξεηηθή από ηε γξακκηθή, ε θαηαζθεπή ελόο δηαζηήκαηνο εκπηζηνζύλεο 

πξνζζέηνληαο ή αθαηξώληαο απιά 2 ηππηθέο απνθιίζεηο από ηελ θεληξηθή θακπύιε, δε 

καο παξέρεη έλα θαλάιη πνπ λα πεξηέρεη ην 95% ησλ ηηκώλ θαη λα απνθιείεη ην 5%, 

όπσο ζα επηζπκνύζακε. Αληηζέησο, γηα ηελ απόδνζε ελόο ζσζηνύ δηαζηήκαηνο 
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εκπηζηνζύλεο απαηηείηαη ε πξνζζήθε θαη ε αθαίξεζε αξθεηά πεξηζζόηεξσλ από δύν 

ηππηθώλ απνθιίζεσλ από ηελ θεληξηθή θακπύιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ύζηεξα από 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζε αξθεηέο ρξνληθέο ζεηξέο παξαηεξήζακε όηη γηα 

ηηκή ηνπ span ίζε κε 0.75 όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο ζεηξάο, ηόζν 

πεξηζζόηεξεο ηππηθέο απνθιίζεηο ρξεηάδνληαη λα πξνζζαθαηξεζνύλ από ηελ θεληξηθή 

θακπύιε παιηλδξόκεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο 95% δηαζηήκαηνο εκπηζηνζύλεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη κέζα από ηελ αλάιπζή καο πξνέθπςε όηη γηα ρξνληθέο 

ζεηξέο δηάξθεηαο κέρξη 3 έηε, απαηηείηαη ε πξνζζαθαίξεζε 15 ηππηθώλ απνθιίζεσλ, γηα 

ρξνληθέο ζεηξέο δηάξθεηαο 4 εηώλ, απαηηνύληαη 17 ηππηθέο απνθιίζεηο θ.ν.θ. ε απηή ηε 

ινγηθή βαζίδεηαη θαη ν θώδηθαο ηεο ζπλάξηεζεο trendline() πξνθεηκέλνπ ην 

παξαγόκελν θαλάιη ζηελ πεξίπησζε ηεο loess λα βξίζθεηαη όζν ην δπλαηόλ πην θνληά 

ζην λα εκπεξηέρεη ην 95% ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ.  

 

5.1.4 Εκηέλεζη ζσνάρηηζης trendline 

Αθνύ αλαιύζακε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο trendline(), κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε 

θαη ζηελ εθηέιεζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα δνύκε δηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ καο 

πξνζθέξεη. Δλ πξνθεηκέλσ, εξγαδόκαζηε κε ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο ηεο APPLE, ηα 

νπνία θξνληίδνπκε λα θνξηώζνπκε κέζα από ηε ζπλάξηεζε getSymbols(), γηα ηελ 

επηαεηία 2007 κέρξη 2013. ηε ζπλέρεηα εθηεινύκε ηελ trendline() πάλσ ζηα δεδνκέλα 

ηεο κεηνρήο, επηιέγνληαο ηελ ηηκή linear ζην όξηζκα reg.type. Σν απνηέιεζκα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζπλάξηεζεο επηιέγνπκε λα απνζεθεπηεί ζηε κεηαβιεηή trendline.linear, 

ηελ νπνία θαηόπηλ πεξλάκε ζαλ όξηζκα ζηελ chartSeries(), γηα λα πάξνπκε ην 

επηζπκεηό δηάγξακκα. Σα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη ζηηο επόκελεο εληνιέο : 

getSymbols("AAPL", from = "2007-01-01" , to = "2013-12-31") 

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

chartSeries(AAPL, TA = "addTA(trendline.linear,on=1)", 

theme = chartTheme("white")) 
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Γηάγξακκα 5.7 : Κανάλι και γπαμμή ηάζηρ γπαμμικήρ παλινδπόμηζηρ μέζυ ζςνάπηηζηρ 

trendline 

 

Αλαιύνληαο ην δηάγξακκα 5.7, κπνξνύκε λα πνύκε όηη γεληθά ε κεηνρή ηεο APPLE 

βξίζθεηαη ζε αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία επηά ρξόληα. Όζνλ αθνξά ην θαλάιη πνπ 

πξνθύπηεη γύξσ από ηε γξακκή ηάζεο, παξαηεξνύκε όηη ζηα κέζα ηνπ 2012 ε ηηκή ηεο 

κεηνρήο παξαβηάδεη ην επάλσ ηκήκα ηνπ θαλαιηνύ θαη κάιηζηα δηαηεξείηαη γηα αξθεηό 

ρξνληθό δηάζηεκα εθηόο απηνύ. Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, κηα ηέηνηα θίλεζε 

ηεο κεηνρήο δίλεη ζήκα γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο ηξέρνπζαο ηάζεο. Κάηη ηέηνην 

κπνξνύκε λα πνύκε όηη επηβεβαηώζεθε θαη ζηελ παξνύζα πεξίπησζε αθνύ κεηά από 

κηα καθξά αλνδηθή πεξίνδν ηεο κεηνρήο ηεο APPLE αθνινύζεζε κηα έληνλα πησηηθή 

πνπ δηήξθεζε κέρξη ηα κέζα ηνπ 2013. ηελ πεξίνδν απηή επίζεο παξαηεξνύκε ζην 

δηάγξακκα όηη ην θάησ κέξνο ηνπ θαλαιηνύ ιεηηνύξγεζε ζαλ επίπεδν ζηήξημεο, κελ 

αθήλνληαο ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο λα πέζεη θάησ από ηα 400$.  

αλ έλα δεύηεξν παξάδεηγκα, επηιέγνπκε λα εθηειέζνπκε ηελ trendline() πάλσ ζηα 

δεδνκέλα ηεο κεηνρήο ηεο APPLE πάιη αιιά βάδνληαο απηή ηε θνξά ηελ ηηκή loess ζην 

όξηζκα reg.type. Με αλάινγν ηξόπν κε πξηλ, ινηπόλ, εθηεινύκε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο 

θαη παίξλνπκε ην επόκελν δηάγξακκα : 
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getSymbols("AAPL", from = "2007-01-01", to = "2013-12-31") 

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

chartSeries(AAPL, TA = "addTA(trendline.loess,on=1)",  

theme = chartTheme("white")) 

 

Γηάγξακκα 5.8 : Καμπύλη παλινδπόμηζηρ και ηο ανηίζηοισο κανάλι μέζυ ζςνάπηηζηρ 

trendline 

 

Ζ εξκελεία ηνπ δηαγξάκκαηνο 5.8 είλαη αθξηβώο ε ίδηα κε πξηλ, αθνύ θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε παξαηεξνύκε όηη πεξίπνπ από ηα κέζα ηνπ 2012 ε ηηκή ηεο κεηνρήο 

δηαπέξαζε ην αλώηεξν ηκήκα ηνπ θαλαιηνύ θαη κάιηζηα ε παξακνλή ηεο εθηόο απηνύ 

δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πξνζσξηλή, αθνύ δηήξθεζε κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ έμη κελώλ παξακνλήο ηεο ηηκήο εθηόο θαλαιηνύ δίλεηαη 

έλα αξθεηά πξώηκν ζήκα ζηνλ επελδπηή όηη ε αλνδηθή ηάζε έθηαζε ζε ηέικα θαη κηα 

θαζνδηθή πξόθεηηαη λα πάξεη ηε ζέζε ηεο. Κάηη ηέηνην ζπλέβε ηειηθά θαη ε κεηνρή 

αθνινύζεζε πησηηθή πνξεία κέρξη ηνλ Ηνύιην ηνπ 2013. 
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5.2 Σσνάρηηζη Fibonacci.Retrace 

 

5.2.1 Επίπεδα διόρθωζης Fibonacci 

Δηζεγεηήο ηεο αξρήο ησλ θπκάησλ (The Wave Principle) ππήξμε ν Ralph Nelson Elliott 

ην 1938 (Murphy, 1999). Ζ ζεσξία απηή, πνπ απνηειεί κηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο αγνξάο ζε ζύγθξηζε κε ηε ζεσξία ηνπ Dow (Prechter, 2009), 

βαζίδεηαη ζε ηξία ζεκειηώδε δεηήκαηα. Σν κνηίβν ηεο θίλεζεο ησλ θπκάησλ, ηελ 

αλάιπζε πνζνζηώλ θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ρξόλνπ. Όζνλ αθνξά ην πξώην βαζηθό 

ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηνπ Elliott, ε θίλεζε ησλ κεηνρώλ δελ είλαη ηπραία θαη 

αζπζρέηηζηε αιιά ραξαθηεξίδεηαη από έλα επαλαιακβαλόκελν κνηίβν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ κόλν δύν πξόηππα θπκάησλ: ηα θύκαηα ώζεζεο θαη ηα 

θύκαηα δηόξζσζεο. Σα πξώηα απνηεινύληαη από πέληε επηκέξνπο θύκαηα θαη θηλνύληαη 

πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ επόκελε ηάζε κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο. Σα δεύηεξα 

αθνινπζνύλ απνηεινύκελα από ηξία επηκέξνπο θύκαηα θαη θηλνύληαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ επόκελε ηάζε. Σα θύκαηα δηόξζσζεο παίξλνπλ ην όλνκά ηνπο από ην γεγνλόο όηη 

απνηεινύλ "δηόξζσζε" ηεο πξνόδνπ πνπ επηηπγράλεηαη από ηα θύκαηα ώζεζεο. Έλα 

νινθιεξσκέλν θύκα Elliott, επνκέλσο, απνηειείηαη από νθηώ κηθξόηεξα θαη δύν 

θάζεηο: ηα πέληε θύκαηα ώζεζεο (κε ηνπο αξηζκνύο) θαη ηα ηξία θύκαηα δηόξζσζεο (κε 

ηα γξάκκαηα), όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 5.9 : 

  

Πεγή : http://rapidforex.com/technical-analysis/cool-forex-concept-elliot-wave-theory-introduction/ 

Γηάγξακκα 5.9 : Το μοηίβο ηηρ κίνηζηρ ηυν κςμάηυν ζύμθυνα με ηη θευπία ηος Elliott 

 

http://rapidforex.com/technical-analysis/cool-forex-concept-elliot-wave-theory-introduction/
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Σα ππόινηπα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Elliott, ηα νπνία ζα καο 

απαζρνιήζνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ παξνύζα εξγαζία, είλαη ε αλάιπζε πνζνζηώλ θαη ε 

αλάιπζε ηνπ ρξόλνπ. Καη ηα δύν κπνξνύλ λα πξνζεγγηζηνύλ κέζσ ηεο αθνινπζίαο 

Fibonacci, όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα. Αξρηθά, ζα αλαιύζνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ 

Fibonacci επηπέδσλ δηόξζσζεο ζηελ ηερληθή αλάιπζε, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη από ηε 

ζεσξία ηνπ Elliott. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 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.  Σα πνζνζηά αλήθνπλ ζηελ αθνινπζία Fibonacci κε ηα πην 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελα λα είλαη εθείλα ησλ 61,8%, 38% θαη 50%. Ζ ρξεζηκόηεηα 

ηνπο έγθεηηαη ζηελ πεπνίζεζε όηη νη κεηνρέο ζπλήζσο δηνξζώλνπλ πξνεγνύκελεο 

θηλήζεηο ηνπο ζύκθσλα κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε κηα 

ηζρπξή ηάζε ε ειάρηζηε νπηζζνδξόκεζε, ζύκθσλα κε ηα πνζνζηά Fibonacci, είλαη 

θνληά ζην 38% ελώ ζε κηα πην αδύλακε ηάζε ην κέγηζην πνζνζηό δηόξζσζεο κπνξεί λα 

θηάζεη έσο ην 62%. Όια ηα παξαπάλσ ζα γίλνπλ πεξηζζόηεξν θαηαλνεηά κε ηα 

παξαδείγκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο 

Fibonacci.Retrace() πνπ δεκηνπξγήζακε ζηελ R. 

 

5.2.2 Ορίζμαηα ζσνάρηηζης Fibonacci.Retrace 

Ζ ζπλάξηεζε Fibonacci.Retrace() πεξηιακβάλεη ηξία νξίζκαηα. Σν πξώην όξηζκα ηεο 

ζπλάξηεζεο πξέπεη λα είλαη κηα ρξνληθή ζεηξά πνπ ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ζηήιε 

Close κε ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο. Πάλσ ζηηο ηηκέο απηέο ζα εθηειεζηεί ε 

ζπλάξηεζε πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηα Fibonacci επίπεδα δηόξζσζεο. Σα άιια δύν 

νξίζκαηα είλαη ηα from θαη to, ηα νπνία θαη ρξεζηκεύνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

ρξήζηεο επηζπκεί λα εξγαζηεί όρη ζην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηεο ρξνληθήο ζεηξάο αιιά 

ζε κηα ππννκάδα απηήο. Σα from θαη to παίξλνπλ σο ηηκέο εκεξνκελίεο θαη κάιηζηα ζε 

κνξθή yyyy/mm/dd ή yyyy-mm-dd. Δάλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε απηώλ ησλ 

νξηζκάησλ νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη θαη ηα δύν θαη όρη κόλν ην έλα εμ‟ απηώλ. 

Δπηπιένλ, νη εκεξνκελίεο πνπ ζα εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηα from θαη to πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε εκεξνκελίεο ηεο ρξνληθήο ζεηξάο πνπ εηζήγαγε ζην πξώην όξηζκα. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζπλάξηεζε δε ζα εθηειείηαη ελώ κήλπκα ζθάικαηνο ζα 

εκθαλίδεηαη ζηελ θνλζόια ηεο R. Δάλ ηα νξίζκαηα from θαη to παξακείλνπλ θελά από 

ηνλ ρξήζηε απηόκαηα ε ζπλάξηεζε Fibonacci.Retrace() εθηειείηαη ζην ζύλνιν ησλ 

δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο, εθηππώλνληαη ζηελ θνλζόια 
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ηεο R νη ηηκέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα 61,8%, 50% θαη 38% επίπεδα δηόξζσζεο ελώ κε ηε 

ζπλδξνκή ηεο ζπλάξηεζεο chartSeries() έρνπκε θαη δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ 

ηξηώλ επηπέδσλ δηόξζσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δπν θόθθηλεο νξηδόληηεο γξακκέο 

αληηζηνηρνύλ ζην πςειόηεξν θαη ζην ρακειόηεξν ζεκείν ηεο ηάζεο ελώ νη ηξείο κπιε 

νξηδόληηεο γξακκέο ζηα ηξία επίπεδα δηόξζσζεο ηεο ηάζεο. 

 

5.2.3 Εκηέλεζη ζσνάρηηζης Fibonacci.Retrace 

ηε ζπλέρεηα εθηεινύκε ηε ζπλάξηεζε πάλσ ζηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο ηεο APPLE. 

Μέζσ ηεο getSymbols() απηόκαηα ιακβάλνπκε ηα ζηνηρεία γηα ηε κεηνρή ηεο APPLE, 

κέζα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηηκή θιεηζίκαηνο (ζηήιε Close), γηα ηελ πεξίνδν 

κεηά ηελ 01/01/2007. Έπεηηα, εθηεινύκε ηελ chartSeries() πάλσ ζηε κεηνρή ηεο APPLE 

γηα λα πάξνπκε ην δηάγξακκα ησλ ηηκώλ θιεηζίκαηνο. Σέινο, εθηεινύκε ηελ 

Fibonacci.Retrace(), επηιέγνληαο λα εξγαζηνύκε ζηελ ππννκάδα δεδνκέλσλ ηεο 

κεηνρήο κεηαμύ 02/01/2009 θαη 01/10/2012. Ο παξαθάησ θώδηθαο ζπλνςίδεη όζα κόιηο 

πεξηγξάςακε : 

getSymbols("AAPL") 

chartSeries(AAPL, type="line" ,theme = chartTheme("white")) 

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

 

Γηάγξακκα 5.10 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη επιπέδυν διόπθυζηρ Fibonacci για ηη μεηοσή 

ηηρ APPLE 
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According to the Fibonacci sequence the 61,8% retracement 

level is 

[1] 315 

the 50% retracement level is 

[1] 390 

and the 38% retracement level is 

[1] 463 

 

Όπσο παξαηεξνύκε, εθηειώληαο ηηο παξαπάλσ εληνιέο, ε ζπλάξηεζε 

Fibonacci.Retrace() δνπιεύεη ζηελ ππννκάδα ηεο κεηνρήο ηεο APPLE κεηαμύ 

02/01/2009 θαη 01/10/2012, εληνπίδνληαο θαη ηνπνζεηώληαο θόθθηλεο νξηδόληηεο 

γξακκέο ζην πςειόηεξν θαη ζην ρακειόηεξν ζεκείν ηεο ηάζεο. ηε ζπλέρεηα, 

ππνινγίδεη ηα επίπεδα δηόξζσζεο ζύκθσλα κε ηελ αθνινπζία Fibonacci θαη ηνπνζεηεί 

ζε απηά ηξεηο κπιε νξηδόληηεο γξακκέο. Σαπηόρξνλα, γηα δηεπθόιπλζε ηνπ ρξήζηε, 

εθηππώλεη ζηελ θνλζόια ηεο R ηηο ηηκέο ησλ ηξηώλ επηπέδσλ δηόξζσζεο.  

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Elliott, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ηεο ππννκάδαο ηεο 

κεηνρήο ηεο APPLE έρνπκε κηα αλνδηθή ηάζε ή νπνία πεξηκέλνπκε λα δηνξζσζεί, 

δειαδή πεξηκέλνπκε λα ππάξμεη θάπνηα δηόξζσζε ηεο πξνόδνπ πνπ ζεκεηώζεθε από ην 

θύκα ώζεζεο. Όπσο πξνέθπςε, ινηπόλ, από ηελ Fibonacci.Retrace() ε κηθξόηεξε 

δηόξζσζε πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί είλαη ζηα 463$, ελώ ε κεγαιύηεξε δηόξζσζε ζηα 

315$. Όζν ε ηηκή ηεο κεηνρήο πξνζεγγίδεη θάπνην από απηά ηα ζεκεία δηόξζσζεο, νη 

επελδπηέο πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα θάπνην ζήκα αγνξάο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, νη ηξεηο γξακκέο δηόξζσζεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζαλ ζεκεία 

ζηήξημεο, ζαλ ζεκεία δειαδή θάησ από ηα νπνία δελ κπνξεί λα θηλεζεί ε κεηνρή. Δάλ, 

σζηόζν, ηα ζεκεία ζηήξημεο απηά ζπάζνπλ (ηδηαίηεξα ην 61,8% επίπεδν δηόξζσζεο), 

έρνπκε πηζαλό ζήκα γηα αληηζηξνθή ηεο ηάζεο θαη όρη γηα κηα απιή δηόξζσζή ηεο. 

Αληηιακβαλόκαζηε, επνκέλσο, ηελ πνιιαπιή ζεκαζία ησλ πνζνζηώλ δηόξζσζεο 

Fibonacci ζηελ ηερληθή αλάιπζε. ην παξάδεηγκα πνπ εμεηάδνπκε ην 50% επίπεδν 

δηόξζσζεο ιεηηνύξγεζε δύν θνξέο ζαλ ζεκείν ζηήξημεο θαη επνκέλσο δελ είρακε 

αληηζηξνθή ηεο αλνδηθήο ηάζεο. 

Έπεηηα, αθνινπζνύκε ην παξάδεηγκα ηεο APPLE θαη θάλνπκε αθξηβώο ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία γηα ηε κεηνρή ηεο JP Morgan (ζύκβνιν JPM). Μάιηζηα επηιέγνπκε λα 

εξγαζηνύκε ζηελ ππννκάδα δεδνκέλσλ ηεο κεηνρήο κεηαμύ 03/01/2007 θαη 02/04/2009. 

Οη εληνιέο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε είλαη ηα εμήο : 
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getSymbols("JPM") 

chartSeries(JPM, type="line" , theme = chartTheme("white")) 

Fibonacci.Retrace(JPM, from="2007/01/03", to="2009/04/02") 

 

Γηάγξακκα 5.11 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη επιπέδυν διόπθυζηρ Fibonacci για ηη μεηοσή 

ηηρ JP Morgan 

 

According to the Fibonacci sequence the 38% retracement 

level is 

[1] 30 

the 50% retracement level is 

[1] 34 

and the 61,8% retracement level is 

[1] 38 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ππννκάδαο ηεο κεηνρήο ηεο JP Morgan έρνπκε κηα θαζνδηθή ηάζε 

πνπ πεξηκέλνπκε λα δηνξζσζεί κε θάπνηα αλνδηθή θίλεζε. Ζ κηθξόηεξε δηόξζσζε 

ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Fibonacci.Retrace() αθνξά ην επίπεδν ησλ 30$ ελώ ε 

κεγαιύηεξε δηόξζσζε ηα 38$. Όζν ε ηηκή ηεο κεηνρήο πξνζεγγίδεη θάπνην από απηά ηα 

ζεκεία δηόξζσζεο, νη επελδπηέο πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα θάπνην ζήκα 

πώιεζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη ηξεηο γξακκέο δηόξζσζεο κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζαλ ζεκεία αληίζηαζεο, ζαλ ζεκεία δειαδή πάλσ από ηα νπνία δελ 

κπνξεί λα θηλεζεί ε κεηνρή. Δάλ, σζηόζν, ηα ζεκεία αληίζηαζεο απηά ζπάζνπλ 
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(ηδηαίηεξα ην 61,8% επίπεδν δηόξζσζεο), έρνπκε πηζαλό ζήκα γηα αληηζηξνθή ηεο 

ηάζεο θαη όρη γηα κηα απιή δηόξζσζή ηεο. ην παξάδεηγκα ηεο JP Morgan θαη ηα ηξία 

ζεκεία αληίζηαζεο έζπαζαλ δίλνληαο ζήκα γηα αληηζηξνθή ηεο ηάζεο θαη επνκέλσο 

μεθίλεκα κηαο αλνδηθήο πνξείαο ηεο κεηνρήο.  

 

5.3 Σσνάρηηζη Fibonacci.time 

 

5.3.1 Χρονικοί ζηότοι Fibonacci 

Σν ηξίην ζθέινο ηεο ζεσξίαο ηνπ Elliott, όπσο πξναλαθέξακε, είλαη ε αλάιπζε ηνπ 

ρξόλνπ. Καη ζην θνκκάηη απηό, πνπ ζεσξείηαη από ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Elliott ζαλ ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό, ζύκθσλα κε ηνλ Murphy (1999), ελ ζπγθξίζεη κε ηα 

πξνεγνύκελα δύν, ζπκβνιή έρεη ε αθνινπζία Fibonacci. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρξνληθνί 

ζηόρνη Fibonacci, δειαδή ηα ρξνληθά ζεκεία θαηά ηα νπνία ζα ζπληειεζηεί θάπνηα 

δηόξζσζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, ππνινγίδνληαη κεηξώληαο επηπιένλ εκέξεο από ηε 

ζηηγκή πνπ ζπλέβε κηα εμαηξεηηθά πςειή ή ρακειή ηηκή ζηε κεηνρή. ε έλα δηάγξακκα 

εκεξήζησλ ηηκώλ νη ρξνληθνί ζηόρνη Fibonacci ππνινγίδνληαη κεηξώληαο επηπιένλ 

13,21,34,55 ή 89 εκέξεο από ηε ζηηγκή πνπ ε ρακειόηεξε θαη ε πςειόηεξε ηηκή ηεο 

κεηνρήο, γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, έιαβε ρώξα (Murphy, 1999). Ζ ίδηα ηερληθή 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε εβδνκαδηαία, κεληαία ή αθόκα θαη εηήζηα δηαγξάκκαηα 

ηηκώλ κεηνρώλ. ε έλα εβδνκαδηαίν δηάγξακκα, γηα παξάδεηγκα, ν επελδπηήο κπνξεί λα 

δηαιέμεη ηελ πςειόηεξε θαη ρακειόηεξε ηηκή κηαο πεξηόδνπ θαη κε βάζε απηέο λα 

ςάμεη γηα εβδνκαδηαίνπο ρξνληθνύο ζηόρνπο πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηελ αθνινπζία 

Fibonacci. Αληηιακβαλόκαζηε, ινηπόλ, πσο ε θύξηα ρξεζηκόηεηα ησλ ρξνληθώλ ζηόρσλ 

Fibonacci είλαη όηη πξνεηδνπνηνύλ ηνλ επελδπηή γηα ην πόηε πεξίπνπ πξέπεη λα 

πεξηκέλεη θάπνηα δηόξζσζε ζηελ ηηκή θαη επνκέλσο λα είλαη πην πξνζεθηηθόο ζην ξίζθν 

πνπ αλαιακβάλεη. Φπζηθά, γηα λα έρνπλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα επηβεβαίσζεο νη 

ρξνληθνί ζηόρνη απηνί ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηα επίπεδα δηόξζσζεο Fibonacci ή 

κε άιιεο κεζόδνπο ηερληθήο αλάιπζεο.  
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5.3.2 Ορίζμαηα ζσνάρηηζης Fibonacci.time 

Ζ ζπλάξηεζε Fibonacci.time() πνπ δεκηνπξγήζακε ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη 

δηαγξακκαηηθά ηνπο ρξνληθνύο ζηόρνπο ζύκθσλα κε ηελ αθνινπζία Fibonacci. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εληνπίδεη ην ρξνληθό ζεκείν θαηά ην νπνίν έιαβε ρώξα ε κεγαιύηεξε 

θαη ε κηθξόηεξε ηηκή ηεο ρξνληθήο ζεηξάο πάλσ ζηελ νπνία εθηειείηαη. Γηα θάζε έλα 

από απηά ηα δύν ρξνληθά ζεκεία ππνινγίδεη πέληε ρξνληθνύο ζηόρνπο πξνζζέηνληαο 

εκέξεο (ή εβδνκάδεο, ή κήλεο, ή ρξόληα) ζύκθσλα κε ηελ αθνινπζία Fibonacci. 

Πξνθύπηνπλ, ινηπόλ, δέθα ρξνληθνί ζηόρνη δηαζέζηκνη πξνο ηνλ ρξήζηε. Γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο, όκσο, απαηηείηαη ε ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ νξηζκάησλ ηεο, 

ηα νπνία είλαη ηέζζεξα ζην ζύλνιν. Σν πξώην όξηζκα είλαη ε ρξνληθή ζεηξά πάλσ ζηελ 

νπνία ζα εθηειεζηεί ε ζπλάξηεζε θαη πξέπεη λα δηαζέηεη θαη‟ ειάρηζηνλ κηα ζηήιε 

ηηκώλ θιεηζίκαηνο (Close). Σν δεύηεξν όξηζκα είλαη ην type θαη θαζνξίδεη ην εάλ νη 

ρξνληθνί ζηόρνη ζα ππνινγηζηνύλ ζε νξίδνληα εκεξήζην, εβδνκαδηαίν, κεληαίν ή 

εηήζην. Οη απνδεθηέο ηηκέο γηα ην όξηζκα απηό είλαη νη day, week, month θαη year. Ζ 

ζπκπιήξσζε ηνπ νξίζκαηνο απηνύ είλαη ππνρξεσηηθή ελώ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε 

ζπλάξηεζε δε ζα εθηειείηαη.  

Σα δύν ηειεπηαία νξίζκαηα είλαη ηα from θαη to. Γέρνληαη σο ηηκέο εκεξνκελίεο ζε 

κνξθή yyyy/mm/dd ή yyyy-mm-dd θαη βνεζνύλ ηνλ ρξήζηε ζηελ επηινγή ππννκάδαο 

ηεο ρξνληθήο ζεηξάο κε βάζε ηελ νπνία ζα γίλεη ν ππνινγηζκόο ησλ ρξνληθώλ ζηόρσλ. 

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ δύν απηώλ νξηζκάησλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζε πεξίπησζε κε 

ζπκπιήξσζήο ηνπο ε ζπλάξηεζε εθηειείηαη ζην ζύλνιν ηεο ρξνληθήο ζεηξάο. Δάλ, 

σζηόζν, ν ρξήζηεο επηζπκεί λα εθηειέζεη ηε ζπλάξηεζε ζε κηα ππννκάδα ηεο ρξνληθήο 

ζεηξάο θαη όρη ζην ζύλνιό ηεο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα νξίζκαηα from θαη to. Ζ 

ζπκπιήξσζε πξέπεη λα γίλεη θαη ζηα δύν νξίζκαηα θαη όρη ζε έλα από απηά θαη πξέπεη 

λα αθνξά εκεξνκελίεο πνπ βξίζθνληαη εληόο νξίσλ ηεο ρξνληθήο ζεηξάο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ κόλν έλα από ηα δύν νξίζκαηα from θαη to ζπκπιεξσζεί ή ε 

ζπκπιήξσζε αθνξά κε απνδεθηή εκεξνκελία, ε ζπλάξηεζε Fibonacci.time() δε ζα 

εθηειείηαη θαη επηπιένλ κήλπκα ζθάικαηνο ζα παξάγεηαη ζηελ θνλζόια ηεο R.  

Μεηά ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε ησλ νξηζκάησλ θαη εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο 

παξάγεηαη δηάγξακκα κε ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο πνπ επηιέμακε λα 

εξγαζηνύκε θαη ηνπο ρξνληθνύο ζηόρνπο Fibonacci. Οη ρξνληθνί απηνί ζηόρνη πνπ 

ππνινγίζηεθαλ εκθαλίδνληαη κε κπιε θάζεηεο γξακκέο πάλσ ζην δηάγξακκα ηηκώλ ηεο 

κεηνρήο. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη νη θάζεηεο γξακκέο πνπ 
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εκθαλίδνληαη δηαγξακκαηηθά αθνξνύλ ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ εμεηαδόκελε 

ππννκάδα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα εξγαζηεί κε ηα δεδνκέλα ηεο 

κεηνρήο ηεο APPLE γηα ην δηάζηεκα κεηαμύ 01/01/2007 θαη 01/01/2012, νη ρξνληθνί 

ζηόρνη πνπ ζα εκθαληζηνύλ δηαγξακκαηηθά ζα αθνξνύλ ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 

01/01/2012. Σέινο, εθηόο από ηε δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ ρξνληθώλ ζηόρσλ 

γίλεηαη εθηύπσζε θαη ησλ δέθα εκεξνκεληώλ ζηόρσλ, πνπ πξνέθπςαλ από ηε 

ζπλάξηεζε, ζηελ θνλζόια ηεο R. 

 

5.3.3 Εκηέλεζη ζσνάρηηζης Fibonacci.time 

Γηα λα απνθηήζνπκε κηα θαιύηεξε εηθόλα ησλ όζσλ εηπώζεθαλ κέρξη ηώξα ζα 

εθηειέζνπκε ηε ζπλάξηεζε θαη ζα ζρνιηάζνπκε ηα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα εξγαζηνύκε κε ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο ηεο APPLE γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα κεηαμύ 03/01/1995 θαη 31/01/2014. Σελ πεξίνδν απηή ησλ 19 πεξίπνπ εηώλ 

ζα ηελ εμεηάζνπκε ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο ππννκάδεο : ε πξώηε ζα αθνξά ην δηάζηεκα 

03/01/1995 θαη 03/01/2000, ε δεύηεξε ην δηάζηεκα 03/01/1995 θαη 01/01/2005 θαη ε 

ηξίηε ηελ πεξίνδν 03/01/1995 θαη 03/01/2010. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα αλαιύζνπκε ηελ 

εγθπξόηεηα ησλ ρξνληθώλ ζηόρσλ πνπ παξάγνληαη από ηε κέζνδν Fibonacci. Σέινο, ζα 

εμεηάζνπκε ηε ζπλάξηεζε πάλσ ζην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ καο, από ην 1995 κέρξη θαη 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, γηα λα δνύκε πνηνη είλαη νη κειινληηθνί ρξνληθνί ζηόρνη πνπ ζα 

πξνθύςνπλ. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη επεηδή νη πξνβιέςεηο πνπ 

ζα θάλνπκε ζέινπκε λα είλαη κεζνκαθξνπξόζεζκεο, νη ρξνληθνί ζηόρνη πνπ ζα 

ππνινγίζνπκε ζα βαζίδνληαη ζε νξίδνληα κεληαίν ή εηήζην (type=”month” ή 

type=”year”). Γηα πνιύ βξαρππξόζεζκεο πξνβιέςεηο (κεηά από ιίγεο εκέξεο ή θαη 

ώξεο) ζα ρξεζηκνπνηνύζακε εκεξήζην ρξνληθό νξίδνληα (type=”day”) ελώ γηα 

κεζνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο (κεηά από αξθεηέο εκέξεο ή θαη ιίγνπο κήλεο) εβδνκαδηαίν 

ρξνληθό νξίδνληα (type=”week”). 

Αξρηθά, εμεηάδνπκε ηελ πεληαεηία 1995-2000. Με ηηο παξαθάησ εληνιέο ζε πξώηε 

θάζε θνξηώλνπκε ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο ηεο APPLE γηα ηελ πεξίνδν 1995-2014. 

Έπεηηα, εθηεινύκε ηελ Fibonacci.time() πάλσ ζηα δεδνκέλα απηά, επηιέγνληαο ζαλ 

ππνπεξίνδν ηελ πεληαεηία 1995-2000. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηα νξίζκαηα from θαη to. 

Δπηπιένλ, δηαιέγνπκε νη ρξνληθνί ζηόρνη πνπ ζα ππνινγηζηνύλ λα αλήθνπλ ζε έλαλ 

εηήζην ρξνληθό νξίδνληα. Γηα ηνλ ιόγν απηό επηιέγνπκε ζην όξηζκα type ηελ ηηκή year. 

Δθηεινύκε, ινηπόλ, θαη παίξλνπκε ην παξαθάησ δηάγξακκα, πνπ εκθαλίδεη κε κπιε 
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θάζεηεο γξακκέο κόλν ηνπο ρξνληθνύο ζηόρνπο πνπ βξίζθνληαη κεηά ηελ ππννκάδα πνπ 

εμεηάδνπκε (κεηά ηελ 03/01/2000), θαζώο θαη ηηο εκεξνκελίεο ρξνληθνύο ζηόρνπο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ θνλζόια ηεο R : 

getSymbols("AAPL", from = "1995/01/01") 

Fibonacci.time(AAPL, type="year", from="1995-01-03", 

to="2000-01-03") 

 

Γηάγξακκα 5.12 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη μακποππόθεζμυν σπονικών ζηόσυν 

Fibonacci για ηη μεηοσή ηηρ APPLE με βάζη ηην πεπίοδο 1995-2000  

The Fibonacci time targets measured in years are 

 [1] "2010-07-15" "2018-04-06" "2030-10-30" "2051-02-09" 

"2083-12-12" 

 [6] "2012-06-28" "2020-03-20" "2032-10-13" "2053-01-23" 

"2085-11-25" 

 

Όπσο παξαηεξνύκε από ηηο εκεξνκελίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θνλζόια ηεο R, νη 

πεξηζζόηεξνη ρξνληθνί ζηόρνη πνπ ππνινγίδνληαη εάλ ζην όξηζκα type επηιέμνπκε ην 

year είλαη πάξα πνιύ καθξνπξόζεζκνη. Ο ρξήζηεο, σζηόζν, κπνξεί λα επηιέμεη εθείλεο 

ηηο εκεξνκελίεο πνπ ζεσξεί θαηάιιειεο γηα ηελ αλάιπζή ηνπ. Δπηπιένλ, ζην 

δηάγξακκα 5.12 κε ηηο κπιε θάζεηεο γξακκέο εκθαλίδνληαη νη πην βξαρππξόζεζκνη από 

ηνπο ρξνληθνύο ζηόρνπο Fibonacci, δειαδή νη εκεξνκελίεο “2010-07-25”  θαη “2012-

06-28”.  Από ηνπο δύν ρξνληθνύο ζηόρνπο, ινηπόλ, πνπ βιέπνπκε δηαγξακκαηηθά 

κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν δεύηεξνο επαιεζεύηεθε αθνύ ζπκπίπηεη κε ην ρξνληθό ζεκείν 
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θαηά ην νπνίν ε κεηνρή ηεο APPLE έθηαζε ζηε κέγηζηε ηηκή ησλ 700$ πεξίπνπ, ελώ 

θαη ν πξώηνο ζπκπίπηεη κε κηα πεξίνδν ειαθξηάο δηόξζσζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο κεηά 

από κηα πεξίνδν ζπλερνύο αλνδηθήο ηάζεο. 

Καηά αλάινγν ηξόπν εμεηάδνπκε ηελ ίδηα ππνπεξίνδν, κεηαμύ 1995 θαη 2000, απηή ηε 

θνξά όκσο έρνληαο ζαλ ζθνπό λα εληνπίζνπκε πην κεζνπξόζεζκνπο ρξνληθνύο ζηόρνπο 

ζε ζρέζε κε πξηλ. Γηα απηό ηνλ ιόγν ηξέρνπκε ηε ζπλάξηεζε Fibonacci.time() πάλσ 

ζηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο ηεο APPLE, πνπ έρνπκε ήδε θνξηώζεη, δίλνληαο ζην όξηζκα 

type ηελ ηηκή month. 

Fibonacci.time(AAPL, type="month", from="1995-01-03", 

to="2000-01-03") 

 

Γηάγξακκα 5.13 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη μεζοππόθεζμυν σπονικών ζηόσυν Fibonacci 

για ηη μεηοσή ηηρ APPLE με βάζη ηην πεπίοδο 1995-2000  

The Fibonacci time targets measured in months are 

 [1] "1999-01-08" "1999-09-02" "2000-09-20" "2002-05-30" 

"2005-02-23" 

 [6] "2000-12-22" "2001-08-16" "2002-09-04" "2004-05-13" 

"2007-02-07" 

 

Οη εκεξνκελίεο πνπ πξνθύπηνπλ ζαλ ρξνληθνί ζηόρνη είλαη ζαθώο πην κεζνπξόζεζκεο 

ζε ζρέζε κε πξηλ (εθηείλνληαη κέρξη ην 2007). Από ηηο αξθεηέο θάζεηεο κπιε γξακκέο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα 5.13, κόλν ε πξνηειεπηαία (“2005-02-23”) κπνξνύκε 
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λα πνύκε όηη επαιεζεύηεθε αθνύ ζην ζεκείν εθείλν ε κεηνρή έθηαζε ζε έλα αλώηαην 

ζεκείν (100$). 

Ζ επόκελε ππννκάδα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη εθείλε ηεο πεξηόδνπ 1995-2005. 

Ξεθηλάκε ηελ αλάιπζε ηεο ππννκάδαο απηήο κε ηελ εύξεζε καθξνπξόζεζκσλ 

ρξνληθώλ ζηόρσλ. Δθηεινύκε, ινηπόλ, ηε ζπλάξηεζε σο εμήο : 

Fibonacci.time(AAPL, type="year", from="1995-01-03", 

to="2005-01-01") 

 

Γηάγξακκα 5.14 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη μακποππόθεζμυν σπονικών ζηόσυν 

Fibonacci για ηη μεηοσή ηηρ APPLE με βάζη ηην πεπίοδο 1995-2005  

The Fibonacci time targets measured in years are 

 [1] "2010-07-15" "2018-04-06" "2030-10-30" "2051-02-09" 

"2083-12-12" 

 [6] "2012-10-11" "2020-07-08" "2033-01-26" "2053-05-09" 

"2086-03-12" 

 

Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη νη ρξνληθνί ζηόρνη είλαη ζρεδόλ νη ίδηνη κε ηνπο 

καθξνπξόζεζκνπο ηεο ππνπεξηόδνπ 1995-2000. Καη πάιη νη εκεξνκελίεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζαλ ζηόρνη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ραξαθηεξίδνληαη σο εμαηξεηηθά 

καθξνπξόζεζκεο, ελώ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ε δεύηεξε θάζεηε κπιε 

γξακκή ηνπ δηαγξάκκαηνο 5.14 ζπκπίπηεη κε ην ρξνληθό ζεκείν πνπ επεηεύρζε ε 

αλώηαηε ηηκή ησλ 700$ γηα ηε κεηνρή ηεο APPLE.  
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Σελ ίδηα αλάιπζε γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηελ πξαγκαηνπνηνύκε θαη γηα πην 

κεζνπξόζεζκνπο ρξνληθνύο ζηόρνπο. Δθηειώληαο ηε ζπλάξηεζε παίξλνπκε ηα θάησζη 

απνηειέζκαηα : 

Fibonacci.time(AAPL, type="month", from="1995-01-03", 

to="2005-01-03") 

 

Γηάγξακκα 5.15 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη μεζοππόθεζμυν σπονικών ζηόσυν Fibonacci 

για ηη μεηοσή ηηρ APPLE με βάζη ηην πεπίοδο 1995-2005  

The Fibonacci time targets measured in months are 

 [1] "1999-01-08" "1999-09-02" "2000-09-20" "2002-05-30" 

"2005-02-23" 

 [6] "2001-04-11" "2001-11-30" "2002-12-18" "2004-08-27" 

"2007-05-23" 

 

Από ηε κεζνπξόζεζκε αλάιπζε ηεο πεξηόδνπ 1995-2005 πξνθύπηνπλ δύν ρξνληθνί 

ζηόρνη : ε “2005-02-23” θαη ε “2007-05-23”. Από απηέο ε πξώηε θαίλεηαη λα 

επαιεζεύεηαη αθνύ εθείλε ηελ πεξίνδν ε κεηνρή ζεκείσζε κηα αλώηαηε ηηκή (100$). 

ε ηξίηε θάζε αλαιύνπκε ηελ ππνπεξίνδν 1995-2010 γηα λα εμεηάζνπκε εάλ νη 

ζεκαληηθέο θηλήζεηο ηεο  κεηνρήο ηεο APPLE κεηά ην 2010 ζπλέπεζαλ κε ηνπο 

ρξνληθνύο ζηόρνπο πνπ είρε πξνβιέςεη ε Fibonacci.time(). Γηα ηελ ππνπεξίνδν απηή ζα 

αλαδεηήζνπκε κεζνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο εθηειώληαο ηελ επόκελε εληνιή : 

 



 
74 

Fibonacci.time(AAPL, type="month", from="1995-01-03", 

to="2010-01-03") 

 

Γηάγξακκα 5.16 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη μεζοππόθεζμυν σπονικών ζηόσυν Fibonacci 

για ηη μεηοσή ηηρ APPLE με βάζη ηην πεπίοδο 1995-2010  

The Fibonacci time targets measured in months are 

 [1] "1999-01-08" "1999-09-02" "2000-09-20" "2002-05-30" 

"2005-02-23" 

 [6] "2011-01-19" "2011-09-09" "2012-09-26" "2014-06-06" 

"2017-03-01" 

 

Όπσο παξαηεξνύκε νη κεζνπξόζεζκνη ρξνληθνί ζηόρνη ηεο πεξηόδνπ 1995-2010 είλαη 

ηέζζεξηο : “2011-01-19”, “2011-09-09”, “2012-09-26” θαη “2014-06-06” ελώ ππάξρεη 

θαη έλαο αξθεηά καθξνπξόζεζκνο ρξνληθόο ζηόρνο γηα ην 2017 πνπ δελ εκθαλίδεηαη 

ζην δηάγξακκα. Οη ηξείο πξώηνη ρξνληθνί ζηόρνη πνπ πξνέβιεςε ε Fibonacci.time(), ζην 

δηάγξακκα 5.16, κπνξνύκε λα πνύκε όηη επηβεβαηώζεθαλ θαζώο ζπκπίπηνπλ κε 

ρξνληθέο πεξηόδνπο θνξύθσζεο ηεο αλνδηθήο θίλεζεο θαη μεθηλήκαηνο πεξηόδνπ 

δηόξζσζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Ζ ηέηαξηε εκεξνκελία ζηόρνο αλαθέξεηαη ζε 

πεξίνδν κεηαγελέζηεξε ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

Σέινο, όπσο πξναλαθέξακε ζα αλαιύζνπκε ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηεο κεηνρήο ηεο 

APPLE, δειαδή ηελ πεξίνδν 1995-2014. ηόρνο καο είλαη ε αλεύξεζε 

κεζνβξαρππξόζεζκσλ ρξνληθώλ ζηόρσλ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ζα εθηειέζνπκε ηελ 
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Fibonacci.time() κε ηηκέο week θαη month γηα ην όξηζκα type. Δθηειώληαο ηηο αλάινγεο 

εληνιέο παίξλνπκε ηα επόκελα δηαγξάκκαηα : 

Fibonacci.time(AAPL, type = "month") 

 

Γηάγξακκα 5.17 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη μεζοππόθεζμυν σπονικών ζηόσυν Fibonacci 

για ηη μεηοσή ηηρ APPLE με βάζη ηην πεπίοδο 1995-2014  

The Fibonacci time targets measured in months are 

 [1] "1999-01-08" "1999-09-02" "2000-09-20" "2002-05-30" 

"2005-02-23" 

 [6] "2013-10-09" "2014-05-30" "2015-06-17" "2017-02-24" 

"2019-11-20" 
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Fibonacci.time(AAPL, type = "week")  

 

Γηάγξακκα 5.18 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη βπασςππόθεζμυν σπονικών ζηόσυν Fibonacci 

για ηη μεηοσή ηηρ APPLE με βάζη ηην πεπίοδο 1995-2014  

The Fibonacci time targets measured in weeks are 

 [1] "1998-03-25" "1998-05-20" "1998-08-19" "1999-01-14" 

"1999-09-10" 

 [6] "2012-12-19" "2013-02-14" "2013-05-15" "2013-10-10" 

"2014-06-06" 

 

Αλαιύνληαο ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, κπνξνύκε λα πνύκε όηη θαη νη κεζνπξόζεζκνη θαη 

νη πην βξαρππξόζεζκνη ρξνληθνί ζηόρνη καο νδεγνύλ ζηελ πιεξνθνξία όηη κέζα ζηνλ 

Ηνύλην ηνπ 2014 αλακέλνπκε θάπνην ζεκαληηθό γεγνλόο ζηελ πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο 

APPLE. Ζ θάζεηε κπιε γξακκή ζην δηάγξακκα 5.17 αθνξά ηελ “2014-05-30” ελώ ε 

αληίζηνηρε ζην δηάγξακκα 5.18 ηελ “2014-06-06”. Πην καθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο 

αθνξνύλ ηνλ Ηνύλην ηνπ 2015 θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017. 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ πξνεγνύκελε αλάιπζε, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηε κεηνρή ηεο APPLE νη ρξνληθνί ζηόρνη ζύκθσλα κε ηελ αθνινπζία Fibonacci 

επηβεβαηώζεθαλ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο. Οξηζκέλεο θνξέο βέβαηα ηα ζήκαηα πνπ 

έδσζε ε ζπλάξηεζε Fibonacci.time() απνδείρζεθαλ ιαλζαζκέλα. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη 

ρξνληθνί ζηόρνη πνπ ππνινγίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη, όπσο θαη όινη νη ηερληθνί δείθηεο, καδί κε άιια εξγαιεία ηεο ηερληθήο 

αλάιπζεο. Όπσο αλαθέξεη ν Murphy (1999), νη ρξνληθνί ζηόρνη Fibonacci ζσζηό ζα 

ήηαλ λα εκπεξηέρνληαη ζε κηα γεληθόηεξε ηερληθή αλάιπζε, πνπ ζα πεξηέρεη θαη ηα άιια 
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δύν ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Elliott. Ζ ηδαληθή πεξίπησζε γηα ηνλ επελδπηή 

ζα ήηαλ ε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζήκαηα ζα παξέρνληαλ θαη από ην κνηίβν ηεο θίλεζεο 

ησλ θπκάησλ θαη από ηα επίπεδα δηόξζσζεο Fibonacci θαη από ηνπο ρξνληθνύο ζηόρνπο 

Fibonacci. ην ζεκείν απηό νη πηζαλόηεηεο όηη κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζα ζπκβεί 

(εμαηξεηηθά πςειή ή ρακειή ηηκή) ζα ήηαλ απμεκέλεο.  
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6 Σσναρηήζεις ηετνικών δεικηών 

ην παξόλ θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζακε ζηα 

πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο θαη αθνξνύλ ηνλ ππνινγηζκό ηερληθώλ δεηθηώλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ζύλνιν ησλ επόκελσλ ζπλαξηήζεσλ αζρνιείηαη κε κηα θαηεγνξία 

ηερληθώλ δεηθηώλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δείθηεο επξσζηίαο (Breadth Indicators). Οη 

δείθηεο απηνί, πνπ δελ πξνζθέξνληαη από ηα παθέηα ηερληθήο αλάιπζεο ηεο R, είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθνί θαη ε ρξήζε ηνπο αξθεηά εθηεηακέλε. ηε ζπλέρεηα κεηά από κηα 

ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ δεηθηώλ επξσζηίαο γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πέληε ζπλαξηήζεσλ πνπ παξάγακε. 

 

6.1 Δείκηες Εσρωζηίας (Breadth Indicators) 

Μηα πξνζέγγηζε ζηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ αγνξώλ είλαη γλσζηή σο από 

πάλσ πξνο ηα θάησ αλάιπζε (top-down). ύκθσλα κε απηή έλαο επελδπηήο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ γηα εύξεζε ησλ θαιύηεξσλ θαη πην επηθεξδώλ κεηνρώλ ζα πξέπεη 

αξρηθά λα μεθηλήζεη κε ηελ ηερληθή αλάιπζε γεληθά ηεο αγνξάο, έπεηηα λα ζπλερίζεη κε 

ην θάζε ηκήκα ηεο θαη ηέινο λα θαηαιήμεη ζηελ επηκέξνπο αλάιπζε κεκνλσκέλσλ 

κεηνρώλ. Όιε ε πξνεγνύκελε δηαδηθαζία νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνύ ζηόρνπ 

πνπ δελ είλαη άιινο από ηελ επηινγή ησλ θαιύηεξσλ κεηνρώλ από ηα θαιύηεξα 

ηκήκαηα ηεο αγνξάο, όηαλ απηή είλαη νηθνλνκηθά πγηήο (Murphy, 1999). Πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο αλάιπζεο ησλ αγνξώλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο καο δηεπθνιύλεη κηα 

μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ δεηθηώλ γλσζηή θαη σο breadth indicators αθνύ κεηξά 

ηελ “επξσζηία” ( breadth ) ηεο εθάζηνηε αγνξάο ή ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε. Σα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά θύξην ιόγν απηή ε θαηεγνξία ηερληθώλ δεηθηώλ είλαη 

ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ πνπ απμήζεθαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ κεηώζεθαλ, ν 

εκεξήζηνο όγθνο ζπλαιιαγώλ ησλ κεηνρώλ πνπ θηλήζεθαλ αλνδηθά ζε ζρέζε κε ηνλ 

όγθν ζπλαιιαγώλ εθείλσλ πνπ θηλήζεθαλ πησηηθά θαη ν εκεξήζηνο αξηζκόο ησλ 

κεηνρώλ πνπ ζεκείσζαλ λέεο πςειέο ηηκέο ζε ζύγθξηζε κε εθείλεο πνπ ζεκείσζαλ λέεο 

ρακειέο. Όια απηά ηα επηκέξνπο δεδνκέλα έρνπλ ζαλ ζηόρν λα καο δώζνπλ επηπιένλ 

πιεξνθνξία, πνπ δε καο είλαη δηαζέζηκε κε ηελ απιή αλάιπζε ησλ ηηκώλ θιεηζίκαηνο 

ελόο ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε. ύκθσλα κε ηελ Scherreik (2003) κε ηα breadth 

indicators ν επελδπηήο εμεηάδεη όρη κόλν ην θαηά πόζν αλνδηθά θηλείηαη έλαο θιάδνο ή 
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έλαο ρξεκαηηζηεξηαθόο δείθηεο αιιά θπξίσο ην πόζεο κεηνρέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αλνδηθή απηή θίλεζε. Ζ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ άλνδν ηνπ θιάδνπ 

ζπκβάιινπλ όιεο ή νη πεξηζζόηεξεο κεηνρέο ηνπ, δείρλεη όηη νη επελδπηέο έρνπλ αξθεηή 

εκπηζηνζύλε ζε απηόλ. Γλσζηνί ηερληθνί δείθηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

breadth indicators είλαη ν δείθηεο ηνπ Arms (γλσζηόο θαη σο TRIN), ν CVI, ν Force 

Index, ν Chaikin Oscillator, ε γξακκή αλόδνπ/θαζόδνπ ( Advance/Decline Line) θ.α 

(Investopedia, n.d.). 

 

 

6.2  Σσνάρηηζη ArmsIndex 

 

6.2.1 Ο ηετνικός δείκηης ηοσ Arms  

Ο ηερληθόο δείθηεο Arms πήξε ην όλνκά ηνπ από ηνλ δεκηνπξγό ηνπ, Richard Arms, ν 

νπνίνο ηνλ θαηαζθεύαζε ην 1967 (Stockcharts, n.d.). Αλαθέξεηαη ζπρλά θαη ζαλ TRIN 

(Short-Term TRading INdex) ελώ ππνινγίδεηαη από ηνλ παξαθάησ ηύπν :  

 

advances
declinesArms Index

up volume
down volume


 

Όπσο παξαηεξνύκε ν Arms Index απνηειεί ην θιάζκα δύν επηκέξνπο θιαζκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ αξηζκεηή έρνπκε ηνλ ιόγν ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ ηνπ θιάδνπ ή 

ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε πνπ θηλήζεθαλ αλνδηθά πξνο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ησλ 

κεηνρώλ πνπ θηλήζεθαλ πησηηθά. Αληίζηνηρα, ηνλ παξνλνκαζηή απνηειεί ν ιόγνο ηνπ 

όγθνπ ζπλαιιαγώλ ησλ αλνδηθώλ κεηνρώλ πξνο ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ ησλ πησηηθώλ 

κεηνρώλ ηνπ θιάδνπ. θνπόο ηνπ ηερληθνύ δείθηε απηνύ είλαη λα εληνπίζεη εάλ ππάξρεη 

πεξηζζόηεξνο όγθνο ζπλαιιαγώλ ζηηο κεηνρέο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε πνπ 

αλεβαίλνπλ ή ζε εθείλεο πνπ πέθηνπλ (Murphy, 1999). Σηκέο ηνπ TRIN κεγαιύηεξεο 

από ην 1 ππνδειώλνπλ όηη πεξηζζόηεξνο όγθνο ζπλαιιαγώλ εκπεξηέρεηαη ζηηο πησηηθέο 

κεηνρέο ηνπ θιάδνπ. Αληίζηνηρα, ηηκέο ηνπ ηερληθνύ δείθηε ρακειόηεξεο ηεο κνλάδαο 
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αληηθαηνπηξίδνπλ έλαλ πςειόηεξν όγθν ζπλαιιαγώλ ζηηο αλνδηθέο κεηνρέο. 

Αληηιακβαλόκαζηε, επνκέλσο, όηη ν ηερληθόο δείθηεο Arms θηλείηαη αληίζεηα από ηελ 

αγνξά, αθνύ πνιύ πςειέο ηηκέο δείρλνπλ έλαλ αδύλακν θιάδν ελώ αληίζηνηρα πνιύ 

ρακειέο ηηκέο έλαλ θιάδν ηζρπξό. Δπηπιένλ, νη ηηκέο ηνπ Arms κπνξνύλ λα 

εμνκαιπλζνύλ κε έλαλ ΚΜΟ ζπλήζσο 10 εκεξώλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ εμνκαιπζκέλνπ 

TRIN παίξλνπκε επηπιένλ ζήκαηα oversold (ηηκέο ηνπ δείθηε πάλσ από ην 1.20) θαη 

overbought (ηηκέο ηνπ δείθηε θάησ από ην 0.7). Σαπηόρξνλα, νη ππνζηεξηθηέο ηνπ Arms 

Index ζεσξνύλ κηα ηηκή ηνπ εμνκαιπζκέλνπ ζπλήζσο δείθηε πνπ βξίζθεηαη πάλσ από 

ην επίπεδν ηνπ 1.50 ζαλ έλδεημε όηη ε αγνξά ζα επαλέιζεη ζε αλνδηθή πνξεία (Saito-

Chung, 2002). Ζ πεπνίζεζε απηή βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη εάλ ν δείθηεο θηάζεη ζε 

ζεκείν λα μεπεξάζεη ην 1.50, δίλεηαη ζήκα όηη ε αγνξά έρεη νδεγεζεί ζε έλα θαηώηαην 

επίπεδν ζην νπνίν απνρώξεζαλ όζνη επελδπηέο ήηαλ λα απνρσξήζνπλ. Δπνκέλσο, ε 

αγνξά δελ κπνξεί παξά λα θηλεζεί αλνδηθά από ην ζεκείν απηό θαη έπεηηα.  

 

6.2.2 Ορίζμαηα ζσνάρηηζης ArmsIndex  

Ζ ζπλάξηεζε ArmsIndex() πνπ δεκηνπξγήζακε παξάγεη έλαλ εμνκαιπζκέλν ηερληθό 

δείθηε TRIN κε βάζε έλαλ ΚΜΟ 10 εκεξώλ. Σα νξίζκαηα πνπ πεξηέρεη είλαη δύν. Σν 

index θαη ην from. Με ην όξηζκα from επηιέγεηαη ε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ νπνία ζα 

μεθηλήζεη ν ππνινγηζκόο ηνπ ηερληθνύ δείθηε Arms Index. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηερληθόο 

δείθηεο ππνινγίδεηαη κέρξη θαη γηα ηελ ηειεπηαία (πην πξόζθαηε) εκεξνκελία πνπ 

δηαπξαγκαηεύηεθαλ νη κεηνρέο ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε. Σν όξηζκα 

from δέρεηαη σο ηηκέο εκεξνκελίεο ζε κνξθή yyyy/mm/dd ή yyyy-mm-dd. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα from παξακείλεη θελό, ν δείθηεο Arms Index ππνινγίδεηαη 

απηόκαηα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ 01/01/2012. Μέζσ ηνπ νξίζκαηνο index ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε γηα ηνλ νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν ππνινγηζκόο ηνπ ηερληθνύ δείθηε Arms Index. Οη δηαζέζηκεο 

επηινγέο γηα ην όξηζκα index είλαη νη “DAX”, “CAC40”, “AEX” θαη “BEL20”. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκή “DAX” αληηζηνηρεί ζηνλ γεξκαληθό ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο 30 πην ηζρπξέο εηαηξίεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Φξαλθθνύξηεο. Ζ 

ηηκή “CAC40” αλαθέξεηαη ζηηο 40 πην ηζρπξέο κεηνρέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπ 

Παξηζηνύ, ε ηηκή “AEX” ζηηο 25 πην ηζρπξέο κεηνρέο ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ 

Άκζηεξληακ θαη ε ηηκή “BEL20” ζηηο 20 ηζρπξόηεξεο κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη 

ζην ρξεκαηηζηήξην ησλ Βξπμειιώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα index δε 
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ζπκπιεξσζεί, ε ζπλάξηεζε δελ εθηειείηαη θαη επηπιένλ παξάγεηαη κήλπκα ιάζνπο 

ζηελ θνλζόια ηεο R. 

 

6.2.3 Εκηέλεζη ζσνάρηηζης ArmsIndex  

ηε ζπλέρεηα εθηεινύκε ηε ζπλάξηεζε ArmsIndex() ελδεηθηηθά ηνπνζεηώληαο ζην 

όξηζκα index ηελ ηηκή “CAC40” θαη ζην όξηζκα from ηελ εκεξνκελία “2013-07-01”. 

Με ηνλ ηξόπν απηό, όπσο πξναλαθέξακε, ζα ππνινγηζηεί ν ηερληθόο δείθηεο Arms 

Index γηα ηηο κεηνρέο ηνπ γαιιηθνύ δείθηε CAC40 θαη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηελ 

01/07/2013. Δθηεινύκε ,ινηπόλ, ηελ επόκελε εληνιή :   

ArmsIndex.CAC40<-ArmsIndex(index="CAC40",from="2013-07-01") 

 

ηε κεηαβιεηή ArmsIndex.CAC40 έρεη απνζεθεπζεί ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάξηεζεο. 

Γηα λα αλαπαξαζηαζεί γξαθηθά ν δείθηεο Arms Index πεξλάκε ηε κεηαβιεηή 

ArmsIndex.CAC40 ζαλ όξηζκα ζηε ζπλάξηεζε chart_Series(). Γηα ηε ζσζηή αλάιπζε 

ηνπ ηερληθνύ δείθηε ζεσξείηαη ζθόπηκν λα εκθαλίδεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ ηηκή ηνπ 

ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε CAC40 (ζύκβνιν FCHI). Δθηεινύκε επνκέλσο ηηο επόκελεο 

εληνιέο θαη παίξλνπκε έλα δηάγξακκα ζην επάλσ κέξνο ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη ν 

ρξεκαηηζηεξηαθόο δείθηεο ελώ ζην θάησ ν ηερληθόο δείθηεο Arms Index γηα ηελ ίδηα 

πεξίνδν: 
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getSymbols("^FCHI", src = "yahoo", from = "2013-07-01") 

chart_Series(FCHI, TA = "add_TA(ArmsIndex.CAC40)",      

name = "Arms Index for CAC40") 

 

Γηάγξακκα 6.1 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη Arms Index για ηον σπημαηιζηηπιακό δείκηη 

CAC40  

 

Αλαιύνληαο ην δηάγξακκα 6.1 κπνξνύκε λα πνύκε όηη παξέρνληαη αξθεηά ζεκαληηθά 

επελδπηηθά ζήκαηα από ηηο ηηκέο ηνπ Arms Index. Όπσο παξαηεξνύκε από ηα κέζα 

Απγνύζηνπ ν ηερληθόο δείθηεο έρεη αξρίζεη λα κεηώλεηαη θαη κάιηζηα ρηππάεη πξνο ηα 

θάησ ηε γξακκή ηεο κνλάδαο ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ. Έλα ηέηνην γεγνλόο δίλεη ζαθώο 

έλα ελζαξξπληηθό επελδπηηθό ζήκα. Απηό γίλεηαη αθόκα ηζρπξόηεξν ζηα κέζα 

επηεκβξίνπ όηαλ ν Arms Index θηάλεη ζηελ ηηκή ηνπ 0.5, θάηη πνπ δίλεη ζηνλ επελδπηή 

ηελ εηθόλα όηη ηε ζηηγκή εθείλε πεξηζζόηεξνο όγθνο ζπλαιιαγώλ ζπγθεληξώλεηαη ζηηο 

αλνδηθέο κεηνρέο παξά ζηηο πησηηθέο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε. Δπνκέλσο, ζηελ 

αλνδηθή θίλεζε ηνπ CAC40 πνπ κόιηο έρεη μεθηλήζεη ζπκκεηέρεη ην κεγαιύηεξν κέξνο 

ησλ κεηνρώλ ηνπ. Σν επελδπηηθό ζήκα ηνπ Arms Index, όπσο βιέπνπκε θαη ζην 

δηάγξακκα, επηβεβαηώζεθε αθνύ ε αλνδηθή θίλεζε ηνπ CAC40 δηήξθεζε κέρξη ηα ηέιε 

Οθησβξίνπ, νδεγώληαο ηνλ από ηηο 3900 κνλάδεο ζηηο 4300. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλνδηθήο απηήο θίλεζεο, ν Arms Index θηλνύληαλ πάλσ από ηε γξακκή ηεο κνλάδαο, 

κελ παξέρνληαο όκσο ζεκαληηθά ζήκαηα. Πξνο ην ηέινο Οθησβξίνπ, όκσο, βιέπνπκε 

ηνλ ηερληθό δείθηε λα βξίζθεηαη ζηαζεξά πάλσ από ην 2, δίλνληαο έλα ζήκα πηζαλνύ 

ηεξκαηηζκνύ ηεο αλνδηθήο θίλεζεο ηνπ CAC40, αθνύ ν όγθνο ζπλαιιαγώλ ησλ 

πησηηθώλ κεηνρώλ είλαη αξθεηά κεγαιύηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ησλ αλνδηθώλ. Σν 
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ζήκα απηό επηβεβαηώλεηαη θαη πάιη αθνύ αθνινπζεί κηα πηώζε ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ 

δείθηε θνληά ζηηο 4000 κνλάδεο.  

 

6.3 Σσνάρηηζη CVI 

 

6.3.1  Ο ηετνικός δείκηης CVI    

Έλαο ηερληθόο δείθηεο πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ breadth indicators είλαη ν CVI 

(Cumulative Volume Index) ν νπνίνο ππνινγίδεηαη από ηνλ παξαθάησ ηύπν : 

' ( )CVI Yesterday s CVI Advancing Volume Declining Volume    

Όπσο  θαίλεηαη ν δείθηεο CVI πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ 

ησλ πησηηθώλ κεηνρώλ ηνπ θιάδνπ από ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ ησλ αλνδηθώλ κεηνρώλ. 

ηε ζπλέρεηα ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη πξνζηίζεηαη ζην δείθηε CVI ηεο 

πξνεγνύκελεο εκέξαο (Achelis, n.d.).  

Όζνλ αθνξά ηελ εξκελεία ηνπ κνηάδεη αξθεηά κε ηνλ δείθηε OBV (On – Balance 

Volume) πνπ αλαιύζακε ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην. Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά έγθεηηαη 

ζην γεγνλόο όηη ν OBV κεηξά ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ πνπ εηζξέεη ή εθξέεη από κηα 

κεηνρή ελώ ν CVI κεηξά αθξηβώο ην ίδην γηα έλαλ θιάδν ή κηα αγνξά ή έλαλ 

ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε. Γεληθά, κπνξνύκε λα πνύκε πσο ν CVI θαηαδεηθλύεη εάλ 

ππάξρεη αλνδηθόο ή θαζνδηθόο όγθνο ζπλαιιαγώλ θαη πόζν δηήξθεζε ε ηάζε απηή. 

Καηά απηή ηελ έλλνηα, ινηπόλ, ε πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ CVI δελ έρεη ηόζε ζεκαζία όζε 

έρεη ε θαηεύζπλζε θαη ην κνηίβν ηεο θίλεζήο ηνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη πεξηζζόηεξν 

ρξήζηκνο όηαλ ζρεδηάδεηαη ηαπηόρξνλα κε ην δηάγξακκα ηηκώλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ 

δείθηε ή ηνπ θιάδνπ ηνλ νπνίν εμεηάδεη (Stone, n.d.). Νέεο πςειέο ή ρακειέο ηηκέο ηνπ 

CVI πνπ ζπλδπάδνληαη από παξόκνηα θίλεζε ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε 

ππνδεηθλύνπλ όηη ε πιεηνςεθία ησλ κεηνρώλ ζπκκεηέρεη ζηελ θίλεζε απηή. Αληηζέησο, 

απνηπρία ηνπ CVI λα αθνινπζήζεη ηελ θίλεζε ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε 

απνδεηθλύεη όηη νη πεξηζζόηεξεο κεηνρέο δελ παίξλνπλ κέξνο ζηε ζπγθεθξηκέλε πνξεία 

θαη επνκέλσο είλαη πνιύ πηζαλόλ λα έρνπκε δηόξζσζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ 

δείθηε. 
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6.3.2 Ορίζμαηα ζσνάρηηζης CVI    

Ζ ζπλάξηεζε CVI() πνπ δεκηνπξγήζακε ππνινγίδεη ηνλ ηερληθό δείθηε CVI γηα 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο ρξεκαηηζηεξηαθνύο δείθηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, όπσο θαη ζηε 

ζπλάξηεζε ArmsIndex() ηα νξίζκαηά καο είλαη δύν :  ην index θαη ην from. Μέζσ ηνπ 

νξίζκαηνο index ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε γηα ηνλ 

νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν ππνινγηζκόο ηνπ ηερληθνύ δείθηε CVI. Οη δηαζέζηκεο 

επηινγέο γηα ην όξηζκα index είλαη νη DAX, CAC40, AEX θαη BEL20. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ην όξηζκα index δε ζπκπιεξσζεί, ε ζπλάξηεζε δελ εθηειείηαη θαη επηπιένλ 

παξάγεηαη κήλπκα ιάζνπο ζηελ θνλζόια ηεο R. Όζνλ αθνξά ην όξηζκα from ηζρύεη όηη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ArmsIndex() ζπλάξηεζεο αθνύ κέζσ απηνύ επηιέγεηαη ε 

ρξνληθή ζηηγκή από ηελ νπνία ζα μεθηλήζεη ν ππνινγηζκόο ηνπ ηερληθνύ δείθηε CVI. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηερληθόο δείθηεο ππνινγίδεηαη κέρξη θαη γηα ηελ ηειεπηαία (πην 

πξόζθαηε) εκεξνκελία πνπ δηαπξαγκαηεύηεθαλ νη κεηνρέο ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε. Σν όξηζκα from δέρεηαη σο ηηκέο εκεξνκελίεο ζε κνξθή 

yyyy/mm/dd ή yyyy-mm-dd. ηελ πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα from παξακείλεη θελό, ν 

δείθηεο CVI ππνινγίδεηαη απηόκαηα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ 01/01/2012.  

 

6.3.3 Εκηέλεζη ζσνάρηηζης CVI    

ηε ζπλέρεηα εθηεινύκε ηε ζπλάξηεζε CVI() ηνπνζεηώληαο ζην όξηζκα index ηελ ηηκή 

CAC40. Με ηνλ ηξόπν απηό πξνθύπηεη ν ππνινγηζκόο ηνπ CVI γηα ηηο 40 πην ηζρπξέο 

κεηνρέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Παξηζηνύ. Μέζσ ησλ επόκελσλ εληνιώλ παίξλνπκε 

ηηο ηηκέο ηνπ ηερληθνύ δείθηε καδί κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε 

(ζύκβνιν FCHI) γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηελ 01/01/2010. Όπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζπλάξηεζεο ArmsIndex(), ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

ζπλάξηεζεο CVI() απνζεθεύεηαη ζηε κεηαβιεηή CVI.CAC40, ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα 

πεξλάκε ζαλ όξηζκα ζηελ chart_Series() γηα ηε δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. ην επάλσ κέξνο ηνπ επόκελνπ δηαγξάκκαηνο εκθαλίδεηαη ν 

ρξεκαηηζηεξηαθόο δείθηεο ελώ ζην αθξηβώο από θάησ ηκήκα ν ηερληθόο δείθηεο CVI. 
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CVI.CAC40 <- CVI(index = "CAC40", from = "2010-01-01") 

getSymbols("^FCHI", src = "yahoo", from = "2010-01-01") 

chart_Series(FCHI, TA = "add_TA(CVI.CAC40)",            

name = "Cumulative Volume Index for CAC40") 

 

Γηάγξακκα 6.2 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη CVI για ηον σπημαηιζηηπιακό 

δείκηη CAC40  

 

Όπσο πξνείπακε ζηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε CVI δε καο ελδηαθέξεη ε απόιπηε ηηκή ηνπ 

αιιά ην κνηίβν ηνπ. Όζνλ αθνξά ην δηάγξακκα 6.2, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε αλνδηθή 

ηάζε ηνπ CAC40 από ηα κέζα ηνπ 2010 δε θαίλεηαη λα ζπλνδεύεηαη από έλα κνηίβν 

εμίζνπ αλνδηθήο ηάζεο ηνπ ηερληθνύ δείθηε CVI.  Αληηιακβαλόκαζηε, επνκέλσο, όηη ε 

πιεηνςεθία ησλ κεηνρώλ ηνπ CAC40 δε ζπκβάιιεη ζηελ αλνδηθή απηή πνξεία θαη 

επνκέλσο είλαη πνιύ πηζαλόλ ε ηηκή ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε λα δηνξζσζεί, 

αθνινπζώληαο κηα πησηηθή πνξεία. Σν ζήκα απηό ηνπ CVI επηβεβαηώζεθε πιήξσο 

αθνύ ν CAC40 αθνινύζεζε κηα έληνλα πησηηθή πνξεία κέζα ζην 2011 πέθηνληαο θάησ 

από ηηο 2800 κνλάδεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, επεηδή ε αλνδηθή ηάζε ηνπ CAC40 κεηά 

ηα κέζα ηνπ 2012 ζπλνδεύηεθε από κηα εμίζνπ αλνδηθή ηάζε ηνπ CVI, δελ 

παξαηεξήζακε θάπνηα έληνλε δηόξζσζε ζηελ ηηκή ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε.  
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6.4  Σσνάρηηζη Advance.Decline 

 

6.4.1 Ο ηετνικός δείκηης Advance/Decline (Line και Ratio) 

ηελ ελόηεηα απηή ζα αζρνιεζνύκε κε δύν παξόκνηνπο δείθηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

επξύηεξε θαηεγνξία ησλ breadth indicators : ηε γξακκή αλόδνπ/θαζόδνπ 

(Advance/Decline Line) θαη ηνλ ιόγν αλόδνπ θαζόδνπ (Advance/Decline Ratio) ή 

δείθηε εύξνπο ηνπ Hughes (Hughes Breadth Index). 

Σελ ηδέα γηα ηνλ δείθηε A/D Line ζπλέιαβε ν νηθνλνκνιόγνο Leonard Porter Ayres 

κόιηο ην 1926, όπσο καο πιεξνθνξεί ν Schade (2013). Γεκνζηεύηεθε, σζηόζν, από ηνλ 

βνεζό ηνπ Ayres, ηνλ James Hughes, ην 1950. Σα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη ππόςηλ ζηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ ν ελ ιόγσ ηερληθόο δείθηεο είλαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ ηνπ θιάδνπ 

πνπ θηλήζεθαλ αλνδηθά κέζα ζε κηα εκέξα θαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ ηνπ θιάδνπ πνπ 

ηελ ίδηα κέξα θηλήζεθαλ πησηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αξηζκόο ησλ πησηηθώλ κεηνρώλ 

αθαηξείηαη από ηνλ αληίζηνηρν ησλ αλνδηθώλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη 

πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο. Απηό θαίλεηαη θαη από 

ηνλ παξαθάησ ηύπν : 

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

ύκθσλα κε ηνλ Schade (2013) ν βαζηθόο ζηόρνο πίζσ από ηε δεκηνπξγία ηνπ δείθηε 

A/D Line ήηαλ ε αλεύξεζε κηαο κεζόδνπ πνπ ζα κεηξνύζε κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ην 

ρξνληθό ζεκείν θαηά ην νπνίν ζα ζπλέβαηλαλ νη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε θάπνηνλ 

θιάδν ή ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε. ηελ πξάμε, ν ζηόρνο απηόο επηηπγράλεηαη ζε 

αξθεηέο πεξηπηώζεηο αθνύ ε γξακκή αλόδνπ/θαζόδνπ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα δίλεη 

ζήκαηα ηεξκαηηζκνύ αλνδηθώλ ηάζεσλ κήλεο ή αθόκα θαη ρξόληα, ζηελ πεξίπησζε 

πνιύ κεγάισλ αλνδηθώλ ηάζεσλ, πξηλ απηέο θνξπθσζνύλ (Scherreik, 2003). Σα  

ζήκαηα απηά παξέρνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

θίλεζε ηνπ A/D Line θαη ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ν 

ρξεκαηηζηεξηαθόο δείθηεο ζεκεηώλεη λέα πςειά ηελ ώξα πνπ ε A/D Line θηλείηαη 

θαζνδηθά, ν επελδπηήο πξέπεη λα αληηιεθζεί όηη ε αλνδηθή ηάζε δελ ππνζηεξίδεηαη από 

ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ θαη επνκέλσο πξόθεηηαη λα ηεξκαηηζηεί. Όπσο δειώλεη ε  

Scherreik (2003), ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε ελόο πγηνύο θιάδνπ, ν επελδπηήο πξέπεη λα 
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δεη ηνλ δείθηε A/D Line λα ζεκεηώλεη λέεο πςειέο ηηκέο ηαπηόρξνλα κε ηνλ 

ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε πνπ εμεηάδεη. Σέινο, ε A/D Line είλαη πεξηζζόηεξν ρξήζηκε 

όηαλ ιακβάλεη κέξνο ζηελ αλάιπζε αλνδηθώλ παξά θαζνδηθώλ ηάζεσλ (Carr, 2013). 

Ο ηερληθόο δείθηεο Advance/Decline Ratio, πνπ απνηέιεζε επηλόεζε ηνπ James Hughes 

(Schade ,2013), ρξεζηκνπνηεί ζαλ δεδνκέλα ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ αθξηβώο ηα ίδηα κε 

ηνλ A/D Line ελώ επηπιένλ ιακβάλεη ππόςηλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ ηνπ θιάδνπ 

πνπ παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο κέζα ζηελ εκέξα. Σν ζύλνιν ησλ πησηηθώλ κεηνρώλ 

κέζα ζηελ εκέξα, ινηπόλ, αθαηξείηαη από ην ζύλνιν ησλ αλνδηθώλ κεηνρώλ θαη ην 

απνηέιεζκα δηαηξείηαη κε ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηνπ θιάδνπ (αλνδηθώλ, θαζνδηθώλ 

θαη ζηαζεξώλ). Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ είλαη λα πξνθύςεη έλαο δείθηεο, νη 

ηηκέο ηνπ νπνίνπ θηλνύληαη γύξσ από ην κεδέλ. Δπεηδή, σζηόζν, νη πξνθύπηνπζεο ηηκέο 

κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά αθαλόληζηέο θαη ην δηάγξακκα ηνπ Advance/Decline Ratio 

λα πξνθαιεί ζύγρπζε ζηνλ ρξήζηε ζεσξείηαη ζθόπηκν λα εμνκαιύλνληαη κε έλαλ απιό 

ΚΜΟ ζπλήζσο 10 εκεξώλ. Όζνλ αθνξά ηελ εξκελεία ηνπ, ν ηερληθόο απηόο δείθηεο 

εμεηάδεηαη ηαπηόρξνλα κε ηηο ηηκέο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε πνπ κεηξάεη. 

πλήζσο, ινηπόλ, κεηαβάιιεηαη αξκνληθά ζε ζρέζε κε ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε. 

Όηαλ, όκσο, απηό δε ζπκβαίλεη θαη επνκέλσο έρνπκε δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ δύν, 

δίλεηαη ζήκα γηα κεηαζηξνθή ηεο πνξείαο ηεο αγνξάο (Schade ,2013). Δπηπιένλ, ν 

ηερληθόο απηόο δείθηεο καο παξέρεη ζήκαηα αγνξάο όπνπ θπξηαξρνύλ νη αγνξαζηέο 

(ηηκέο κεγαιύηεξεο ηνπ 0.25) θαη αληίζηνηρα ζήκαηα αγνξάο όπνπ νη πσιεηέο 

θπξηαξρνύλ (ηηκέο ρακειόηεξεο ηνπ -0.22). 

 

6.4.2 Ορίζμαηα ζσνάρηηζης Advance.Decline 

Ζ ζπλάξηεζε Advance.Decline() πνπ δεκηνπξγήζακε νδεγεί κεηά ηελ εθηέιεζή ηεο 

ζηε δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ δύν δεηθηώλ Advance/Decline : ηνπ 

Advance/Decline Line θαη ηνπ Advance/Decline Ratio. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζπλάξηεζε έρεη ηξία νξίζκαηα. Σν type, ην index θαη ην from. Σα νξίζκαηα index θαη 

from έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβώο ρξήζε κε ηηο ζπλαξηήζεηο ArmsIndex() θαη CVI(). Σν 

όξηζκα type θαζνξίδεη ηνλ ηύπν ηνπ ηερληθνύ δείθηε πνπ  ζα ππνινγηζηεί. Οη δύν 

απνδεθηέο ηηκέο γηα ην όξηζκα απηό είλαη νη line θαη ratio. Δάλ πάξεη ηελ ηηκή line 

ππνινγίδεηαη ν Advance/Decline Line, όπσο ηνλ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο, ελώ εάλ 

πάξεη ηελ ηηκή ratio ππνινγίδεηαη ν Advance/Decline Ratio ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν ηνπ 
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Hughes. ηελ πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα απηό δε ζπκπιεξσζεί ε ζπλάξηεζε απηόκαηα 

ππνινγίδεη ηνλ Advance/Decline Line. 

 

6.4.3 Εκηέλεζη ζσνάρηηζης Advance.Decline 

Έρνληαο εμεγήζεη ην πώο ιεηηνπξγεί ε ζπλάξηεζε Advance.Decline(), κπνξνύκε λα ηελ 

εθηειέζνπκε θαη λα δνύκε παξαδείγκαηα ησλ δύν ηερληθώλ δεηθηώλ ππνινγηζκέλσλ 

πάλσ ζε θάπνηνπο από ηνπο ηέζζεξηο δηαζέζηκνπο ρξεκαηηζηεξηαθνύο δείθηεο. 

Δθηειώληαο ηηο επόκελεο εληνιέο ππνινγίδνπκε ηνλ Advance/Decline Line γηα ηνλ 

δείθηε AEX γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 01/01/2011. Δπηιέγνπκε λα θνξηώζνπκε θαη ηηο 

ηηκέο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε AEX (ζπλάξηεζε getSymbols()) θαη λα ηηο 

εκθαλίζνπκε ηαπηόρξνλα κε εθείλεο ηνπ ηερληθνύ δείθηε (ζπλάξηεζε chart_Series()) 

γηα λα εληνπίζνπκε πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ δύν. Σν απνηέιεζκα ηεο 

Advance.Decline() απνζεθεύεηαη ζηε κεηαβιεηή ADLine.AEX, ε νπνία θαηόπηλ ζα 

ρξεζηκεύζεη ζαλ όξηζκα ηεο chart_Series() γηα λα πξνθύςεη ην επηζπκεηό δηάγξακκα. 

getSymbols("AEX.AS", src = "yahoo", from = "2011-01-01") 

ADLine.AEX <-Advance.Decline(type="line", index = "AEX", 

from = "2011-01-01") 

chart_Series(AEX.AS, TA = "add_TA(ADLine.AEX)",         

name = "Advance/Decline Line for AEX") 

 

Γηάγξακκα 6.3 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη Advance/Decline Line για ηον 

σπημαηιζηηπιακό δείκηη AEX  
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Κνηηάδνληαο ην δηάγξακκα 6.3 παξαηεξνύκε όηη ν ηερληθόο δείθηεο Advance/Decline 

Line θηλείηαη νκνηόκνξθα κε ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε. Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη 

είλαη λα εληνπίζνπκε ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο ζηελ θίλεζε ησλ δύν, αθνύ ζε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ν ηερληθόο δείθηεο παξάγεη πην ηζρπξά επελδπηηθά ζήκαηα. Έλα ηέηνην 

ζεκείν βξίζθεηαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ Ηνπιίνπ 2011 θαη Ηαλνπαξίνπ 2012. 

Σελ πεξίνδν απηή ν AEX βξίζθεηαη ζε πησηηθή πνξεία θαη κάιηζηα ζεκεηώλεη κηα 

θαηώηαηε ηηκή, κηθξόηεξε από ηηο 260 κνλάδεο. Σελ ίδηα αθξηβώο ζηηγκή πνπ ν AEX 

ζεκεηώλεη ηελ ηηκή απηή, όκσο, ν ηερληθόο δείθηεο δελ ηνλ κηκείηαη. Ζ αδπλακία, 

ινηπόλ, ηνπ ηερληθνύ δείθηε λα ζεκεηώζεη θαη εθείλνο κηα θαηώηαηε ηηκή κπνξεί λα 

εθιεθζεί ζαλ πηζαλόο ηεξκαηηζκόο ηεο θαζνδηθήο ηάζεο. Σν ζήκα επηβεβαηώλεηαη 

απεπζείαο θαη ν AEX επαλέξρεηαη ζε αλνδηθή ηάζε. 

ηε ζπλέρεηα, ζαλ έλα δεύηεξν παξάδεηγκα εθηέιεζεο ηεο ζπλάξηεζεο, ππνινγίδνπκε 

ηνλ Advance/Decline Ratio γηα ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε BEL20 γηα ηελ πεξίνδν 

κεηά ηελ 01/01/2011, ελώ ηνλ απεηθνλίδνπκε δηαγξακκαηηθά καδί κε ηηο ηηκέο ηνπ 

ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Έρνπκε έηζη ινηπόλ : 

getSymbols("^BFX", src = "yahoo", from = "2011-01-01") 

ADRatio.BEL20 <- Advance.Decline(type = "ratio",       

index = "BEL20",from = "2011-01-01") 

chart_Series(BFX,type = "matchsticks",                      

TA = "add_TA(ADRatio.BEL20)",                           

name = "Advance/Decline Ratio for BEL20") 
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Γηάγξακκα 6.4 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη Advance/Decline Ratio για 

ηον σπημαηιζηηπιακό δείκηη BEL20  

 

Από ην δηάγξακκα 6.4, νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ κεηαβάιινληαη αξθεηά γύξσ από ηε γξακκή 

ηνπ κεδέλ, εζηηάδνπκε θαηά θύξην ιόγν ζην κνηίβν ηεο θίλεζεο ηνπ δείθηε θαη θαηά 

δεύηεξνλ ζηηο αθξαίεο ηηκέο, εθείλεο δειαδή πνπ είλαη πάλσ από ην 0.25 ή θάησ από ην 

-0.22. Πην ζπγθεθξηκέλα, από ηνλ Ηνύιην θαη κέρξη πεξίπνπ ηα ηέιε ηνπ 2011 

παξαηεξνύκε όηη ε πησηηθή πνξεία ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε δε ζπλνδεύεηαη από 

κηα εμίζνπ θαζνδηθή πνξεία ηνπ Advance/Decline Ratio. Αληηζέησο, ηελ ίδηα αθξηβώο 

πεξίνδν, ν ηερληθόο δείθηεο θηλείηαη αλνδηθά θαη κάιηζηα ζεκεηώλεη κηα πςειή ηηκή, 

θνληά ζην 0.25. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ζηελ θίλεζε ρξεκαηηζηεξηαθνύ θαη ηερληθνύ 

δείθηε κπνξεί λα εθιεθζεί σο ζήκα αιιαγήο ηεο αξλεηηθήο ηάζεο ζε ζεηηθή. Σειηθά, ην 

ζήκα ηνπ ηερληθνύ δείθηε επηβεβαηώζεθε θαη από ηα ηέιε ηνπ 2011 ν BEL20 

ραξαθηεξίδεηαη από κηα αλνδηθή ηάζε. 
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6.5  Σσνάρηηζη ForceIndex 

 

6.5.1 Ο ηετνικός δείκηης Force Index  

Ο επόκελνο ηερληθόο δείθηεο πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ breadth indicators θαη κε 

ηνλ νπνίν αζρνιεζήθακε πξνθείκελνπ λα παξάγνπκε κηα ζπλάξηεζε ρξήζηκε πξνο 

ηνπο ρξήζηεο ηεο R είλαη ν Force Index. Σα ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία απηνύ ηνπ 

ηερληθνύ δείθηε, πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Dr Alexander Elder, είλαη ε θαηεύζπλζε 

ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο, ε έθηαζε ηεο κεηαβνιήο θαη ν όγθνο ζπλαιιαγώλ 

(Van Bergen, 2011). Απηό απνδεηθλύεηαη από ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ αθνύ, όπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ ηύπν, πξνθύπηεη αθαηξώληαο ηε ρζεζηλή ηηκή θιεηζίκαηνο 

ελόο ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε ή κηαο κεηνρήο από ηε ζεκεξηλή θαη πνιιαπιαζηάδνληαο 

ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη κε ηνλ ζεκεξηλό όγθν ζπλαιιαγώλ. 

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

Πξόθεηηαη, ινηπόλ, γηα έλαλ εμαηξεηηθό ηερληθό δείθηε αθνύ ζπλδπάδεη ηελ ηηκή 

θιεηζίκαηνο κε ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ. Δπεηδή, όκσο, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

πξνθύςνπλ από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα αθαλόληζηα ζεσξείηαη 

ζθόπηκν λα εμνκαιύλεηαη κε έλαλ εθζεηηθό θηλεηό κέζν όξν ηνπιάρηζηνλ 2 εκεξώλ. 

ρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ ηηκώλ ηνπ δείθηε, έλαο ζεηηθόο Force Index είλαη έλδεημε 

αλνδηθήο αγνξάο ή κεηνρήο αθνύ πξνθύπηεη από κηα πςειόηεξε ηηκή θιεηζίκαηνο ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα. Καηά αληίζηνηρν ηξόπν έλαο αξλεηηθόο Force 

Index δείρλεη αξλεηηθό θιίκα ζηνλ θιάδν ή ζηε κεηνρή. εκαζία, όκσο, δελ έρεη, όπσο 

είπακε, κόλν ε θαηεύζπλζε ηεο κεηαβνιήο αιιά θαη ε έθηαζή ηεο. Δμαηξεηηθά πςειέο 

ζεηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε, πνπ πξνθύπηνπλ από πνιύ κεγάιε αύμεζε ζηελ ηηκή ζε 

ζπλδπαζκό κε πνιύ πςειό όγθν ζπλαιιαγώλ, δείρλνπλ όηη ζηελ αγνξά ή ζηε κεηνρή 

πνπ εμεηάδνπκε νη αγνξαζηέο έρνπλ ηε κεγαιύηεξε δύλακε. Παξόκνηα, πνιύ πςειέο 

αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ Force Index δείρλνπλ θπξηαξρία ησλ πσιεηώλ αθνύ πξνέξρνληαη 

από κεγάιε πηώζε ηεο ηηκήο ζε ζπλδπαζκό κε πνιύ κεγάιν όγθν ζπλαιιαγώλ. 

Δπηπιένλ, θαηά ηνλ Van Bergen (2011), έλαο επίπεδνο Force Index δείρλεη όηη ε 

κεηαβνιή ησλ ηηκώλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε δελ ππνζηεξίδεηαη νύηε από 

απμαλόκελν νύηε θαη από κεηνύκελν όγθν ζπλαιιαγώλ θαη επνκέλσο ε επηθξαηνύζα 

ηάζε πξόθεηηαη λα κεηαβιεζεί. Αθόκα, ζπνπδαία επελδπηηθά ζήκαηα δεκηνπξγνύληαη 
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κέζα από ηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ θίλεζε ηνπ θιάδνπ ή ηεο κεηνρήο θαη ηνπ ηερληθνύ 

δείθηε (StockCharts, n.d.). Σέινο, αλάινγα κε ηνλ βαζκό ηεο εμνκάιπλζεο πξνθύπηεη 

θαη ην θαηά πόζν νη πξνβιέςεηο καο κε βάζε ηνλ ηερληθό δείθηε απηό είλαη 

βξαρππξόζεζκεο ή καθξνπξόζεζκεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο Force Index εμνκαιπζκέλνο 

κε έλαλ εθζεηηθό ΚΜΟ 2 εκεξώλ ζεσξείηαη αξθεηά βξαρππξόζεζκνο ηερληθόο δείθηεο 

ελώ κε έλαλ ΚΜΟ κεγαιύηεξν ησλ 12 εκεξώλ ραξαθηεξίδεηαη σο καθξνπξόζεζκνο. 

 

6.5.2 Ορίζμαηα ζσνάρηηζης ForceIndex 

Ζ ζπλάξηεζε ForceIndex() πνπ παξάγακε πεξηέρεη δύν νξίζκαηα. Σν πξώην όξηζκα 

πξέπεη λα είλαη κηα ρξνληθή ζεηξά κε ηνπιάρηζηνλ δύν ζηήιεο. Μηα ζηήιε ηηκώλ 

θιεηζίκαηνο (Close) θαη κηα ζηήιε όγθνπ ζπλαιιαγώλ (Volume). Σν δεύηεξν όξηζκα 

είλαη ην n θαη κέζσ απηνύ ν ρξήζηεο νξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηόδσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ εθζεηηθό ΚΜΟ πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιπλζεί ν ηερληθόο 

δείθηεο. Δάλ ην n πάξεη ηελ ηηκή 0 ή 1 παξάγεηαη ε απιή ηηκή ηνπ Force Index, ρσξίο 

δειαδή εμνκάιπλζε. Δάλ, από ηελ άιιε πιεπξά, ην n παξακείλεη θελό από ηνλ ρξήζηε, 

ν ηερληθόο δείθηεο εμνκαιύλεηαη απηόκαηα από έλαλ εθζεηηθό ΚΜΟ 13 εκεξώλ. ε 

νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ν ηερληθόο δείθηεο εμνκαιύλεηαη κε έλαλ εθζεηηθό ΚΜΟ 

ηέηνηαο δηάξθεηαο, αλάινγεο κε ηεο ηηκήο πνπ ζα επηιέμεη ν ρξήζηεο ζην όξηζκα n. 

 

6.5.3 Εκηέλεζη ζσνάρηηζης ForceIndex 

Αθνινύζσο, εθηεινύκε ηε ζπλάξηεζε ForceIndex() γηα έλαλ ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε, 

όπσο ν CAC40, πνπ αλαθέξακε ζηηο πξνεγνύκελεο ζπλαξηήζεηο. Με ηηο παξαθάησ 

εληνιέο εκθαλίδεηαη ην δηάγξακκα ησλ ηηκώλ θιεηζίκαηνο ηνπ CAC40 καδί κε ην 

δηάγξακκα ηνπ Force Index γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε θαη γηα ηελ 

πεξίνδν κεηαμύ 01/01/2010 θαη 31/12/2011. Δπηπιένλ, νη ηηκέο ηνπ ηερληθνύ δείθηε 

επηιέμακε λα εμνκαιπλζνύλ κε έλαλ εθζεηηθό ΚΜΟ 14 εκεξώλ. Αθνύ θνξηώζνπκε ηε 

ρξνληθή ζεηξά ησλ ηηκώλ ηνπ CAC40 (ζύκβνιν FCHI) κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο 

getSymbols(), ηε ρξεζηκνπνηνύκε ζαλ όξηζκα ζηε ζπλάξηεζή καο, ηελ ForceIndex(). 

Σν απνηέιεζκά ηεο ην ρξεζηκνπνηνύκε ζαλ όξηζκα απηή ηε θνξά ζηε ζπλάξηεζε 

chart_Series() ε νπνία ζα καο δώζεη δηαγξακκαηηθά ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε 

(επάλσ δηάγξακκα) θαη ηνλ Force Index (θάησ δηάγξακκα). 
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getSymbols("^FCHI", src = "yahoo", from = "2010-01-01",   

to = "2011-12-31") 

ForceIndex.CAC40 <- ForceIndex(FCHI, n = 14) 

chart_Series(FCHI, TA = "add_TA(ForceIndex.CAC40)",     

name = "Force Index for CAC40") 

 

Γηάγξακκα 6.5 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη Force Index για ηον 

σπημαηιζηηπιακό δείκηη CAC40 

 

ην δηάγξακκα 6.5 παξαηεξνύκε όηη ε αλνδηθή θίλεζε ηνπ CAC40 πνπ έρεη μεθηλήζεη 

από ην ηέινο Μαΐνπ ηνπ 2010 θαη θνξπθώλεηαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ζπλνδεύεηαη 

από έλαλ επίπεδν θαη ζε θακία πεξίπησζε αλνδηθό Force Index. ύκθσλα κε όζα 

αλαθέξακε πην πξηλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηερληθό δείθηε, ε πξνεγνύκελε θαηάζηαζε 

δείρλεη όηη ε επηθξαηνύζα αλνδηθή ηάζε πξόθεηηαη λα ηεξκαηηζηεί. Σν αξθεηά πξόσξν 

απηό επελδπηηθό ζήκα ηνπ Force Index επηβεβαηώζεθε ηειηθά θαη από ηνλ Μάην κέρξη 

θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 ν CAC40 ζεκείσζε έληνλα πησηηθή πνξεία. 
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6.6 Σσνάρηηζη ChOsc 

 

6.6.1 Ο ηετνικός δείκηης Chaikin Oscillator 

Έλαο ηερληθόο δείθηεο πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεηθηώλ όγθνπ ζπλαιιαγώλ 

αιιά κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ζηνπο breadth indicators αθνύ έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα παξάγεη επελδπηηθά ζήκαηα γηα θιάδνπο θαη ρξεκαηηζηεξηαθνύο δείθηεο είλαη ν 

Chaikin Oscillator. Γεκηνπξγήζεθε από ηνλ γλσζηό ηερληθό αλαιπηή Marc Chaikin θαη 

ζπλδέεηαη ζηελά ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ κε ηνπο δύν άιινπο ηερληθνύο δείθηεο ηνπ 

Chaikin, πνπ αλαιύζακε ζην θεθάιαην 4, ηνλ δείθηε ρξεκαηηθήο ξνήο (Chaikin Money 

Flow) θαη ηε γξακκή Accumulation/Distribution (Chaikin Accumulation/Distribution) 

(Stockcharts, n.d.). ύκθσλα κε ηνλ Chaikin, νη αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο πηέζεηο κηαο 

κεηνρήο ή ελόο ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε θαζνξίδνληαη από ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο κηαο 

πεξηόδνπ ζε ζύγθξηζε κε ην εύξνο πςειόηεξεο θαη ρακειόηεξεο ηηκήο ηεο πεξηόδνπ 

απηήο. Δάλ ε ηηκή θιεηζίκαηνο βξίζθεηαη θνληά ζηε κέγηζηε ηηκή ηεο πεξηόδνπ πνπ 

εμεηάδνπκε νη αγνξαζηηθέο πηέζεηο είλαη πςειόηεξεο ελώ ην αληίζηξνθν ζπκβαίλεη όηαλ 

ε ηηκή θιεηζίκαηνο βξίζθεηαη θνληά ζηε ρακειόηεξε ηηκή ηεο πεξηόδνπ. Απηέο ηηο 

πηέζεηο αθξηβώο κεηξά ν δείθηεο ρξεκαηηθήο ξνήο πνπ απνηειεί ηε βάζε όισλ ησλ 

ηερληθώλ εξγαιείσλ ηνπ Chaikin. ηε ζπλέρεηα, ν δείθηεο ρξεκαηηθήο ξνήο 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ ηεο πεξηόδνπ θαη πξνθύπηεη ε ρξεκαηηθή 

ξνή όγθνπ ζπλαιιαγώλ (Money Flow Volume) πνπ κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεη ηε 

γξακκή Accumulation/Distribution. Σέινο, εθαξκόδνληαο ηνπο θαηάιιεινπο 

εθζεηηθνύο ΚΜΟ επάλσ ζηε γξακκή Accumulation/Distribution πξνθύπηεη ν δείθηεο 

Chaikin Oscillator. Όιε ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνύκε ζηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ Chaikin Oscillator πεξηγξάθεηαη από ηελ παξαθάησ αθνινπζία 

πξάμεσλ : 
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1. Δύξεζε Money Flow Multiplier 

 

   

 

Close Low High Close
Money Flow Multiplier

High Low

    


 

 

2. Τπνινγηζκόο Money Flow Volume 

 

Money Flow Volume Money Flow Multiplier x Volume for the period  

 

3. Πξνζδηνξηζκόο ADL 

 

PrADL evious ADL Current Period Money Flow Volume   

 

4. Δθαξκνγή εθζεηηθνύ ΚΜΟ ζην ADL γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Chaikin Oscillator 

 

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

 

Απηό πνπ θαηαιαβαίλνπκε από ηα παξαπάλσ γηα ηνλ Chaikin Oscillator είλαη όηη 

πξόθεηηαη γηα έλαλ δείθηε πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ άιινλ δείθηε, αθνύ πξνθύπηεη από ηελ 

αθαίξεζε ελόο καθξνπξόζεζκνπ ADL (εμνκάιπλζε ηνπ ADL κε εθζεηηθό ΚΜΟ 10 

εκεξώλ) από έλαλ βξαρππξόζεζκν ADL (εμνκάιπλζε ηνπ ADL κε εθζεηηθό ΚΜΟ 3 

εκεξώλ). Απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο απηήο είλαη έλαο δείθηεο πνπ παίξλεη ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο ηηκέο γύξσ από κηα κεδεληθή γξακκή. Ζ απηόκαηε επηινγή ηεο δηάξθεηαο 

ησλ εθζεηηθώλ ΚΜΟ (3 θαη 10) νδεγεί ζπρλά ζε έλαλ Chaikin Oscillator πνπ θηλείηαη 

πνιύ θνληά ζην κεδέλ. Δάλ ζέινπκε ην δηάγξακκα ηνπ Chaikin Oscillator λα κελ 

πξνθαιεί ηόζν κεγάιε ζύγρπζε ζα κπνξνύζακε λα απμήζνπκε ηε δηάξθεηα ησλ 

εθζεηηθώλ ΚΜΟ (γηα παξάδεηγκα 6 θαη 20 αληίζηνηρα) (Stockcharts, n.d.). 

ρεηηθά κε ηελ εξκελεία απηνύ ηνπ ηερληθνύ δείθηε, ζεηηθέο ηηκέο, πνπ πξνέξρνληαη 

από έλαλ πςειόηεξν βξαρππξόζεζκν ADL ζε ζύγθξηζε κε ηνλ καθξνπξόζεζκν ADL, 

δείρλνπλ όηη αγνξαζηηθέο πηέζεηο θπξηαξρνύλ. Αθόκα, ζήκαηα αγνξάο ελεξγνπνηνύληαη 

όηαλ ν Chaikin Oscillator ρηππάεη από θάησ πξνο ηα πάλσ ηε γξακκή ηνπ κεδέλ. 

Αλάινγα, αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ θπξίαξρεο πηέζεηο πώιεζεο ελώ ζήκα 

πώιεζεο δίλεηαη όηαλ ν δείθηεο ρηππάεη από πάλσ πξνο ηα θάησ ηε γξακκή ηνπ κεδέλ. 
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6.6.2 Ορίζμαηα ζσνάρηηζης ChOsc 

Ζ ζπλάξηεζε ChOsc() πνπ δεκηνπξγήζακε έρεη 4 νξίζκαηα. Σν πξώην όξηζκα πξέπεη 

λα είλαη κηα ρξνληθή ζεηξά πνπ ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζηήιεο : κηα ζηήιε 

High (πςειόηεξεο εκεξήζηεο ηηκέο), κηα Low (ρακειόηεξεο εκεξήζηεο ηηκέο), κηα Close 

(εκεξήζηεο ηηκέο θιεηζίκαηνο) θαη κηα Volume (εκεξήζηνο όγθνο ζπλαιιαγώλ). Σν 

δεύηεξν όξηζκα είλαη ην n θαη κέζσ απηνύ ν ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ 

(πεξίνδν) γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη ν ππνινγηζκόο ηνπ Chaikin Oscillator. Σν ηξίην όξηζκα 

είλαη ην n1 θαη θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ 

βξαρππξόζεζκν εθζεηηθό ΚΜΟ. Σέινο, ην n2 όξηζκα θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ καθξνπξόζεζκν εθζεηηθό ΚΜΟ. Οη πξνεπηιεγκέλεο 

ηηκέο γηα ην n είλαη 20 εκέξεο γηα ην n1 3 εκέξεο θαη γηα ην n2 10 εκέξεο. Δπηπιένλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ην n1 δελ είλαη κηθξόηεξν ηνπ n2, ε ζπλάξηεζε δελ εθηειείηαη θαη 

ηαπηόρξνλα εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο ζηελ θνλζόια ηεο R. 

 

6.6.3 Εκηέλεζη ζσνάρηηζης ChOsc 

Αθνύ γλσξίζακε ηα νξίζκαηα ηεο ζπλάξηεζεο κπνξνύκε λα ηελ εθηειέζνπκε πάλσ ζε 

έλαλ ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε, όπσο ν FTSE 100, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 100 κεηνρέο κε 

ηε κεγαιύηεξε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Λνλδίλνπ. Δθηειώληαο ηνλ 

επόκελν θώδηθα ζα πάξνπκε ην δηάγξακκα ηηκώλ ηνπ FTSE 100 (επάλσ δηάγξακκα) 

καδί κε ηηο ηηκέο ηνπ Chaikin Oscillator (θάησ δηάγξακκα) γηα ηελ πεξίνδν κεηαμύ 

1/1/2012 θαη 1/6/2013. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππνινγίδεηαη ν ηερληθόο δείθηεο 

γηα κηα πεξίνδν 15 εκεξώλ ελώ πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε ελόο εθζεηηθνύ ΚΜΟ ηνπ 

ADL 20 εκεξώλ από έλαλ εθζεηηθό ΚΜΟ ηνπ ADL 6 εκεξώλ. Ζ getSymbols() καο 

βνεζάεη ζηε θόξησζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε, ε ChOsc() 

αλαιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηερληθνύ δείθηε θαη ε chart_Series() είλαη ππεύζπλε 

γηα ηε δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ πξνεγνύκελσλ δύν. 
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getSymbols("^FTSE", from = "2012/01/01", to = "2013/06/01") 

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

chart_Series(FTSE, TA = "add_TA(ChOsc.FTSE)",           

name = "Chaikin Oscillator for FTSE") 

 

Γηάγξακκα 6.6 : Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηεσνικού δείκηη Chaikin Oscillator για ηον 

σπημαηιζηηπιακό δείκηη FTSE 100 

 

Αλαιύνληαο ην δηάγξακκα παξαηεξνύκε όηη παξέρνληαη ζεκαληηθά θαη έγθαηξα 

επελδπηηθά ζήκαηα αγνξάο θαη πώιεζεο. Έλα από απηά εληνπίδεηαη ηνλ Απξίιην ηνπ 

2012, όηαλ ν Chaikin Oscillator ρηππάεη πξνο ηα θάησ ηε κεδεληθή γξακκή θαη κάιηζηα 

ζπλερίδεη ηελ αξλεηηθή ηνπ πνξεία θαη ηνλ Μάην. Σν γεγνλόο απηό δίλεη ζήκα πώιεζεο 

θαη κάιηζηα αξθεηά έγθαηξν αθνύ ηε ζηηγκή πνπ ν ηερληθόο δείθηεο γίλεηαη αξλεηηθόο, 

ν FTSE 100 βξίζθεηαη πάλσ από ηηο 5600 κνλάδεο ελώ κόιηο έλα κήλα κεηά 

θαηξαθπιάεη ζηηο 5300 κνλάδεο. 
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7. Σσμπεράζμαηα  

Ζ ηερληθή αλάιπζε, ν θιάδνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνπ κειεηά ηελ παξειζνύζα 

δξάζε ηεο αγνξάο γηα λα πξνβιέςεη κειινληηθέο ηάζεηο, ζεσξεί όηη ε ηηκή κηαο κεηνρήο 

αληαλαθιά πιήξσο ηελ πξαγκαηηθή ηεο αμία. Απηό είλαη θαη ην βαζηθό ζηνηρείν 

δηαθνξνπνίεζήο ηεο από ηελ ζεκειηώδε αλάιπζε, ην νπνίν θαη ηελ νδεγεί ζηε κειέηε 

κνηίβσλ κεηαβνιήο ηηκώλ ηνπ παξειζόληνο, κέζσ ησλ δηαγξακκάησλ, θαη ζηελ 

επεμεξγαζία παξειζνπζώλ ηηκώλ, κέζα από καζεκαηηθνύο ηύπνπο (ηερληθνί δείθηεο). 

Παξόιε ηελ θξηηηθή πνπ έρεη δερηεί κάιηζηα θαίλεηαη όηη ζηελ πξάμε πξνηηκάηαη έλαληη 

ηεο ζεκειηώδνπο αλάιπζεο θπξίσο ιόγσ ηεο επειημίαο ηεο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηάο 

ηεο ζε νπνηαδήπνηε κεηνρή θαη ρξνληθό νξίδνληα. 

Μεγαιύηεξν κάξηπξα απηήο ηεο αλάπηπμεο πνπ γλσξίδεη ε ηερληθή αλάιπζε απνηεινύλ 

ηα δεθάδεο ινγηζκηθά θαη ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απνθιεηζηηθά γηα λα 

θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο. Κνηλό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ ινγηζκηθώλ ηερληθήο 

αλάιπζεο είλαη όηη απνηεινύλ εκπνξηθά πξντόληα θαη επνκέλσο ε ρξήζε ηνπο απαηηεί 

έμνδα ζπλδξνκήο ή άδεηαο. Κάηη ηέηνην, όκσο, δελ ηζρύεη κε ηελ R, έλα ινγηζκηθό 

αλνηρηνύ θώδηθα πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1993 θαη από ηόηε πξνζθέξεη δσξεάλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζε όπνηνλ ρξήζηε ην επηζπκεί, κέζα από ζπλαξηήζεηο νξγαλσκέλεο ππό 

κνξθή παθέησλ. Ζ θύζε ηεο R, σο open-source ινγηζκηθό, ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη ηα 

παθέηα ηεο κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ελόο κεγάινπ θάζκαηνο εηδηθνηήησλ, ηε 

κεηαηξέπνπλ ζε πξώηε επηινγή αξθεηώλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. Google, Pfizer). 

Έλαο από ηνπο ηνκείο πνπ ην εμαηξεηηθό απηό ινγηζκηθό θαιύπηεη είλαη θαη ε ηερληθή 

αλάιπζε. Ζ θάιπςε ηνπ ηνκέα απηνύ γίλεηαη κέζα από ηα παθέηα TTR θαη quantmod. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην TTR παθέην είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηερληθώλ 

δεηθηώλ ελώ ην παθέην quantmod γηα ηε δηαγξακκαηηθή ηνπο απεηθόληζε θαη γηα ηελ 

παξαγσγή απιώλ δηαγξακκάησλ ηηκώλ.  

Παξά ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα δύν απηά παθέηα ηεο R, όκσο, παξαηεξνύληαη 

νξηζκέλεο ειιείςεηο αθελόο επεηδή ε R είλαη έλα ινγηζκηθό ζπλερώο αλαπηπζζόκελν 

θαη αθεηέξνπ επεηδή ε ηερληθή αλάιπζε είλαη έλαο ζρεηηθά πξόζθαηνο θιάδνο γηα ηελ 

R. Μηα από ηηο ειιείςεηο πνπ εληνπίζακε αθνξά ηελ επεμεξγαζία δηαγξακκάησλ 

ηερληθήο αλάιπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελώ ε R πξνζθέξεη κηα πιεζώξα ηερληθώλ 

δεηθηώλ δελ θάλεη ην ίδην όζνλ αθνξά ηελ παξνρή εξγαιείσλ αλάιπζεο δηαγξακκάησλ. 

Πξνο πιήξσζε ησλ ειιείςεσλ απηώλ παξάγακε ηξείο ζπλαξηήζεηο. Ζ trendline() 

αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή θαη εκθάληζε γξακκήο ηάζεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο 
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θαη θακπύιεο ηάζεο πάλσ ζην δηάγξακκα ηηκώλ ηεο κεηνρήο ή ηνπ θιάδνπ πνπ 

εμεηάδνπκε. Ζ Fibonacci.Retrace() αλαιακβάλεη ην πνιύ δηαδεδνκέλν ζηνλ θόζκν ηεο 

ηερληθήο αλάιπζεο δήηεκα ησλ επηπέδσλ δηόξζσζεο ππνινγίδνληαο θαη 

αλαπαξηζηώληαο ζην δηάγξακκα ηηκώλ επίπεδα δηόξζσζεο ζύκθσλα κε ηελ αθνινπζία 

Fibonacci. Ζ ηξίηε ζπλάξηεζε πνπ δεκηνπξγήζακε θαη αθνξά ηελ αλάιπζε 

δηαγξακκάησλ είλαη ε Fibonacci.time(), ε νπνία θαηαπηάλεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκό 

θαηά ηελ αθνινπζία Fibonacci βξαρππξόζεζκσλ, κεζνπξόζεζκσλ θαη 

καθξνπξόζεζκσλ ρξνληθώλ ζηόρσλ, όπνπ θάπνηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηε ηηκή ηεο 

κεηνρήο ζα ζπκβεί. 

Ζ επόκελε εληνπηζζείζα έιιεηςε ηεο R ζε επίπεδν ηερληθήο αλάιπζεο αθνξά ηνπο 

ηερληθνύο δείθηεο. Όπσο πξναλαθέξακε νη πξνζθεξόκελνη ηερληθνί δείθηεο από ηα 

παθέηα ηεο R είλαη πνιινί θαη θαιύπηνπλ αξθεηέο δπλαηόηεηεο ηεο ηερληθήο αλάιπζεο. 

Παξαηεξήζακε, σζηόζν, ηελ απνπζία ησλ δεηθηώλ επξσζηίαο (breadth indicators), νη 

νπνίνη δηαθέξνπλ από ηνπο ππόινηπνπο ηερληθνύο δείθηεο κε ηελ έλλνηα όηη δελ 

εμεηάδνπλ ηελ “επξσζηία” κεκνλσκέλσλ κεηνρώλ αιιά νιόθιεξσλ αγνξώλ θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθώλ δεηθηώλ. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ πνιινί δείθηεο. Δκείο, 

όκσο, επηιέμακε λα εξγαζηνύκε πάλσ ζηνπο ζεκαληηθόηεξνπο από απηνύο. Γηα ηνλ 

ιόγν απηό παξάγακε πέληε ζπλαξηήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ ππνινγηζκό θαη ηε 

δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ δεηθηώλ Arms Index, Cumulative Volume Index, 

Advance/Decline (Line θαη Ratio), Force Index θαη Chaikin Oscillator.  

πλνςίδνληαο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε R εμππεξεηεί κε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν 

ηνλ ηνκέα ηεο ηερληθήο αλάιπζεο, αθνύ πξνζθέξεη ηα πεξηζζόηεξα εξγαιεία πνπ 

κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ βαζηθά γηα έλαλ ηερληθό αλαιπηή. πγθξηηηθά, βέβαηα, κε 

άιια εκπνξηθά ινγηζκηθά απνθιεηζηηθά ηερληθήο αλάιπζεο παξνπζηάδεη ειιείςεηο. 

Απηέο, σζηόζν, κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ πνιύ εύθνια αθνύ ε R δηαζέηεη έλα θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ γηα ζπλερή δεκηνπξγία θαη πξνζζήθε λέσλ ζπλαξηήζεσλ. Δμάιινπ, ε πην 

βαζηθή αξρή ηεο R είλαη εθείλε ηεο δηαξθνύο αλάπηπμήο ηεο από ηνπο ρξήζηεο ηεο γηα 

ηνπο ρξήζηεο ηεο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αξρήο θηλεζήθακε θαη ζηελ παξνύζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία, δεκηνπξγώληαο ζπλαξηήζεηο πνπ ζεσξνύκε όηη βειηηώλνπλ 

αηζζεηά ηελ εκπεηξία ηνπ επαγγεικαηία ηεο ηερληθήο αλάιπζεο κε ην ινγηζκηθό ηεο R.  
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Παράρτημα Α 

 

Υπόλοιπερ Καηηγοπίερ ΚΜΟ 

 Σηαθμιζμένορ Κινηηόρ Μέζορ Όπορ (Weighted Moving Average)    

addWMA(n = 10,col = "blue") 

addWMA(n = 50,col = "red") 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππεξθαιπθζεί ε αδπλακία ηνπ απινύ ΚΜΟ ζρεηηθά κε ηελ 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλαγλώξηζε κεηαβνιήο ηάζεσλ, ρξεζηκνπνηείηαη ν ζηαζκηζκέλνο 

ΚΜΟ. Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ είλαη όηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο είλαη 

πην ζεκαληηθέο από ηηο παξειζνύζεο θαη γηα ην ιόγν απηό δίλεηαη κεγαιύηεξε βαξύηεηα 

ζε απηέο κέζα από θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο. Μπνξεί, ινηπόλ, ζαλ ΚΜΟ ν 

ζηαζκηζκέλνο λα δίλεη πην γξήγνξα ζήκαηα γηα κεηαβνιή ηεο ηάζεο από ηνλ απιό 

ΚΜΟ, αιιά αληίζηνηρα παξνπζηάδεη κεγαιύηεξεο απμνκεηώζεηο θαη πεξηζζόηεξεο 

αιιαγέο θαηεύζπλζεο (Copsey, 1999). 
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 Δκθεηικόρ Κινηηόρ Μέζορ Όπορ (Exponential Moving Average) 

addEMA (n = 5, col = "blue") 

addEMA (n = 20, col = "red") 

 

 

Όπσο πεξηγξάθεη θαη ν Murphy (1999), ν εθζεηηθόο ΚΜΟ είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ 

πξνεγνύκελσλ δύν ΚΜΟ. Αξρηθά, όπσο θαη ν ζηαζκηζκέλνο ΚΜΟ δίλεη κεγαιύηεξε 

ζεκαζία ζηηο πην πξόζθαηεο παξαηεξήζεηο. Ωζηόζν, ζεσξεί όηη όιεο νη ηηκέο είλαη 

ζεκαληηθέο, αθόκα θαη εθείλεο πξηλ από έλα ρξόλν ή θαη παξαπάλσ. Έηζη, ινηπόλ, ζηνλ 

ππνινγηζκό θάζε εθζεηηθνύ ΚΜΟ ιακβάλεηαη ππόςε θαη ν εθζεηηθόο ΚΜΟ ηεο 

πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό ζε θάζε θαηλνύξγην ππνινγηζκό ππάξρεη 

θαη θάπνηα αλαθνξά, έζησ θαη κηθξή, ζε αξρηθέο ηηκέο ηεο ρξνληθήο ζεηξάο.   
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 Γιπλά Δκθεηικόρ Κινηηόρ Μέζορ Όπορ (Double Exponential Moving 

Average) 

addDEMA(n = 10,col = "blue")  

addDEMA(n = 50,col = "red") 

 

 

Πξόθεηηαη γηα ΚΜΟ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θαζπζηέξεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ αλίρλεπζε ηάζεσλ από ηνπο άιινπο ΚΜΟ. Γε ρξεζηκνπνηείηαη 

πιένλ ηόζν ζηελ ηερληθή αλάιπζε (Copsey, 1999). 
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 Elastic Volume Weighted Moving Average  

addEVWMA(n = 10,col = "blue")  

addEVWMA(n = 50,col = "red") 

 

 

Πξόθεηηαη γηα ΚΜΟ πνπ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ ζαλ 

κέζν ζηάζκηζεο ησλ ηηκώλ θιεηζίκαηνο. 
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 Δκθεηικόρ Κινηηόρ Μέζορ Όπορ μηδενικήρ ςζηέπηζηρ ( Zero-Lag 

Exponential Moving Average) 

addZLEMA(n = 10,col = "blue") 

addZLEMA(n = 50,col = "red") 

 

 

Δίλαη κηα παξαιιαγή ηνπ εθζεηηθνύ ΚΜΟ, πνπ πξνζπαζεί όκσο λα κεηώζεη ηελ 

πζηέξεζε ζηελ αλίρλεπζε ηάζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
105 

Παράρτημα Β (Κώδικας) 

 

Σςνάπηηζη trendline 

trendline <- function (x,reg.type=""){ 

 

### απηόκαηε θόξησζε παθέηνπ quantmod 

stopifnot("package:quantmod" %in% search() || require("quantmod", 

quietly = TRUE)) 

x <- try.xts(x, error = as.matrix) 

 

### Επηινγή ζηήιεο ηηκώλ θιεηζίκαηνο από ηελ ρξνληθή ζεηξά    

### ηνπ νξίζκαηνο x 

Close<-Cl(x) 

 

### Επηινγή ζηήιεο εκεξνκεληώλ από ηελ ρξνληθή ζεηξά ηνπ      

### νξίζκαηνο x 

date <- .index(x) 

 

### Εθηέιεζε γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο θαη εύξεζε δηαζηεκάησλ    

### εκπηζηνζύλεο εάλ ε ηηκή ηνπ reg.type είλαη linear 

if(reg.type == "linear" || reg.type == "" ){ 

mdl <- lm(Close ~ date) 

prediction <- predict(mdl,interval="prediction",level=0.95) 

} 

 

### Εθηέιεζε παιηλδξόκεζεο loess θαη εύξεζε δηαζηεκάησλ       

### εκπηζηνζύλεο εάλ ε ηηκή ηνπ reg.type είλαη loess 

else if (reg.type == "loess"){ 

n <- length(Close) 

res.loess<-loess(Close ~ date,span=0.75) 

res.pre.lo=predict(res.loess,se=TRUE) 

if(n<900){ 

up <- res.pre.lo$fit+15*res.pre.lo$se.fit 

dn <- res.pre.lo$fit-15*res.pre.lo$se.fit 

} 

else if(n>900 && n<1100){ 

up <- res.pre.lo$fit+17*res.pre.lo$se.fit 

dn <- res.pre.lo$fit-17*res.pre.lo$se.fit 

} 

else if(n>1100 && n<1350){ 

up <- res.pre.lo$fit+20*res.pre.lo$se.fit 

dn <- res.pre.lo$fit-20*res.pre.lo$se.fit 

} 

else if(n>1350 && n<1600){ 

up <- res.pre.lo$fit+22*res.pre.lo$se.fit 

dn <- res.pre.lo$fit-22*res.pre.lo$se.fit 

} 

else if(n>1600){ 

up <- res.pre.lo$fit+24*res.pre.lo$se.fit 

dn <- res.pre.lo$fit-24*res.pre.lo$se.fit 

} 

prediction <- cbind(res.pre.lo$fit,up,dn) 

} 
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### Με εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο θαη παξαγσγή κελύκαηνο         

### ζθάικαηνο εάλ ην όξηζκα reg.type δελ είλαη ζπκπιεξσκέλν   

### ζσζηά 

else { 

stop('argument reg.type should take values linear or loess') 

}   

 

### Επηζηξνθή πίλαθα απνηειεζκάησλ 

reclass(prediction,x) 

} 

 

Σςνάπηηζη Fibonacci.Retrace 

Fibonacci.Retrace <- function(x,from="" ,to="") { 

 

### απηόκαηε θόξησζε παθέηνπ quantmod 

stopifnot("package:quantmod" %in% search() || require("quantmod", 

quietly = TRUE)) 

x <- try.xts(x, error = as.matrix) 

 

### Επηινγή ζηήιεο ηηκώλ θιεηζίκαηνο από ηελ ρξνληθή ζεηξά    

### ηνπ νξίζκαηνο x 

Close <- Cl(x) 

 

### Εύξεζε επηπέδσλ δηόξζσζεο Fibonacci εάλ ηα νξίζκαηα       

### from θαη to είλαη ζπκπιεξσκέλα 

if(from!="" && to!="" && any(index(x)== from) && any(index(x)== to)){ 

subx <- subset(Close, index(Close)>=from & index(Close)<=to) 

n <- nrow(subx) 

min <- runMin(subx,n = n) 

max <- runMax(subx,n = n) 

high <- 0.618*(max-min) + min 

middle <- 0.5*(max-min) + min 

low <- 0.38*(max-min) + min 

min.vector <- as.vector(min) 

max.vector <- as.vector(max) 

subx1 <- subset(subx, subx == min.vector[length(min)]) 

subx2 <- subset(subx, subx == max.vector[length(max)]) 

min.date <- index(subx1) 

max.date <- index(subx2) 

} 

 

### Εύξεζε επηπέδσλ δηόξζσζεο Fibonacci εάλ ηα νξίζκαηα        

### from θαη to δελ είλαη ζπκπιεξσκέλα 

else if (from=="" && to=="" ){ 

n <- nrow(x) 

min <- runMin(Close,n=n) 

max <- runMax(Close,n=n) 

high <- 0.618*(max-min) + min 

middle <- 0.5*(max-min) + min 

low <- 0.38*(max-min) + min 

min.vector <- as.vector(min) 

max.vector <- as.vector(max) 

subx1 <- subset(Close, Close == min.vector[length(min)]) 

subx2 <- subset(Close, Close == max.vector[length(max)]) 

min.date <- index(subx1) 

max.date <- index(subx2) 

} 
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### Με εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο θαη παξαγσγή κελύκαηνο         

### ζθάικαηνο εάλ ηα from θαη to δελ είλαη ζσζηά              

### ζπκπιεξσκέλα 

else { 

stop('arguments from or to are not filled correctly or are out of 

bounds') 

} 

 

### Υπνινγηζκόο επηπέδσλ δηόξζσζεο 

m <- as.integer(as.vector(tail(min,n=1))) 

a <- as.integer(as.vector(tail(max,n=1))) 

h <- as.integer(as.vector(tail(high,n=1))) 

d <- as.integer(as.vector(tail(middle,n=1))) 

l <- as.integer(as.vector(tail(low,n=1))) 

 

### Εθηύπσζε ζηελ θνλζόια ηεο R κελύκαηνο γηα ηα ηξία         

### επίπεδα δηόξζσζεο   

if(max.date < min.date){ 

writeLines("According to the Fibonacci sequence the 38% retracement 

level is") 

print(l) 

writeLines("the 50% retracement level is") 

print(d) 

writeLines("and the 61,8% retracement level is") 

print(h) 

} 

else{ 

writeLines("According to the Fibonacci sequence the 61,8% retracement 

level is") 

print(l) 

writeLines("the 50% retracement level is") 

print(d) 

writeLines("and the 38% retracement level is") 

print(h) 

} 

 

### Πξνζζήθε δύν θόθθηλσλ θαη ηξηώλ κπιε νξηδόληησλ γξακκώλ    

### ζην δηάγξακκα 

addLines(h=c(min,max,high,middle,low),col=c("red","red","blue","blue",

"blue")) 

} 

 

 

Σςνάπηηζη Fibonacci.time 

Fibonacci.time <- function(x, type = "", from="", to="") 

{ 

 

### απηόκαηε θόξησζε παθέηνπ quantmod 

stopifnot("package:quantmod" %in% search() || require("quantmod", 

quietly = TRUE)) 

x <- try.xts(x, error = as.matrix) 
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### Πξνζζήθε ζηε ρξνληθή ζεηξά ηνπ νξίζκαηνο x,               

### εκεξνκεληώλ θαηά ηηο νπνίεο ε κεηνρή δελ                  

### δηαπξαγκαηεύηεθε π.ρ. Σαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο 

empty <- 

zoo(order.by=seq.Date(head(index(x),1),tail(index(x),1),by="days")) 

w <- na.locf(merge(x,empty)) 

 

### Επηινγή ζηήιεο ηηκώλ θιεηζίκαηνο από ηελ w, ηε λέα        

### ρξνληθή ζεηξά πνπ δεκηνπξγήζακε 

Close <- Cl(w) 

 

### Πξνζζήθε ζηε ρξνληθή ζεηξά w, κειινληηθώλ εκεξνκεληώλ     

### γηα ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ  

last <- tail(index(w),n=1) 

plus <- c(last + 1:3500) 

x <- merge(w,plus) 

 

### Εύξεζε εκεξνκεληώλ θαηά ηηο νπνίεο ε πςειόηεξε θαη        

### ε ρακειόηεξε ηηκή ηεο ρξνληθήο ζεηξάο έιαβαλ ρώξα, ζηελ    

### πεξίπησζε πνπ ηα from θαη to είλαη ζπκπιεξσκέλα θαη       

### αλήθνπλ ζε ζσζηέο εκεξνκελίεο  

if(from!="" && to!="" && any(index(w)== from) && any(index(w)== to)){ 

subx <- subset(Close, index(Close)>=from & index(Close)<=to) 

min <- min(subx) 

max <- max(subx) 

subx1 <- subset(Close, Close == min) 

subx2 <- subset(Close, Close == max) 

a <- index(subx1) 

a <- a[1] 

b <- index(subx2) 

b <- b[1] 

} 

 

### Εύξεζε εκεξνκεληώλ θαηά ηηο νπνίεο ε πςειόηεξε θαη        

### ε ρακειόηεξε ηηκή ηεο ρξνληθήο ζεηξάο έιαβαλ ρώξα, ζηελ    

### πεξίπησζε πνπ ηα from θαη to δελ είλαη ζπκπιεξσκέλα  

else if (from=="" && to=="" ) { 

min <- min(Close) 

max <- max(Close) 

subx1 <- subset(Close, Close == min) 

subx2 <- subset(Close, Close == max) 

a <- index(subx1) 

a <- a[1] 

b <- index(subx2) 

b <- b[1] 

} 

 

### Μήλπκα ζθάικαηνο θαη κε εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο ζηελ      

### πεξίπησζε πνπ ηα from θαη to δελ είλαη ζπκπιεξσκέλα       

### ζσζηά 

else { 

stop('arguments from or to are not filled correctly or are out of 

bounds') 

} 

 

### Υπνινγηζκόο ρξνληθώλ ζηόρσλ κε βάζε ηηο εκεξνκελίεο       

### πςειόηεξεο θαη ρακειόηεξεο ηηκήο ηεο ρξνληθήο             

### ζεηξάο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα type πάξεη ηελ ηηκή       

### day 

if(type=="day"){ 

c1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +13))   
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sk.c.1 <- 13 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, c1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

d1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +21)) 

sk.d.1 <- 21 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, d1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

e1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +34)) 

sk.e.1 <- 34 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, e1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

f1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +55)) 

sk.f.1 <- 55 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, f1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

g1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +89)) 

sk.g.1 <- 89 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, g1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

h1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b +13)) 

sk.h.1 <- 13 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, h1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

i1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 21)) 

sk.i.1 <- 21 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, i1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

j1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 34)) 

sk.j.1 <- 34 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, j1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

k1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 55)) 

sk.k.1 <- 55 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, k1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

l1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 89)) 

sk.l.1 <- 89 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, l1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

writeLines("The Fibonacci time targets measured in days are")  

} 

 

### Υπνινγηζκόο ρξνληθώλ ζηόρσλ κε βάζε ηηο εκεξνκελίεο       

### πςειόηεξεο θαη ρακειόηεξεο ηηκήο ηεο ρξνληθήο             

### ζεηξάο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα type πάξεη ηελ ηηκή    

### week 

else if (type=="week"){ 

c1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +65))   

sk.c.1 <- 65 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, c1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

d1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +105)) 

sk.d.1 <- 105 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, d1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

e1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +170)) 

sk.e.1 <- 170 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, e1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

f1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +275)) 

sk.f.1 <- 275 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, f1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

g1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +445)) 
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sk.g.1 <- 445 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, g1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

h1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b +65)) 

sk.h.1 <- 65 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, h1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

i1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 105)) 

sk.i.1 <- 105 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, i1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

j1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 170)) 

sk.j.1 <- 170 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, j1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

k1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 275)) 

sk.k.1 <- 275 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, k1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

l1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 445)) 

sk.l.1 <- 445 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, l1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

writeLines("The Fibonacci time targets measured in weeks are")  

} 

 

### Υπνινγηζκόο ρξνληθώλ ζηόρσλ κε βάζε ηηο εκεξνκελίεο       

### πςειόηεξεο θαη ρακειόηεξεο ηηκήο ηεο ρξνληθήο             

### ζεηξάο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα type πάξεη ηελ ηηκή    

### month 

else if (type=="month"){ 

c1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +273))   

sk.c.1 <- 273 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, c1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

d1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +441)) 

sk.d.1 <- 441 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, d1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

e1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +714)) 

sk.e.1 <- 714 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, e1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

f1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +1155)) 

sk.f.1 <- 1155 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, f1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

g1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +1869)) 

sk.g.1 <- 1869 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, g1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

h1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b +273)) 

sk.h.1 <- 273 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, h1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

i1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 441)) 

sk.i.1 <- 441 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, i1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

j1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 714)) 

sk.j.1 <- 714 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, j1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

k1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 1155)) 
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sk.k.1 <- 1155 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, k1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

l1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 1869)) 

sk.l.1 <- 1869 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, l1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

writeLines("The Fibonacci time targets measured in months are") 

} 

 

### Υπνινγηζκόο ρξνληθώλ ζηόρσλ κε βάζε ηηο εκεξνκελίεο       

### πςειόηεξεο θαη ρακειόηεξεο ηηκήο ηεο ρξνληθήο             

### ζεηξάο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα type πάξεη ηελ ηηκή    

### year 

else if (type=="year"){ 

c1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +3276))   

sk.c.1 <- 3276 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, c1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

d1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +5292)) 

sk.d.1 <- 5292 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, d1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

e1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +8568)) 

sk.e.1 <- 8568 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, e1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

f1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +13860)) 

sk.f.1 <- 13860 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, f1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

g1.1 <- as.Date(as.POSIXct(a +22428)) 

sk.g.1 <- 22428 + 1 - sum(!weekdays(seq(a, g1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

h1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b +3276)) 

sk.h.1 <- 3276 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, h1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

i1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 5292)) 

sk.i.1 <- 5292 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, i1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

j1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 8568)) 

sk.j.1 <- 8568 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, j1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

k1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 13860)) 

sk.k.1 <- 13860 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, k1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

 

l1.1 <- as.Date(as.POSIXct(b + 22428)) 

sk.l.1 <- 22428 + 1 - sum(!weekdays(seq(b, l1.1, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

writeLines("The Fibonacci time targets measured in years are") 

} 

 

### Με εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο θαη παξαγσγή κελύκαηνο         

### ζθάικαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα type δελ είλαη      

### ζπκπιεξσκέλν ζσζηά 

else{ 

stop('argument type should be day,week,month or year') 

} 
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### Εθηέιεζε θαηάιιεισλ ελεξγεηώλ πξνθεηκέλνπ ζηνπο           

### ρξνληθνύο ζηόρνπο πνπ ππνινγίδνληαη λα κελ ιακβάλνληαη    

### ππόςηλ ηα Σαββαηνθύξηαθα  

c1.2 <- as.Date(as.POSIXct(c1.1 + sk.c.1)) 

sk.c.2 <- sk.c.1 + 1 - sum(!weekdays(seq(c1.1, c1.2, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

c1.3 <- as.Date(as.POSIXct(c1.2 +sk.c.2)) 

sk.c.3 <- sk.c.2 + 1 - sum(!weekdays(seq(c1.2, c1.3, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

c1.4 <- as.Date(as.POSIXct(c1.3 +sk.c.3)) 

sk.c.4 <- sk.c.3 + 1 - sum(!weekdays(seq(c1.3, c1.4, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

c1.5 <- as.Date(as.POSIXct(c1.4 +sk.c.4)) 

sk.c.5 <- sk.c.4 + 1 - sum(!weekdays(seq(c1.4, c1.5, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

c1.6 <- as.Date(as.POSIXct(c1.5 +sk.c.5)) 

sk.c.6 <- sk.c.5 + 1 - sum(!weekdays(seq(c1.5, c1.6, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

c1.7 <- as.Date(as.POSIXct(c1.6 +sk.c.6)) 

sk.c.7 <- sk.c.6 + 1 - sum(!weekdays(seq(c1.6, c1.7, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

c1.8 <- as.Date(as.POSIXct(c1.7 +sk.c.7)) 

sk.c.8 <- sk.c.7 + 1 - sum(!weekdays(seq(c1.7, c1.8, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

c1.9 <- as.Date(as.POSIXct(c1.8 +sk.c.8)) 

dif <- c1.9 - a 

c9 <- which(index(x) == a +dif) 

 

 

d1.2 <- as.Date(as.POSIXct(d1.1 + sk.d.1)) 

sk.d.2 <- sk.d.1 + 1 - sum(!weekdays(seq(d1.1, d1.2, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

d1.3 <- as.Date(as.POSIXct(d1.2 +sk.d.2)) 

sk.d.3 <- sk.d.2 + 1 - sum(!weekdays(seq(d1.2, d1.3, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

d1.4 <- as.Date(as.POSIXct(d1.3 +sk.d.3)) 

sk.d.4 <- sk.d.3 + 1 - sum(!weekdays(seq(d1.3, d1.4, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

d1.5 <- as.Date(as.POSIXct(d1.4 +sk.d.4)) 

sk.d.5 <- sk.d.4 + 1 - sum(!weekdays(seq(d1.4, d1.5, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

d1.6 <- as.Date(as.POSIXct(d1.5 +sk.d.5)) 

sk.d.6 <- sk.d.5 + 1 - sum(!weekdays(seq(d1.5, d1.6, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

d1.7 <- as.Date(as.POSIXct(d1.6 +sk.d.6)) 

sk.d.7 <- sk.d.6 + 1 - sum(!weekdays(seq(d1.6, d1.7, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

d1.8 <- as.Date(as.POSIXct(d1.7 +sk.d.7)) 

sk.d.8 <- sk.d.7 + 1 - sum(!weekdays(seq(d1.7, d1.8, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

d1.9 <- as.Date(as.POSIXct(d1.8 +sk.d.8)) 

dif <- d1.9 - a 

d9 <- which(index(x) == a +dif) 

 

e1.2 <- as.Date(as.POSIXct(e1.1 + sk.e.1)) 

sk.e.2 <- sk.e.1 + 1 - sum(!weekdays(seq(e1.1, e1.2, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

e1.3 <- as.Date(as.POSIXct(e1.2 +sk.e.2)) 

sk.e.3 <- sk.e.2 + 1 - sum(!weekdays(seq(e1.2, e1.3, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

e1.4 <- as.Date(as.POSIXct(e1.3 +sk.e.3)) 

sk.e.4 <- sk.e.3 + 1 - sum(!weekdays(seq(e1.3, e1.4, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

e1.5 <- as.Date(as.POSIXct(e1.4 +sk.e.4)) 
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sk.e.5 <- sk.e.4 + 1 - sum(!weekdays(seq(e1.4, e1.5, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

e1.6 <- as.Date(as.POSIXct(e1.5 +sk.e.5)) 

sk.e.6 <- sk.e.5 + 1 - sum(!weekdays(seq(e1.5, e1.6, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

e1.7 <- as.Date(as.POSIXct(e1.6 +sk.e.6)) 

sk.e.7 <- sk.e.6 + 1 - sum(!weekdays(seq(e1.6, e1.7, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

e1.8 <- as.Date(as.POSIXct(e1.7 +sk.e.7)) 

sk.e.8 <- sk.e.7 + 1 - sum(!weekdays(seq(e1.7, e1.8, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

e1.9 <- as.Date(as.POSIXct(e1.8 +sk.e.8)) 

dif <- e1.9 - a 

e9 <- which(index(x) == a +dif) 

 

f1.2 <- as.Date(as.POSIXct(f1.1 + sk.f.1)) 

sk.f.2 <- sk.f.1 + 1 - sum(!weekdays(seq(f1.1, f1.2, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

f1.3 <- as.Date(as.POSIXct(f1.2 +sk.f.2)) 

sk.f.3 <- sk.f.2 + 1 - sum(!weekdays(seq(f1.2, f1.3, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

f1.4 <- as.Date(as.POSIXct(f1.3 +sk.f.3)) 

sk.f.4 <- sk.f.3 + 1 - sum(!weekdays(seq(f1.3, f1.4, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

f1.5 <- as.Date(as.POSIXct(f1.4 +sk.f.4)) 

sk.f.5 <- sk.f.4 + 1 - sum(!weekdays(seq(f1.4, f1.5, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

f1.6 <- as.Date(as.POSIXct(f1.5 +sk.f.5)) 

sk.f.6 <- sk.f.5 + 1 - sum(!weekdays(seq(f1.5, f1.6, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

f1.7 <- as.Date(as.POSIXct(f1.6 +sk.f.6)) 

sk.f.7 <- sk.f.6 + 1 - sum(!weekdays(seq(f1.6, f1.7, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

f1.8 <- as.Date(as.POSIXct(f1.7 +sk.f.7)) 

sk.f.8 <- sk.f.7 + 1 - sum(!weekdays(seq(f1.7, f1.8, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

f1.9 <- as.Date(as.POSIXct(f1.8 +sk.f.8)) 

dif <- f1.9 - a 

f9 <- which(index(x) == a +dif) 

 

g1.2 <- as.Date(as.POSIXct(g1.1 + sk.g.1)) 

sk.g.2 <- sk.g.1 + 1 - sum(!weekdays(seq(g1.1, g1.2, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

g1.3 <- as.Date(as.POSIXct(g1.2 +sk.g.2)) 

sk.g.3 <- sk.g.2 + 1 - sum(!weekdays(seq(g1.2, g1.3, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

g1.4 <- as.Date(as.POSIXct(g1.3 +sk.g.3)) 

sk.g.4 <- sk.g.3 + 1 - sum(!weekdays(seq(g1.3, g1.4, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

g1.5 <- as.Date(as.POSIXct(g1.4 +sk.g.4)) 

sk.g.5 <- sk.g.4 + 1 - sum(!weekdays(seq(g1.4, g1.5, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

g1.6 <- as.Date(as.POSIXct(g1.5 +sk.g.5)) 

sk.g.6 <- sk.g.5 + 1 - sum(!weekdays(seq(g1.5, g1.6, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

g1.7 <- as.Date(as.POSIXct(g1.6 +sk.g.6)) 

sk.g.7 <- sk.g.6 + 1 - sum(!weekdays(seq(g1.6, g1.7, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

g1.8 <- as.Date(as.POSIXct(g1.7 +sk.g.7)) 

sk.g.8 <- sk.g.7 + 1 - sum(!weekdays(seq(g1.7, g1.8, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

g1.9 <- as.Date(as.POSIXct(g1.8 +sk.g.8)) 

dif <- g1.9 - a 

g9 <- which(index(x) == a +dif) 
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h1.2 <- as.Date(as.POSIXct(h1.1 + sk.h.1)) 

sk.h.2 <- sk.h.1 + 1 - sum(!weekdays(seq(h1.1, h1.2, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

h1.3 <- as.Date(as.POSIXct(h1.2 +sk.h.2)) 

sk.h.3 <- sk.h.2 + 1 - sum(!weekdays(seq(h1.2, h1.3, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

h1.4 <- as.Date(as.POSIXct(h1.3 +sk.h.3)) 

sk.h.4 <- sk.h.3 + 1 - sum(!weekdays(seq(h1.3, h1.4, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

h1.5 <- as.Date(as.POSIXct(h1.4 +sk.h.4)) 

sk.h.5 <- sk.h.4 + 1 - sum(!weekdays(seq(h1.4, h1.5, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

h1.6 <- as.Date(as.POSIXct(h1.5 +sk.h.5)) 

sk.h.6 <- sk.h.5 + 1 - sum(!weekdays(seq(h1.5, h1.6, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

h1.7 <- as.Date(as.POSIXct(h1.6 +sk.h.6)) 

sk.h.7 <- sk.h.6 + 1 - sum(!weekdays(seq(h1.6, h1.7, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

h1.8 <- as.Date(as.POSIXct(h1.7 +sk.h.7)) 

sk.h.8 <- sk.h.7 + 1 - sum(!weekdays(seq(h1.7, h1.8, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

h1.9 <- as.Date(as.POSIXct(h1.8 +sk.h.8)) 

dif <- h1.9 - b 

h9 <- which(index(x) == b +dif) 

 

i1.2 <- as.Date(as.POSIXct(i1.1 + sk.i.1)) 

sk.i.2 <- sk.i.1 + 1 - sum(!weekdays(seq(i1.1, i1.2, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

i1.3 <- as.Date(as.POSIXct(i1.2 +sk.i.2)) 

sk.i.3 <- sk.i.2 + 1 - sum(!weekdays(seq(i1.2, i1.3, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

i1.4 <- as.Date(as.POSIXct(i1.3 +sk.i.3)) 

sk.i.4 <- sk.i.3 + 1 - sum(!weekdays(seq(i1.3, i1.4, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

i1.5 <- as.Date(as.POSIXct(i1.4 +sk.i.4)) 

sk.i.5 <- sk.i.4 + 1 - sum(!weekdays(seq(i1.4, i1.5, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

i1.6 <- as.Date(as.POSIXct(i1.5 +sk.i.5)) 

sk.i.6 <- sk.i.5 + 1 - sum(!weekdays(seq(i1.5, i1.6, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

i1.7 <- as.Date(as.POSIXct(i1.6 +sk.i.6)) 

sk.i.7 <- sk.i.6 + 1 - sum(!weekdays(seq(i1.6, i1.7, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

i1.8 <- as.Date(as.POSIXct(i1.7 +sk.i.7)) 

sk.i.8 <- sk.i.7 + 1 - sum(!weekdays(seq(i1.7, i1.8, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

i1.9 <- as.Date(as.POSIXct(i1.8 +sk.i.8)) 

dif <- i1.9 - b 

i9 <- which(index(x) == b +dif) 

 

j1.2 <- as.Date(as.POSIXct(j1.1 + sk.j.1)) 

sk.j.2 <- sk.j.1 + 1 - sum(!weekdays(seq(j1.1,j1.2, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

j1.3 <- as.Date(as.POSIXct(j1.2 +sk.j.2)) 

sk.j.3 <- sk.j.2 + 1 - sum(!weekdays(seq(j1.2, j1.3, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

j1.4 <- as.Date(as.POSIXct(j1.3 +sk.j.3)) 

sk.j.4 <- sk.j.3 + 1 - sum(!weekdays(seq(j1.3, j1.4, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

j1.5 <- as.Date(as.POSIXct(j1.4 +sk.j.4)) 

sk.j.5 <- sk.j.4 + 1 - sum(!weekdays(seq(j1.4, j1.5, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

j1.6 <- as.Date(as.POSIXct(j1.5 +sk.j.5)) 
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sk.j.6 <- sk.j.5 + 1 - sum(!weekdays(seq(j1.5, j1.6, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

j1.7 <- as.Date(as.POSIXct(j1.6 +sk.j.6)) 

sk.j.7 <- sk.j.6 + 1 - sum(!weekdays(seq(j1.6, j1.7, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

j1.8 <- as.Date(as.POSIXct(j1.7 +sk.j.7)) 

sk.j.8 <- sk.j.7 + 1 - sum(!weekdays(seq(j1.7, j1.8, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

j1.9 <- as.Date(as.POSIXct(j1.8 +sk.j.8)) 

dif <- j1.9 - b 

j9 <- which(index(x) == b +dif) 

 

k1.2 <- as.Date(as.POSIXct(k1.1 + sk.k.1)) 

sk.k.2 <- sk.k.1 + 1 - sum(!weekdays(seq(k1.1,k1.2, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

k1.3 <- as.Date(as.POSIXct(k1.2 +sk.k.2)) 

sk.k.3 <- sk.k.2 + 1 - sum(!weekdays(seq(k1.2, k1.3, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

k1.4 <- as.Date(as.POSIXct(k1.3 +sk.k.3)) 

sk.k.4 <- sk.k.3 + 1 - sum(!weekdays(seq(k1.3, k1.4, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

k1.5 <- as.Date(as.POSIXct(k1.4 +sk.k.4)) 

sk.k.5 <- sk.k.4 + 1 - sum(!weekdays(seq(k1.4, k1.5, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

k1.6 <- as.Date(as.POSIXct(k1.5 +sk.k.5)) 

sk.k.6 <- sk.k.5 + 1 - sum(!weekdays(seq(k1.5, k1.6, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

k1.7 <- as.Date(as.POSIXct(k1.6 +sk.k.6)) 

sk.k.7 <- sk.k.6 + 1 - sum(!weekdays(seq(k1.6, k1.7, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

k1.8 <- as.Date(as.POSIXct(k1.7 +sk.k.7)) 

sk.k.8 <- sk.k.7 + 1 - sum(!weekdays(seq(k1.7, k1.8, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

k1.9 <- as.Date(as.POSIXct(k1.8 +sk.k.8)) 

dif <- k1.9 - b 

k9 <- which(index(x) == b +dif) 

 

l1.2 <- as.Date(as.POSIXct(l1.1 + sk.l.1)) 

sk.l.2 <- sk.l.1 + 1 - sum(!weekdays(seq(l1.1,l1.2, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

l1.3 <- as.Date(as.POSIXct(l1.2 +sk.l.2)) 

sk.l.3 <- sk.l.2 + 1 - sum(!weekdays(seq(l1.2, l1.3, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

l1.4 <- as.Date(as.POSIXct(l1.3 +sk.l.3)) 

sk.l.4 <- sk.l.3 + 1 - sum(!weekdays(seq(l1.3, l1.4, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

l1.5 <- as.Date(as.POSIXct(l1.4 +sk.l.4)) 

sk.l.5 <- sk.l.4 + 1 - sum(!weekdays(seq(l1.4, l1.5, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

l1.6 <- as.Date(as.POSIXct(l1.5 +sk.l.5)) 

sk.l.6 <- sk.l.5 + 1 - sum(!weekdays(seq(l1.5, l1.6, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

l1.7 <- as.Date(as.POSIXct(l1.6 +sk.l.6)) 

sk.l.7 <- sk.l.6 + 1 - sum(!weekdays(seq(l1.6, l1.7, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

l1.8 <- as.Date(as.POSIXct(l1.7 +sk.l.7)) 

sk.l.8 <- sk.l.7 + 1 - sum(!weekdays(seq(l1.7, l1.8, "days")) %in% 

c("Σάββατο", "Κςπιακή")) 

l1.9 <- as.Date(as.POSIXct(l1.8 +sk.l.8)) 

dif <- l1.9 - b 

l9 <- which(index(x) == b +dif) 

 

### Σπγθέληξσζε ησλ δέθα ρξνληθώλ ζηόρσλ ζηελ κεηαβιεηή u 

u <- c(c1.9,d1.9,e1.9,f1.9,g1.9,h1.9,i1.9,j1.9,k1.9,l1.9) 



 
116 

lines <- c(c9,d9,e9,f9,g9,h9,i9,j9,k9,l9) 

 

### Εθηέιεζε ελεξγεηώλ γηα ηελ επηινγή κόλν εθείλσλ ησλ       

### ρξνληθώλ ζηόρσλ πνπ αλήθνπλ ζε εκεξνκελίεο                

### κεηαγελέζηεξεο ηεο ρξνληθήο ζεηξάο πνπ εμεηάδνπκε 

result=NULL 

length <- length(lines) 

if(from!="" && to!=""){ 

for(i in 1:length){ 

if(u[i]>to){ 

result[i] = lines[i] 

} 

} 

} 

else { 

for(i in 1:length){ 

if(u[i]>tail(index(w),1)){ 

result[i] = lines[i] 

} 

} 

} 

 

### Εθηύπσζε ησλ ρξνληθώλ ζηόρσλ ζηελ θνλζόια ηεο R 

print(u) 

 

### Δεκηνπξγία δηαγξάκκαηνο ηηκώλ θιεηζίκαηνο ηεο εμεηαδόκελεο  

### ρξνληθήο ζεηξάο 

chartSeries(w,name=paste("Fibonacci time targets of subset", from, "-

", to),theme= chartTheme("white")) 

 

### Πξνζζήθε θάζεησλ γξακκώλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο          

### ρξνληθνύο ζηόρνπο, ζην δηάγξακκα 

addLines(v=result) 

} 

 

 

Σςνάπηηζη ArmsIndex 

ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ ArmsIndex(), CVI() θαη Advance.Decline() ζα 

επεμεγήζνπκε ην θνκκάηη ηνπ θώδηθα πνπ αθνξά ηνλ ππνινγηζκό ελόο 

ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε. Απηό γίλεηαη αθελόο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ όγθνπ ηνπ θώδηθα 

αθεηέξνπ γηαηί ηα ηκήκαηα ηνπ θώδηθα επαλαιακβάλνληαη ζρεδόλ απηνύζηα ζηελ 

πεξίπησζε θάζε ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε.   

 

ArmsIndex <- function(index="",from="") { 

 

### Απηόκαηε θόξησζε παθέηνπ quantmod  

stopifnot("package:quantmod" %in% search() || require("quantmod", 

quietly = TRUE)) 

 

### Απηόκαηε θόξησζε παθέηνπ outliers γηα εληνπηζκό έθηνπσλ   

### ηηκώλ 
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stopifnot("package:outliers" %in% search() || require("outliers", 

quietly = TRUE)) 

 

### Υπνινγηζκόο Arms Index ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ 

### δείθηε DAX 

if(index=="DAX"){ 

 

### Δεκηνπξγία δηαλύζκαηνο tickers.DAX κε ηα ζύκβνια ησλ κεηνρώλ 

### ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε DAX 

tickers.DAX <- 

c("ADS.DE","ALV.DE","BAS.DE","BAYN.DE","BEI.DE","BMW.DE","CBK.DE",          

"CON.DE","DAI.DE","DB1.DE","DBK.DE","DPW.DE","DTE.DE","EOAN.DE","FME.D

E","FRE.DE","HEI.DE","HEN3.DE","IFX.DE","LHA.DE","LIN.DE","LXS.DE","MR

K.DE","MUV2.DE","RWE.DE","SAP.DE","SDF.DE","SIE.DE","TKA.DE","VOW3.DE"

) 

 

### Φόξησζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ κεηνρώλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ    

### δείθηε DAX 

if(from!=""){ 

getSymbols(tickers.DAX,from=from) 

} 

else{ 

getSymbols(tickers.DAX,from="2012-01-01") 

from="2012-01-01" 

} 

 

### Σπκπιήξσζε εκεξνκεληώλ πνπ ιείπνπλ από ηηο κεηνρέο ηνπ    

### ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε DAX 

from <- as.Date(from) 

empty <- zoo(order.by=seq.Date(from,Sys.Date(),by="days")) 

ADS.DE <- na.locf(na.locf(merge(ADS.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

ALV.DE <- na.locf(na.locf(merge(ALV.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

BAS.DE <- na.locf(na.locf(merge(BAS.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

BAYN.DE <- na.locf(na.locf(merge(BAYN.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

BEI.DE <- na.locf(na.locf(merge(BEI.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

BMW.DE <- na.locf(na.locf(merge(BMW.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

CBK.DE <- na.locf(na.locf(merge(CBK.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

CON.DE <- na.locf(na.locf(merge(CON.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

DAI.DE <- na.locf(na.locf(merge(DAI.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

DB1.DE <- na.locf(na.locf(merge(DB1.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

DBK.DE <- na.locf(na.locf(merge(DBK.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

DPW.DE <- na.locf(na.locf(merge(DPW.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

DTE.DE <- na.locf(na.locf(merge(DTE.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

EOAN.DE <- na.locf(na.locf(merge(EOAN.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

FME.DE <- na.locf(na.locf(merge(FME.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

FRE.DE <- na.locf(na.locf(merge(FRE.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

HEI.DE <- na.locf(na.locf(merge(HEI.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

HEN3.DE <- na.locf(na.locf(merge(HEN3.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

IFX.DE <- na.locf(na.locf(merge(IFX.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

LHA.DE <- na.locf(na.locf(merge(LHA.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

LIN.DE <- na.locf(na.locf(merge(LIN.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

LXS.DE <- na.locf(na.locf(merge(LXS.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

MRK.DE <- na.locf(na.locf(merge(MRK.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

MUV2.DE <- na.locf(na.locf(merge(MUV2.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

SAP.DE <- na.locf(na.locf(merge(SAP.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

SDF.DE <- na.locf(na.locf(merge(SDF.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

SIE.DE <- na.locf(na.locf(merge(SIE.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

TKA.DE <- na.locf(na.locf(merge(TKA.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

RWE.DE <- na.locf(na.locf(merge(RWE.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

VOW3.DE <- na.locf(na.locf(merge(VOW3.DE,empty)),fromLast=TRUE) 

 

### Τηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε DAX 

a1 <- as.vector(Cl(ADS.DE)) 
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a2 <- as.vector(Cl(ALV.DE)) 

a3 <- as.vector(Cl(BAS.DE)) 

a4 <- as.vector(Cl(BAYN.DE)) 

a5 <- as.vector(Cl(BEI.DE)) 

a6 <- as.vector(Cl(BMW.DE)) 

a7 <- as.vector(Cl(CBK.DE)) 

a8 <- as.vector(Cl(CON.DE)) 

a9 <- as.vector(Cl(DAI.DE)) 

a10 <- as.vector(Cl(DB1.DE)) 

a11 <- as.vector(Cl(DBK.DE)) 

a12 <- as.vector(Cl(DPW.DE)) 

a13 <- as.vector(Cl(DTE.DE)) 

a14 <- as.vector(Cl(EOAN.DE)) 

a15 <- as.vector(Cl(FME.DE)) 

a16 <- as.vector(Cl(FRE.DE)) 

a17 <- as.vector(Cl(HEI.DE)) 

a18 <- as.vector(Cl(HEN3.DE)) 

a19 <- as.vector(Cl(IFX.DE)) 

a20 <- as.vector(Cl(LHA.DE)) 

a21 <- as.vector(Cl(LIN.DE)) 

a22 <- as.vector(Cl(LXS.DE)) 

a23 <- as.vector(Cl(MRK.DE)) 

a24 <- as.vector(Cl(MUV2.DE)) 

a25 <- as.vector(Cl(SAP.DE)) 

a26 <- as.vector(Cl(SDF.DE)) 

a27 <- as.vector(Cl(SIE.DE)) 

a28 <- as.vector(Cl(TKA.DE)) 

a29 <- as.vector(Cl(RWE.DE)) 

a30 <- as.vector(Cl(VOW3.DE)) 

 

### Όγθνο ζπλαιιαγώλ κεηνρώλ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε DAX  

b1 <- as.vector(Vo(ADS.DE)) 

b2 <- as.vector(Vo(ALV.DE)) 

b3 <- as.vector(Vo(BAS.DE)) 

b4 <- as.vector(Vo(BAYN.DE)) 

b5 <- as.vector(Vo(BEI.DE)) 

b6 <- as.vector(Vo(BMW.DE)) 

b7 <- as.vector(Vo(CBK.DE)) 

b8 <- as.vector(Vo(CON.DE)) 

b9 <- as.vector(Vo(DAI.DE)) 

b10 <- as.vector(Vo(DB1.DE)) 

b11 <- as.vector(Vo(DBK.DE)) 

b12 <- as.vector(Vo(DPW.DE)) 

b13 <- as.vector(Vo(DTE.DE)) 

b14 <- as.vector(Vo(EOAN.DE)) 

b15 <- as.vector(Vo(FME.DE)) 

b16 <- as.vector(Vo(FRE.DE)) 

b17 <- as.vector(Vo(HEI.DE)) 

b18 <- as.vector(Vo(HEN3.DE)) 

b19 <- as.vector(Vo(IFX.DE)) 

b20 <- as.vector(Vo(LHA.DE)) 

b21 <- as.vector(Vo(LIN.DE)) 

b22 <- as.vector(Vo(LXS.DE)) 

b23 <- as.vector(Vo(MRK.DE)) 

b24 <- as.vector(Vo(MUV2.DE)) 

b25 <- as.vector(Vo(SAP.DE)) 

b26 <- as.vector(Vo(SDF.DE)) 

b27 <- as.vector(Vo(SIE.DE)) 

b28 <- as.vector(Vo(TKA.DE)) 

b29 <- as.vector(Vo(RWE.DE)) 

b30 <- as.vector(Vo(VOW3.DE)) 

 

### Δεκηνπξγία ιίζηαο κε όιεο ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρώλ 

### ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε DAX  
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vect <- 

list(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15,a16,a17,a18,a1

9,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30) 

 

### Δεκηνπξγία ιίζηαο κε όινπο ηνπο όγθνπο ζπλαιιαγώλ ησλ     

### κεηνρώλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε DAX  

vectb <- 

list(b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15,b16,b17,b18,b1

9,b20,b21,b22,b23,b24,b25,b26,b27,b28,b29,b30) 

 

length <- sapply(vect,NROW) 

n <- min(length) 

up = NULL 

down = NULL 

up.vol = NULL 

down.vol = NULL 

for(i in 2:n){ 

u=0 

d=0 

volup=0 

voldn=0 

 

### Δεκηνπξγία βξόγρνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εκεξήζηνπ αξηζκνύ 

### αλνδηθώλ θαη πησηηθώλ κεηνρώλ θαη ηνπ εκεξήζηνπ όγθνπ     

### ζπλαιιαγώλ ησλ αλνδηθώλ θαη ησλ πησηηθώλ κεηνρώλ 

for(h in 1:30){ 

if(vect[[c(h,i)]]>vect[[c(h,i-1)]]){ 

u = u+1 

volup = volup + vectb[[c(h,i)]] 

} 

else if(vect[[c(h,i)]]<vect[[c(h,i-1)]]){ 

d = d + 1 

voldn = voldn + vectb[[c(h,i)]] 

} 

else{ 

} 

} 

up[i] <- u 

down[i] <- d 

up.vol[i] <- volup 

down.vol[i] <- voldn 

} 

stocks <- up/down 

vols <- up.vol/down.vol 

 

### Υπνινγηζκόο δείθηε Arms Index 

result <- stocks/vols  

Close<-DPW.DE[,4,drop=TRUE] 

final <- (result*Close)/Close 

final <- as.xts(final) 

 

### Εύξεζε θαη αθαίξεζε έθηνπσλ ηηκώλ 

outlier_tf = outlier(final,logical=TRUE) 

find_outlier = which(outlier_tf==TRUE,arr.ind=TRUE) 

final = final[-find_outlier,] 

 

### Υπνινγηζκόο εμνκαιπζκέλνπ Arms Index κε απιό ΚΜΟ 10 εκεξώλ 

armsindex <- SMA(na.omit(final),n=10) 

} 

 

### Υπνινγηζκόο Arms Index ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ 

### δείθηε CAC40 

else if(index=="CAC40"){ 
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### Δεκηνπξγία δηαλύζκαηνο tickers.CAC40 κε ηα ζύκβνια ησλ    

### κεηνρώλ  ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε CAC40 

tickers.CAC40 <- c("AC.PA","ACA.PA","AI.PA","ALO.PA","ALU.PA",            

"BN.PA","BNP.PA","CA.PA","CAP.PA","CS.PA","DG.PA","EDF.PA","EI.PA","EN

.PA","FP.PA","GLE.PA","GSZ.PA","GTO.PA","KER.PA","LG.PA","LR.PA", 

"MC.PA","ML.PA","MT.PA","OR.PA","ORA.PA","PUB.PA","RI.PA","RNO.PA","SA

F.PA","SAN.PA","SGO.PA","SU.PA","TEC.PA","VIE.PA","VIV.PA","VK.PA") 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

} 

else if(index=="AEX"){ 

 

tickers.AEX <- c("AF.AS","AGN.AS","AH.AS","AKZA.AS","ASML.AS",           

"DSM.AS","FUR.AS","GTO.AS","HEIA.AS","IM.AS","INGA.AS","KPN.AS", 

"MT.AS","PHIA.AS","PNL.AS","RAND.AS","RDSA.AS","REN.AS","SBMO.AS","TNT

E.AS","UL.AS","UNA.AS","WKL.AS","ZIGGO.AS") 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

} 

else if(index=="BEL20"){ 

 

tickers.BEL20 <- 

c("AGB.BR","AVH.BR","BEFB.BR","BEK.BR","BLG.BR","COFB.BR","COL.BR","DE

L.BR","DIE.BR","ELI.BR","GBL.BR","INT.BR","KBC.BR","SOL.BR","THR.BR", 

"TNO.BR","UCB.BR","UMC.BR") 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

} 

 

### Με εθηέιεζε ζπλάξηεζεο θαη εκθάληζε κελύκαηνο ζθάικαηνο ζηελ 

### πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα index δελ ζπκπιεξσζεί ζσζηά 

else{ 

stop('argument index should be DAX,CAC40,AEX or BEL20') 

} 

 

### Επηζηξνθή ηηκώλ δείθηε Arms Index 

reclass(armsindex) 

} 

 

Σςνάπηηζη CVI 

CVI <- function(index="",from="") { 

 

### Απηόκαηε θόξησζε παθέηνπ quantmod  

stopifnot("package:quantmod" %in% search() || require("quantmod", 

quietly = TRUE)) 

 

### Υπνινγηζκόο CVI ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ       

### δείθηε BEL20 

if(index=="BEL20"){ 

 

### Δεκηνπξγία δηαλύζκαηνο tickers.BEL20 κε ηα ζύκβνια ησλ    

### κεηνρώλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε BEL20 

tickers.BEL20 <- 

c("AGB.BR","AVH.BR","BEFB.BR","BEK.BR","BLG.BR","COFB.BR","COL.BR","DE

L.BR","DIE.BR","ELI.BR","GBL.BR","INT.BR","KBC.BR","SOL.BR","THR.BR","

TNO.BR","UCB.BR","UMC.BR") 
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### Φόξησζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ κεηνρώλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ    

### δείθηε BEL20 

if(from!=""){ 

getSymbols(tickers.BEL20,from=from) 

} 

else{ 

getSymbols(tickers.BEL20,from="2012-01-01") 

from="2012-01-01" 

} 

 

### Σπκπιήξσζε εκεξνκεληώλ πνπ ιείπνπλ από ηηο κεηνρέο ηνπ    

### ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε BEL20 

from <- as.Date(from) 

empty <- zoo(order.by=seq.Date(from,Sys.Date(),by="days")) 

AGB.BR <- na.locf(na.locf(merge(AGB.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

AVH.BR <- na.locf(na.locf(merge(AVH.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

BEFB.BR <- na.locf(na.locf(merge(BEFB.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

BEK.BR <- na.locf(na.locf(merge(BEK.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

BLG.BR <- na.locf(na.locf(merge(BLG.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

COFB.BR <- na.locf(na.locf(merge(COFB.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

COL.BR <- na.locf(na.locf(merge(COL.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

DEL.BR <- na.locf(na.locf(merge(DEL.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

DIE.BR <- na.locf(na.locf(merge(DIE.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

ELI.BR <- na.locf(na.locf(merge(ELI.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

GBL.BR <- na.locf(na.locf(merge(GBL.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

INT.BR <- na.locf(na.locf(merge(INT.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

KBC.BR <- na.locf(na.locf(merge(KBC.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

SOL.BR <- na.locf(na.locf(merge(SOL.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

THR.BR <- na.locf(na.locf(merge(THR.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

TNO.BR <- na.locf(na.locf(merge(TNO.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

UCB.BR <- na.locf(na.locf(merge(UCB.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

UMC.BR <- na.locf(na.locf(merge(UMC.BR,empty)),fromLast=TRUE) 

 

### Τηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε BEL20 

a1 <- as.vector(Cl(AGB.BR)) 

a2 <- as.vector(Cl(AVH.BR)) 

a3 <- as.vector(Cl(BEFB.BR)) 

a4 <- as.vector(Cl(BEK.BR)) 

a5 <- as.vector(Cl(BLG.BR)) 

a6 <- as.vector(Cl(COFB.BR)) 

a7 <- as.vector(Cl(COL.BR)) 

a8 <- as.vector(Cl(DEL.BR)) 

a9 <- as.vector(Cl(DIE.BR)) 

a10 <- as.vector(Cl(ELI.BR)) 

a11 <- as.vector(Cl(GBL.BR)) 

a12 <- as.vector(Cl(INT.BR)) 

a13 <- as.vector(Cl(KBC.BR)) 

a14 <- as.vector(Cl(SOL.BR)) 

a15 <- as.vector(Cl(THR.BR)) 

a16 <- as.vector(Cl(TNO.BR)) 

a17 <- as.vector(Cl(UCB.BR)) 

a18 <- as.vector(Cl(UMC.BR)) 

 

### Όγθνο ζπλαιιαγώλ κεηνρώλ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε BEL20  

b1 <- as.vector(Vo(AGB.BR)) 

b2 <- as.vector(Vo(AVH.BR)) 

b3 <- as.vector(Vo(BEFB.BR)) 

b4 <- as.vector(Vo(BEK.BR)) 

b5 <- as.vector(Vo(BLG.BR)) 

b6 <- as.vector(Vo(COFB.BR)) 

b7 <- as.vector(Vo(COL.BR)) 

b8 <- as.vector(Vo(DEL.BR)) 
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b9 <- as.vector(Vo(DIE.BR)) 

b10 <- as.vector(Vo(ELI.BR)) 

b11 <- as.vector(Vo(GBL.BR)) 

b12 <- as.vector(Vo(INT.BR)) 

b13 <- as.vector(Vo(KBC.BR)) 

b14 <- as.vector(Vo(SOL.BR)) 

b15 <- as.vector(Vo(THR.BR)) 

b16 <- as.vector(Vo(TNO.BR)) 

b17 <- as.vector(Vo(UCB.BR)) 

b18 <- as.vector(Vo(UMC.BR)) 

 

### Δεκηνπξγία ιίζηαο κε όιεο ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρώλ 

### ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε BEL20  

vect <- 

list(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15,a16,a17,a18) 

 

### Δεκηνπξγία ιίζηαο κε όινπο ηνπο όγθνπο ζπλαιιαγώλ ησλ     

### κεηνρώλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε BEL20 

vectb <- 

list(b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15,b16,b17,b18) 

 

length <- sapply(vect,NROW) 

n <- min(length) 

up.vol = NULL 

down.vol = NULL 

for(i in 2:n){ 

volup=0 

voldn=0 

 

### Δεκηνπξγία βξόγρνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εκεξήζηνπ όγθνπ     

### ζπλαιιαγώλ ησλ αλνδηθώλ θαη ησλ πησηηθώλ κεηνρώλ 

for(h in 1:18){ 

if(vect[[c(h,i)]]>vect[[c(h,i-1)]]){ 

volup = volup + vectb[[c(h,i)]] 

} 

else if(vect[[c(h,i)]]<vect[[c(h,i-1)]]){ 

voldn = voldn + vectb[[c(h,i)]] 

} 

else{ 

} 

} 

up.vol[i] <- volup 

down.vol[i] <- voldn 

} 

vols <- up.vol - down.vol 

lagcvi <- Lag(vols,k=1) 

 

### Υπνινγηζκόο δείθηε CVI 

cvi <- runSum(lagcvi,n=1,cumulative=TRUE) + vols 

Close<-AVH.BR[,4,drop=TRUE] 

final <- (cvi*Close)/Close 

final <- as.xts(final) 

} 

 

else if(index=="DAX"){ 

……………………………………………………………………… 

} 

 

else if(index=="CAC40"){ 

……………………………………………………………………… 

} 

 

else if(index=="AEX"){ 
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……………………………………………………………………… 

} 

 

### Με εθηέιεζε ζπλάξηεζεο θαη εκθάληζε κελύκαηνο ζθάικαηνο ζηελ 

### πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα index δελ ζπκπιεξσζεί ζσζηά 

else{ 

stop('argument index should be DAX,CAC40,AEX or BEL20') 

} 

 

### Επηζηξνθή ηηκώλ δείθηε CVI 

reclass(final) 

} 

 

 

Σςνάπηηζη Advance.Decline 

Advance.Decline <- function(type="line",index="",from="") { 

 

### Απηόκαηε θόξησζε παθέηνπ quantmod  

stopifnot("package:quantmod" %in% search() || require("quantmod", 

quietly = TRUE)) 

 

### Υπνινγηζκόο Advance/Decline Line ή Ratio ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

### ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε AEX 

if(index=="AEX"){ 

 

### Δεκηνπξγία δηαλύζκαηνο tickers.AEX κε ηα ζύκβνια ησλ       

### κεηνρώλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε AEX 

tickers.AEX <- c("AF.AS","AGN.AS","AH.AS","AKZA.AS","ASML.AS",     

"DSM.AS","FUR.AS","GTO.AS","HEIA.AS","IM.AS","INGA.AS","KPN.AS", 

"MT.AS","PHIA.AS","PNL.AS","RAND.AS","RDSA.AS","REN.AS","SBMO.AS","TNT

E.AS","UL.AS","UNA.AS","WKL.AS","ZIGGO.AS") 

 

### Φόξησζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ κεηνρώλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ    

### δείθηε AEX 

if(from!=""){ 

getSymbols(tickers.AEX,from=from) 

} 

else{ 

getSymbols(tickers.AEX,from="2012-01-01") 

from="2012-01-01" 

} 

 

### Σπκπιήξσζε εκεξνκεληώλ πνπ ιείπνπλ από ηηο κεηνρέο ηνπ    

### ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε AEX 

from <- as.Date(from) 

empty <- zoo(order.by=seq.Date(from,Sys.Date(),by="days")) 

AF.AS <- na.locf(na.locf(merge(AF.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

AGN.AS <- na.locf(na.locf(merge(AGN.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

AH.AS <- na.locf(na.locf(merge(AH.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

AKZA.AS <- na.locf(na.locf(merge(AKZA.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

ASML.AS <- na.locf(na.locf(merge(ASML.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

DSM.AS <- na.locf(na.locf(merge(DSM.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

FUR.AS <- na.locf(na.locf(merge(FUR.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

GTO.AS <- na.locf(na.locf(merge(GTO.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

HEIA.AS <- na.locf(na.locf(merge(HEIA.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

IM.AS <- na.locf(na.locf(merge(IM.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

INGA.AS <- na.locf(na.locf(merge(INGA.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

KPN.AS <- na.locf(na.locf(merge(KPN.AS,empty)),fromLast=TRUE) 
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MT.AS <- na.locf(na.locf(merge(MT.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

PHIA.AS <- na.locf(na.locf(merge(PHIA.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

PNL.AS <- na.locf(na.locf(merge(PNL.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

RAND.AS <- na.locf(na.locf(merge(RAND.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

RDSA.AS <- na.locf(na.locf(merge(RDSA.AS ,empty)),fromLast=TRUE) 

REN.AS <- na.locf(na.locf(merge(REN.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

SBMO.AS <- na.locf(na.locf(merge(SBMO.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

TNTE.AS <- na.locf(na.locf(merge(TNTE.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

UL.AS <- na.locf(na.locf(merge(UL.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

UNA.AS <- na.locf(na.locf(merge(UNA.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

WKL.AS <- na.locf(na.locf(merge(WKL.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

ZIGGO.AS <- na.locf(na.locf(merge(ZIGGO.AS,empty)),fromLast=TRUE) 

 

### Τηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε AEX 

a1 <- as.vector(Cl(AF.AS)) 

a2 <- as.vector(Cl(AGN.AS)) 

a3 <- as.vector(Cl(AH.AS)) 

a4 <- as.vector(Cl(AKZA.AS)) 

a5 <- as.vector(Cl(ASML.AS)) 

a6 <- as.vector(Cl(DSM.AS)) 

a7 <- as.vector(Cl(FUR.AS)) 

a8 <- as.vector(Cl(GTO.AS)) 

a9 <- as.vector(Cl(HEIA.AS)) 

a10 <- as.vector(Cl(IM.AS)) 

a11 <- as.vector(Cl(INGA.AS)) 

a12 <- as.vector(Cl(KPN.AS)) 

a13 <- as.vector(Cl(MT.AS )) 

a14 <- as.vector(Cl(PHIA.AS)) 

a15 <- as.vector(Cl(PNL.AS)) 

a16 <- as.vector(Cl(RAND.AS)) 

a17 <- as.vector(Cl(RDSA.AS)) 

a18 <- as.vector(Cl(REN.AS)) 

a19 <- as.vector(Cl(SBMO.AS)) 

a20 <- as.vector(Cl(TNTE.AS)) 

a21 <- as.vector(Cl(UL.AS)) 

a22 <- as.vector(Cl(UNA.AS)) 

a23 <- as.vector(Cl(WKL.AS)) 

a24 <- as.vector(Cl(ZIGGO.AS)) 

 

### Όγθνο ζπλαιιαγώλ κεηνρώλ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε BEL20  

b1 <- as.vector(Vo(AF.AS)) 

b2 <- as.vector(Vo(AGN.AS)) 

b3 <- as.vector(Vo(AH.AS)) 

b4 <- as.vector(Vo(AKZA.AS)) 

b5 <- as.vector(Vo(ASML.AS)) 

b6 <- as.vector(Vo(DSM.AS)) 

b7 <- as.vector(Vo(FUR.AS)) 

b8 <- as.vector(Vo(GTO.AS)) 

b9 <- as.vector(Vo(HEIA.AS)) 

b10 <- as.vector(Vo(IM.AS)) 

b11 <- as.vector(Vo(INGA.AS)) 

b12 <- as.vector(Vo(KPN.AS)) 

b13 <- as.vector(Vo(MT.AS )) 

b14 <- as.vector(Vo(PHIA.AS)) 

b15 <- as.vector(Vo(PNL.AS)) 

b16 <- as.vector(Vo(RAND.AS)) 

b17 <- as.vector(Vo(RDSA.AS)) 

b18 <- as.vector(Vo(REN.AS)) 

b19 <- as.vector(Vo(SBMO.AS)) 

b20 <- as.vector(Vo(TNTE.AS)) 

b21 <- as.vector(Vo(UL.AS)) 

b22 <- as.vector(Vo(UNA.AS)) 

b23 <- as.vector(Vo(WKL.AS)) 

b24 <- as.vector(Vo(ZIGGO.AS)) 
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### Δεκηνπξγία ιίζηαο κε όιεο ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρώλ 

### ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε AEX 

vect <- 

list(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15,a16,a17,a18,a1

9,a20,a21,a22,a23,a24) 

 

### Δεκηνπξγία ιίζηαο κε όινπο ηνπο όγθνπο ζπλαιιαγώλ ησλ     

### κεηνρώλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε AEX 

vectb <- 

list(b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15,b16,b17,b18,b1

9,b20,b21,b22,b23,b24) 

 

length <- sapply(vect,NROW) 

n <- min(length) 

up = NULL 

down = NULL 

 

### Δεκηνπξγία βξόγρνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εκεξήζηνπ αξηζκνύ     

### ησλ αλνδηθώλ θαη ησλ πησηηθώλ κεηνρώλ 

for(i in 2:n){ 

u=0 

d=0 

for(h in 1:24){ 

if(vect[[c(h,i)]]>vect[[c(h,i-1)]]){ 

u = u+1 

} 

else if(vect[[c(h,i)]]<vect[[c(h,i-1)]]){ 

d = d + 1 

} 

else{ 

} 

} 

up[i] <- u 

down[i] <- d 

} 

 

### Υπνινγηζκόο δείθηε Advance/Decline Line εάλ ην όξηζκα type 

### πάξεη ηελ ηηκή line 

if ( type == "line" ) 

{ 

stocks <- up - down 

lagAD <- Lag(stocks,k=1) 

ADLine <- runSum(lagAD,n=1,cumulative=TRUE) + stocks 

Close<-AGN.AS[,4,drop=TRUE] 

final <- (ADLine*Close)/Close 

final <- as.xts(final) 

} 

 

### Υπνινγηζκόο δείθηε Hughes Breadth Index εάλ ην όξηζκα type 

### πάξεη ηελ ηηκή ratio 

else if ( type == "ratio" ) 

{ 

ADRatio <- (up - down)/24 

Close<-AGN.AS[,4,drop=TRUE] 

result <- (ADRatio*Close)/Close 

result <- as.xts(result) 

final <- SMA(na.omit(result),n=10) 

} 

 

### Με εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο θαη εκθάληζε κελύκαηνο ζθάικαηνο 

### εάλ ην όξηζκα type δελ πάξεη ηελ ηηκή line ή ratio 

else{ 
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stop('argument type should be line or ratio') 

} 

} 

else if(index=="DAX"){ 

……………………………………………………………………… 

} 

else if(index=="CAC40"){ 

……………………………………………………………………… 

} 

else if(index=="BEL20"){ 

……………………………………………………………………… 

} 

 

### Με εθηέιεζε ζπλάξηεζεο θαη εκθάληζε κελύκαηνο ζθάικαηνο ζηελ 

### πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα index δελ ζπκπιεξσζεί ζσζηά 

else{ 

stop('argument index should be DAX,CAC40,AEX or BEL20') 

} 

 

### Επηζηξνθή ηηκώλ δείθηε Advance/Decline Line ή Hughes Breadth 

### Index 

reclass(final) 

} 

 

 

Σςνάπηηζη ForceIndex 

ForceIndex <- function (x,n = 13){ 

 

### Απηόκαηε θόξησζε παθέηνπ quantmod  

stopifnot("package:quantmod" %in% search() || require("quantmod", 

quietly = TRUE)) 

x <- try.xts(x, error = as.matrix) 

 

### Επηινγή ζηήιεο ηηκώλ θιεηζίκαηνο από ηελ ρξνληθή ζεηξά    

### ηνπ νξίζκαηνο x 

Close <- as.vector(Cl(x)) 

 

### Επηινγή ζηήιεο όγθνπ ζπλαιιαγώλ από ηελ ρξνληθή ζεηξά     

### ηνπ νξίζκαηνο x 

Volume<-x[,5,drop=TRUE] 

Volume <- Volume[-1,] 

m <- nrow(x) 

result = NULL 

 

### Υπνινγηζκόο δείθηε Force Index 

for (i in 1:m-1){ 

result[i] = (Close[i+1] - Close[i]) 

} 

final <- result * Volume 

final <- as.xts(final) 

 

### Εξομάλςνση δείθηε Force Index με εκθετικό ΚΜΟ ανάλογα με το n 

### πος θα επιλέξει ο σπήστηρ  

if(n==1 || n==0){ 

forind <- final 

} 

else{ 

forind <- EMA(final,n=n) 
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} 

### Επηζηξνθή ηηκώλ δείθηε Force Index 

reclass(forind,x) 

} 

 

Σςνάπηηζη ChOsc 

ChOsc <- function (x,n=20,n1=3,n2=10){ 

 

### Απηόκαηε θόξησζε παθέηνπ quantmod  

stopifnot("package:quantmod" %in% search() || require("quantmod", 

quietly = TRUE)) 

x <- try.xts(x, error = as.matrix) 

 

### Επηινγή ζηήιεο ηηκώλ θιεηζίκαηνο από ηελ ρξνληθή ζεηξά    

### ηνπ νξίζκαηνο x 

Close <- as.vector(Cl(x)) 

 

### Επηινγή ζηήιεο πςειόηεξσλ ηηκώλ από ηελ ρξνληθή ζεηξά     

### ηνπ νξίζκαηνο x 

High <- as.vector(Hi(x)) 

 

### Επηινγή ζηήιεο ρακειόηεξσλ ηηκώλ από ηελ ρξνληθή ζεηξά     

### ηνπ νξίζκαηνο x 

Low <- as.vector(Lo(x)) 

 

### Επηινγή ζηήιεο όγθνπ ζπλαιιαγώλ από ηελ ρξνληθή ζεηξά     

### ηνπ νξίζκαηνο x 

Volume<-x[,5,drop=TRUE] 

m <- nrow(x) 

mfm = NULL 

 

### Υπνινγηζκόο δείθηε Chaikin Oscillator 

for (i in 1:m){ 

mfm[i] = ((Close[i] - Low[i])-(High[i] - Close[i]))/(High[i] - Low[i]) 

} 

mfv <- runSum(mfm * Volume,n=n) 

lagadl <- Lag(mfv,k=1) 

adl <- runSum(lagadl,n=1,cumulative=TRUE) + mfv 

if(n1<n2){ 

chosc <- EMA(adl,n=n1) - EMA(adl,n=n2) 

} 

 

### Με εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο θαη επηζηξνθή κελύκαηνο ζθάικαηνο 

### ζηελ πεξίπησζε πνπ ην όξηζκα n1 δελ είλαη κηθξόηεξν από ην 

### όξηζκα n2 

else{ 

stop('argument n1 should be smaller from argument n2') 

} 

 

### Επηζηξνθή ηηκώλ δείθηε Chaikin Oscillator 

reclass(chosc,x) 

} 
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