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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σε μια τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο για όλο τον πλανήτη όλο και περισσότεροι 

επενδυτές προσπαθούν να βρουν τρόπους έτσι ώστε οι επενδύσεις τους να είναι 

περισσότερο ασφαλείς και κερδοφόρες. Αυτό προσπαθούν να το πετύχουν κάνοντας 

τεχνική ανάλυση στις μετοχές και στους δείκτες με τη βοήθεια των διάφορων 

εργαλείων της τεχνικής ανάλυσης. Έτσι προσπαθούν να προβλέψουν την κίνηση της 

τιμής για να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη. 

Τεχνική ανάλυση μιας μετοχής ή ενός Δείκτη, ή μιας ολόκληρης οργανωμένης 

αγοράς, είναι η μελέτη της κίνησης των τιμών, όπως αυτή απεικονίζεται σε ένα 

διάγραμμα τιμής- χρόνου, με στόχο τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς της και την 

πρόβλεψη της μελλοντικής της κίνησης. Βασική υπόθεση της τεχνικής ανάλυσης είναι 

πως ότι είναι γνωστό για μια εταιρεία είναι ήδη ενσωματωμένο στην τιμή της. Για την 

τεχνική ανάλυση δεν έχει σημασία τι προκάλεσε την άνοδο ή κάθοδο της τιμής μιας 

μετοχής, αλλά πόσο θα διαρκέσει αυτή η μεταβολή, είτε προς τα πάνω είτε προς τα 

κάτω. Επίσης βασική παραδοχή της τεχνικής ανάλυσης αποτελεί το γεγονός ότι η τιμή 

μιας μετοχής απεικονίζει τα οικονομικά δεδομένα, τις πληροφορίες και τα νέα της 

και επηρεάζεται σημαντικά από τα ανθρώπινα συναισθήματα και την ψυχολογία που 

επικρατεί κάθε περίοδο. Η Τεχνική Ανάλυση μελετάει τις μεταβολές τιμών από το 

παρελθόν και προσπαθεί να εντοπίσει έγκαιρα τις μεταβολές που θα γίνουν στο 

μέλλον και κυρίως το σημείο αντιστροφής μιας κίνησης τιμών. Η Τεχνική Ανάλυση, 

θεωρεί ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα απεικονίζονται στους σχηματισμούς των 

τιμών, και προσπαθεί να απομονώσει τις ψυχολογικές επιδράσεις της αγοράς, 

εστιάζοντας στα διαγράμματα και τους σχηματισμούς που δημιουργούνται σε αυτά. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας γίνεται μια αναφορά στις διάφορες 

μεθόδους αξιολόγησης των μετοχών. Έτσι λοιπόν παρουσιάζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά της θεμελιώδους ανάλυσης, της τεχνικής ανάλυσης και της θεωρίας 

του τυχαίου περιπάτου (random walk theory) και στο τέλος αναφέρομαι στις 

ομοιότητες και στις διαφορές της τεχνικής θεμελιώδους ανάλυσης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια βαθύτερη αναφορά στη μέθοδο της τεχνικής 

ανάλυσης. Αρχικά, γίνεται μια ιστορική αναδρομή περί της τεχνικής ανάλυσης. Στη 
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συνέχεια παρουσιάζεται η θεωρία του Charles Dow και στους πυρήνες της, η οποία 

αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της τεχνικής ανάλυσης. Στη συνέχεια γίνεται 

αναφορά στις βασικές αρχές της Κυματικής θεωρίας του Elliott που είναι στην ουσία 

η συνέχεια της θεωρίας του Dow. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη γραφημάτων στην τεχνική 

ανάλυση. Αρχικά γίνεται αναφορά στο απλό γραμμικό διάγραμμα (line chart), έπειτα 

παρουσιάζεται το ακιδωτό διάγραμμα ή ράβδος (bar chart) και τέλος οι ιαπωνικές 

ράβδοι ή διαγράμματα κεριών (candlestick chart). 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικοί σχηματισμοί της τεχνικής 

ανάλυσης. Αρχικά αναλύεται ο σχηματισμός «κεφαλή και ώμοι». Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται  οι σχηματισμοί «ανοδικού και καθοδικού τριγώνου» και τέλος ο 

σχηματισμός «διπλός πυθμένας». 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μερικοί από τους πιο σημαντικού δείκτες της 

τεχνικής ανάλυσης και δίνεται η ερμηνεία τους. Αυτοί είναι οι κινητοί μέσοι όροι, ο 

παραβολικός δείκτης (SAR), οι καμπύλες Bollinger, ο δείκτης σύγκλισης απόκλισης 

κινητών μέσων (MACD), o δείκτης μέτρησης της ορμής (Momentum),  ο δείκτης 

σχετικής δύναμης (RSI), ο στοχαστικός δείκτης και οι αποκλίσεις τιμών και δεικτών 

(Divergences). Έτσι λοιπόν αν ένας επενδυτής γνωρίζει του παραπάνω δείκτες μπορει 

να αντιλειφθει από πιο πριν τα σήματα της αγοράς και πώλησης των μετοχών και να 

το εκμεταλλευτεί μεγιστοποιώνστας έτσι τα κέρδη του. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Αρχικά 

παρουσιάζεται η στρατηγική αγοράς και διατήρησης (Buy-And-Hold Strategy). Στη 

συνέχεια οι στρατηγικές ορμής (Momentum Trading Strategies), έπειτα οι 

στρατηγικές αντίθεσης (Contrarian Strategies) και τέλος οι αρνητικά ασύμμετρες 

στρατηγικές (Negatively Skewed Strategies) και οι υποκατηγορίες της, δηλαδή το 

στατιστικό αρμπιτράζ (Statistical Arbitrage), το αρμπιτράζ κινδύνου (Risk Arbitrage) 

και τέλος οι συγκλίνουσες διαπραγματεύσεις (Convergence Trading). 

Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής μου εργασίας, γίνεται μια 

εφαρμογή της θεωρίας της τεχνικής ανάλυσης. Στην αρχή παρουσιάζονται τα βασικά 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος αναλυτής ή επενδυτής για να κάνει 
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τεχνική ανάλυση και στη συνέχεια εφαρμόζουμε αυτά τα βήματα στην πράξη στα 

γραφήματα της κοινής μετοχής της ΔΕΗ. Τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

συμπεράσματα αυτής της ανάλυσης. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Μετοχών 

Εισαγωγή 

Η τεχνική ανάλυση, γνωστή και ως ανάλυση διαγραμμάτων (Charting) ή ανάλυση 

αγοράς (market analysis), παρά τις έντονες κριτικές που έχει δεχθεί, αποτελεί, εδώ 

και χρόνια, μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους για τη μελέτη της 

χρηματιστηριακής αγοράς και εφαρμόζεται κυρίως από χρηματιστηριακούς 

αναλυτές. Τεχνική ανάλυση ορίζεται ως η μελέτη της χρηματιστηριακής αγοράς, 

κυρίως μέσω της χρήσης διαγραμμάτων, με σκοπό την πρόβλεψη των μελλοντικών 

τιμών των χρεογράφων (Murphy J.J., 1999). Στην ουσία οι τεχνικοί αναλυτές 

προσπαθούν, με τη βοήθεια των διαγραμμάτων και των δεικτών να εξετάσουν 

δεδομένα του παρελθόντος όπως είναι οι τιμές των χρεογράφων ή/και ο όγκος των 

συναλλαγών και με βάση αυτά να προσπαθήσουν να εκτιμήσουν την μελλοντική 

πορεία της αγοράς και έτσι να καθορίσουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.  

Βασικές αρχές όπου στηρίζεται η φιλοσοφία της τεχνικής ανάλυσης: 

 Οι παρούσες τιμές των χρεογράφων στην αγορά αντανακλούν οποιαδήποτε 

διαθέσιμη πληροφορία. Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οποιοσδήποτε 

παράγοντας (πολιτικός, ψυχολογικός ή άλλος) μπορεί πιθανόν να επηρεάσει 

την τιμή της αγοράς και μπορεί να αντανακλάται σε αυτή. Κατά συνέπεια, οι 

τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν πως η μελέτη χρηματοοικονομικών δεδομένων 

εταιριών και κλάδων θεωρείται περιττή. 

 Οι τιμές κινούνται σε τάσεις. Η υπόθεση της τάσης είναι σημαντική στην 

τεχνική προσέγγιση. Οι τάσεις διατηρούνται μέχρι κάποιο γεγονός να τις 

αντιστρέψει και η μεταστροφή μιας τάσης πραγματοποιείται ακαριαία. Τις 

περισσότερες φορές προηγείται επιβράδυνση της τάσης και κάποια 

προειδοποίηση. 



10 
 

 

 Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Συγκεκριμένα μοτίβα που εμφανίζονται ξανά 

και ξανά στα διαγράμματα και αφορούν την παρελθούσα πορεία των τιμών, 

βοηθούν στο να καθίσταται περισσότερο έγκυρη η πρόβλεψη της μελλοντικής 

τους πορείας (Murphy J.J, 1999). 

Ωστόσο, οι Brown, Reilly το 2009 και οι Meyers, Thomas το 1989, ανέφεραν ότι η 

συγκεκριμένη φιλοσοφία βασίζεται και στον νόμο της προσφοράς και ζήτησης1.Οι 

παραπάνω δυνάμεις, με βάση την τεχνική ανάλυση, επηρεάζονται τόσο από 

οικονομικούς παράγοντες όσο και από ορθολογικές μεταβλητές, όπως είναι η 

διάθεση των συμμετεχόντων στην αγορά, κάτι που ευνοεί την αμφισβήτηση της 

εγκυρότητας αυτής της μεθόδου. 

Σαν γενικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε πως η τεχνική ανάλυση εμπεριέχει σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό το ανθρώπινο στοιχεί, και αυτό είναι κάτι που την καθιστά 

πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με τον Steven B. Achelis, 2001, 

                                                           
1 Νόμος προσφοράς και ζήτησης: οι τιμές των υπηρεσιών και αγαθών καθορίζονται οποιαδήποτε 
στιγμή από τις δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης που επικρατούν στην αγορά. 

Διάγραμμα 1.1: Παράδειγμα ανοδικής τάσης. Πηγή:Murphy J.J. (1999) 
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η τεχνική ανάλυση αποδέχεται ότι οι τιμές των χρεογράφων διαμορφώνονται με 

βάση τις προσδοκίες των επενδυτών. Αν για παράδειγμα ο επενδυτής περιμένει 

μείωση των τιμών, θα πουλήσει το χρεόγραφο και αντίθετα αν περιμένει μια αύξηση 

στις τιμές θα το αγοράσει. Όπως είναι όμως φυσικό, οι προσδοκίες και οι αποφάσεις 

κάθε επενδυτή επηρεάζονται από διάφορα συναισθήματα καθώς και από την 

ψυχολογία του πλήθους που συμμετέχει στην χρηματιστηριακή αγορά. Κατά 

συνέπεια, οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν επειδή βλέπουν και άλλους να το 

κάνουν (Walter J. Zimmermann Jr, United I-CAP.) 

Τέλος σύμφωνα με τον Martin J. Pring, 1980, η τεχνική ανάλυση αφού βασίζεται στη 

θεωρία πως οι τιμές των χρεογράφων στην αγορά αντανακλούν την ψυχολογία του 

πλήθους, προσπαθεί να προβλέψει τις μεταβολές των τιμών στο μέλλον, κάνοντας 

υπόθεση πως η ψυχολογία του πλήθους κινείται από τη μία μεταξύ φόβου, πανικού 

και απαισιοδοξίας και από την άλλη μεταξύ εμπιστοσύνης, ευφορίας και αισιοδοξίας. 

Έτσι σύμφωνα πάλι με τον Murphy J.J., 1999 για όλα τα παραπάνω, η τεχνική 

ανάλυση βασίζεται κυρίως στα «Χρηματοοικονομικά της Συμπεριφοράς» ( Behavioral 

Finance). 

1.1 Θεωρητικές σχολές πρόβλεψης των τιμών των μετοχών 

Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί τρεις διαφορετικές θεωρητικές σχολές σκέψης 

σχετικά με τη μέθοδο πρόβλεψης των τιμών μετοχών, εμπορευμάτων ή άλλων 

παραγώγων προϊόντων χρήματος. Είναι η μέθοδος της θεμελιώδους ανάλυσης, η 

μέθοδος της τεχνικής ανάλυσης και η θεωρία της τυχαίας πορείας. 

1.1.1 Θεμελιώδης ανάλυση 

Η Θεμελιώδη ανάλυση είναι η διαδικασία εκείνη που αναλύει παράγοντες και 

στοιχεία όπως είναι τα εξής: 

Α) Ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρίας που εμφανίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις με συγκεκριμένους δείκτες, οι οποίοι διακρίνονται 

σε δύο βασικές κατηγορίες: 1) Βασικοί θεμελιώδεις χρηματοοικονομικοί δείκτες (ή 

βασικοί δείκτες επενδύσεων σε μετοχές). 2) Συμπληρωματικοί θεμελιώδεις 

χρηματοοικονομικοί δείκτες (ή Συμπληρωματικοί δείκτες επενδύσεων σε μετοχές).  
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Β) Ανάλυση παραγόντων που αφορούν την εταιρία εκτός από τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία.  

Γ) Ανάλυση του κλάδου και ιδιαίτερα του υποκλάδου όπου δραστηριοποιείται η 

εταιρία.  

Δ) Ανάλυση γενικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα οικονομικοί, νομισματικοί, 

πολιτικοί, διεθνείς παράγοντες που επηρεάζουν την χρηματιστηριακή αγορά άρα και 

την τιμή της μετοχής.  

Η θεμελιώδης ανάλυση λαμβάνει υπόψη της κυρίως τα εξής;  

• Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας, που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές 

της καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πινάκων κερδών) για την 

κατάρτιση των καταλλήλων χρηματοοικονομικών δεικτών.  

• Τις προοπτικές του κλάδου και ιδιαίτερα του υποκλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση  

• Τις ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο / υποκλάδο.  

• Την ανταγωνιστική θέση της εταιρίας στον κλάδο / υποκλάδου.  

Η θεμελιώδη ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι η χρηματιστηριακή τιμή δηλαδή 

η αξία της μετοχής αντανακλά την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας και τις 

προοπτικές της για ανάπτυξη όπως και τις προοπτικές του κλάδου και ιδιαίτερα του 

υποκλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία. Συνεπώς, εάν διαπιστωθεί ότι η 

χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι υγιής και η εταιρία ανήκει σε ένα 

κλάδο με καλές προοπτικές, τότε συμπεραίνεται ότι η μετοχή της εταιρίας αυτής θα 

έχει μεγαλύτερη ζήτηση στην χρηματιστηριακή αγορά, λόγω της προσδοκίας από 

τους επενδυτές, αύξηση της τιμής της μετοχής και διανομής υψηλότερων 

μερισμάτων και αποδόσεων.  

Έτσι η θεμελιώδης ανάλυση βοηθά τους επενδυτές στην κατανόηση των 

πραγματικών παραμέτρων που περιβάλλουν την λειτουργία της εταιρίας της οποίας 

οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο. Η μελέτη 

για την οικονομική θέση της εταιρίας, της πορείας και προοπτικής του κλάδου που 
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δραστηριοποιείται και των ευρύτερων οικονομικών συνθηκών της αγοράς, εξάγει 

χρήσιμα συμπεράσματα και τεκμηριώνει με επιστημονικό τρόπο τις επενδυτικές 

επιλογές των επενδυτών.  

Η επιλογή μιας μετοχής βάσει της θεμελιώδης ανάλυσης μπορεί μέσο-

μακροπρόθεσμα να δώσει πολύ καλύτερα και πολύ πιο πραγματικά αποτελέσματα 

από ότι οποιοσδήποτε άλλος τρόπος επιλογής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στη 

θεμελιώδη ανάλυση επενδυτής προσανατολίζεται σε πραγματικά στοιχεία και 

παράγοντες που αφορούν την εταιρία καθώς και τον κλάδο και ιδιαίτερα τον 

υποκλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η θεμελιώδης ανάλυση έχει ως στόχο να βοηθήσει τον 

επενδυτή να προσδιορίσει την εσωτερική (πραγματική) αξία (intrinsic value) μιας 

μετοχής. Η εσωτερική αξία µιας µετοχής προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις 

µελλοντικές ταµειακές ροές που υπολογίζεται ότι θα προσφέρει µια µετοχή. 

Μπορούμε να πούμε πως η βασική υπόθεση της θεμελιώδους ανάλυσης είναι πως η 

τιμή της μετοχής αργά ή γρήγορα θα προσεγγίσει την εσωτερική της αξία. Επομένως, 

αν η τρέχουσα τιμή μιας μετοχής βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από την 

εσωτερική αξία της, ο επενδυτής θα πρέπει να πουλήσει αυτή τη μετοχή (ή να ανοίξει 

θέση short) γιατί θεωρείται υπερτιμημένη, ενώ αντίθετα, αν δηλαδή η τρέχουσα τιµή 

µιας µετοχής βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από την εσωτερική της αξία, ο 

επενδυτής θα πρέπει να αγοράσει την συγκεκριµένη µετοχή καθώς θεωρείται 

υποτιµηµένη. 

1.1.2 Τεχνική Ανάλυση 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η φιλοσοφία της τεχνικής ανάλυσης. Η τεχνική 

ανάλυση είναι μια μέθοδος επιλογής μετοχών, η οποία στηρίζεται στη μαθηματική 

επεξεργασία της διακύμανσης της τιμής μιας μετοχής. Με άλλα λόγια, για να 

προβλεφθούν οι μελλοντικές τιμές σε μια αγορά, αρκεί να μελετηθεί με 

συγκεκριμένες μεθόδους το διάγραμμα τιμής (price chart) κάθε μετοχής.  

Στόχος των τεχνικών επενδυτών είναι να υπολογίσουν την προσφορά και τη ζήτηση 

για κάποιο χρεόγραφο ή χρηματοπιστωτικό μέσο, έτσι ώστε να προβλέψουν τα 

μελλοντικά επίπεδα και τις μεταβολές των τιμών. Προσπαθούν να εντοπίσουν 
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κάποιους σχηματισμούς της κίνησης της αγοράς, οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί 

αρκετά συχνά στο παρελθόν ώστε να αποτελούν αξιόπιστες ενδείξεις για τα 

μελλοντικά επίπεδα τιμών - χωρίς ωστόσο να αναλώνονται στο γιατί οι τιμές 

κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Το μόνο που επιδιώκουν να αποδείξουν είναι ότι οι 

τιμές κινούνται σε προβλέψιμους σχηματισμούς.  

Με τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης έμμεσα απορρίπτεται η αποτελεσματικότητα της 

αγοράς - όπως αυτή εννοείται μέσα από την θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς 

(Efficient Market Hypothesis)2 . Επειδή η παραδοχή της αποτελεσματικής αγοράς 

είναι βασικό στοιχείο στα διάφορα μοντέλα αποτίμησης, οι χρήστες των Οικονομικών 

Μαθηματικών, οι οποίοι εργάζονται στο χώρο των παραγώγων, κατά κανόνα 

απορρίπτουν την Τεχνική Ανάλυση χαρακτηρίζοντας την ως μη επιστημονική. Από την 

άλλη, οι μεγάλες τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες συμπεριλαμβάνουν πλέον 

στη στελέχωση του προσωπικού τους και τεχνικούς αναλυτές. 

Οι βασικές υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η τεχνική ανάλυση για να λειτουργήσει 

ορθά και να θεωρείται έγκυρη, είναι ότι:  

1) Η αγορά προεξοφλεί τα πάντα.  

Η πρώτη παραδοχή είναι ότι η αγορά προεξοφλεί όλα τα μελλοντικά γεγονότα. 

Δηλαδή, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κάθε επίδραση στην αγορά 

αντικατοπτρίζεται στις τρέχουσες τιμές των μετοχών. Έτσι στην τρέχουσα τιμή μιας 

μετοχής μπορούν και ενσωματώνονται οικονομικοί, λογιστικοί, ψυχολογικοί, 

πολιτικοί κ.α. παράγοντες.  

2) Η κίνηση των τιμών ακολουθεί τάσεις  

Επιπλέον, η δεύτερη παραδοχή είναι ότι η τιμή μιας μετοχής πολύ συχνά και για 

μεγάλα ή μικρά χρονικά διαστήματα ακολουθεί κάποια τάση. Δηλαδή εξακολουθεί 

να κινείται σε μια δεδομένη κατεύθυνση ώσπου να συμβεί κάτι που θα μεταβάλει 

την πορεία της. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μια τάση δεν μπορεί να 

                                                           
2 Ο όρος αποτελεσματική αγορά εμφανίστηκε στην οικονομική βιβλιογραφία στα τέλη του 1960 από 
τον Eugene Famma. Ως «αποτελεσματική» ορίζεται η αγορά κεφαλαίου στην οποία οι τιμές των 
χρεογράφων προσαρμόζονται ταχύτατα σε κάθε νέα πληροφορία που αναδύεται στο επενδυτικό 
περιβάλλον και συνεπώς ανά πάσα χρονική στιγμή, οι τιμές των μετοχών αντανακλούν όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν στην αγορά. 
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αντιστραφεί από μόνη της, αλλά μόνο λόγω εξωτερικών επιδράσεων. Επομένως, οι 

τεχνικοί αναλυτές βασίζονται υπόθεση ότι οι τάσεις των τιμών μάλλον θα συνεχίσουν 

προς την ίδια κατεύθυνση, αρχή ιδιαίτερα σημαντική για την πραγματοποίηση 

προβλέψεων βάσει διαγραμμάτων. 

3) Η ιστορία επαναλαμβάνεται.  

Τέλος, πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και μελετώντας 

τις μεταβολές των τιμών από το παρελθόν, προσπαθούν να εντοπίσουν έγκαιρα τις 

μελλοντικές μεταβολές. Πολλές φορές χρησιμοποιούν τις επαναληπτικές 

συμπεριφορές των τιμών για να πάρουν κάποια σήματα για την συμπεριφορά που 

αναμένεται να έχουν στο μέλλον. 

1.1.3 Η θεωρία της «τυχαίας πορείας» (random walk theory) 

Η νεότερη προσέγγιση είναι η θεωρία της τυχαίας3 επέλευσης των τιμών, συμφώνα 

με την οποία οι διακυμάνσεις που παρατηρούμε καθημερινά στις τιμές των μετοχών 

οφείλονται σε καθαρά τυχαίους παράγοντες με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να 

προβλέψουμε με κανένα τρόπο πως θα κινηθούν οι τιμές αυτές στο μέλλον. Με άλλα 

λόγια, η θεωρία αυτή αμφισβητεί την στατιστική ή η τεχνική ανάλυση διαγραμμάτων 

υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος από την μελέτη στοιχείων και τιμών 

του παρελθόντος, καθώς η τρέχουσα τιμή ενός χρεογράφου αντικατοπτρίζει και την 

πραγματική του αξία.  

Η θεωρία της τυχαίας πορείας βασίζεται στην υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, 

η οποία στηρίζεται στον εξής λογικό συνειρμό: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες 

δημιουργούνται τυχαία και εφόσον οι τιμές ανταποκρίνονται τέλεια στις νέες 

πληροφορίες, συνεπάγεται ότι οι τιμές κυμαίνονται εντελώς τυχαία (random walk 

theory) ανεξάρτητα από την εμφάνιση οποιουδήποτε γεγονότος που αφορά τις 

εισηγμένες εταιρείες.  

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο επενδυτής πρέπει να διαμορφώσει ένα 

χαρτοφυλάκιο μετοχών που να προσεγγίζει το «χαρτοφυλάκιο της αγοράς» και να τις 

                                                           
3 Η πρώτη διατύπωση του μοντέλου του τυχαίου περίπατου των μετόχων έγινε από τον Bachellier το 
1900 στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής. 
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αφήσει να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου με 

αγοραπωλησίες για πραγματοποίηση συστηματικών κερδών.  

Πρόκειται ουσιαστικά για μία χαοτική θεωρία καθώς υποστηρίζει την τυχαία 

διακύμανση των τιμών, η οποία δεν εξηγείται με βάση τους νόμους προσφοράς – 

ζήτησης αλλά ούτε και με την χρήση οικονομικών αναλύσεων (τεχνικής ή 

θεμελιώδους). Φυσικά έρχεται σε αντίθεση με όλους τους οικονομικούς αναλυτές 

που προσπαθούν να εξηγήσουν αλλά και να προβλέψουν τα οικονομικά φαινόμενα. 

1.2 Κοινά στοιχεία και διαφορές Τεχνικής-Θεμελιώδους Ανάλυσης 

Στις αγορές επικρατεί η άποψη πως η τεχνική ανάλυση είναι αντίθετη με τη 

θεμελιώδη. Ωστόσο, η πραγματικότητα έγκειται στο γεγονός ότι οι θιασώτες της 

τεχνικής ανάλυσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς μια στοιχειώδη κατανόηση 

και αποδοχή της θεμελιώδους ανάλυσης όπως και οι περισσότερο «θεμελιώδεις» 

αναλυτές ανακαλύπτουν πως εξαρτώνται και έλκονται από τη τεχνική ανάλυση όταν 

πρόκειται να κάνουν συναλλαγές στις αγορές. 

 Ένα κοινό στοιχείο και στις δυο παραπάνω μεθόδους αποτελεί η μελέτη της 

ανθρώπινης φύσης καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε ανάλυσης περί συναλλαγών 

στις αγορές. Όταν οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν τις μεθόδους τους 

προσπαθώντας να προβλέψουν την καλύτερη ευκαιρία εισόδου ή εξόδου από την 

αγορά, αυτό που στη πραγματικότητα κάνουν είναι να προσπαθούν να προβλέψουν 

πως μια αγορά αποτελούμενη από ανεξάρτητους συμμετέχοντες θα αντιδράσει όταν 

όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες αντιμετωπίσουν την ίδια εικόνα. Με παρόμοιο τρόπο, 

όταν οι θεμελιώδεις αναλυτές αλλάζουν θέση ως συνέπεια μιας πρόσφατης είδησης 

το κάνουν βασιζόμενοι στη προσδοκία πως η είδηση θα προκαλέσει την ανάγκη και 

σε άλλους traders να αναθεωρήσουν τη θέση τους. 

 Ακόμη, πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι αναλύουν την αγορά με τον ίδιο τρόπο και 

βλέπουν τους ίδιους σχηματισμούς και αντιδρούν στην ανάλυση τους με τον ίδιο 

τρόπο, δίνοντας το έναυσμα μιας επίδρασης στην αγορά που επαληθεύει την 

ανάλυση τους. Αυτή η επίδραση είναι συνέπεια τόσο της θεμελιώδους όσο και της 

τεχνικής ανάλυσης αλλά είναι περισσότερο εμφανής στη περίπτωση της 

θεμελιώδους ανάλυσης. Έστω ότι μια ανακοίνωση αναφέρει πως η παραγωγή αργού 
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πετρελαίου στη Νιγηρία θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Τα νέα θα έχουν άμεση 

επίδραση στις τιμές του αργού και θα τις εκτοξεύσει ψηλότερα καθώς οι 

συναλλασσόμενοι στην αγορά θα μεταφράσουν την είδηση ως ένα σημάδι 

περιορισμένης προσφοράς ακόμη και αν στη πραγματικότητα ο περιορισμός αυτός 

δεν θα συμβεί τουλάχιστον νωρίτερα από ένα μήνα ή περισσότερο. Η τιμή του 

πετρελαίου θα αλλάξει ως αποτέλεσμα της επίδρασης που έχει η είδηση στις 

αποφάσεις των μεμονωμένων traders στην αγορά, οι οποίοι προβλέπουν άνοδο της 

τιμής και αγοράζουν πετρέλαιο και αυτό προκαλεί μια πραγματική άνοδο της τιμής 

που επαληθεύει τις προβλέψεις της θεμελιώδους ανάλυσης. Μπορεί κανείς να 

εντοπίσει την ίδια επίδραση και στη τεχνική ανάλυση επειδή οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες στις αγορές προσπαθούν να εντοπίσουν τους ίδιους σχηματισμού και 

να πάρουν την αντίστοιχη κίνηση όταν νομίζουν πως βλέπουν τέτοιους 

σχηματισμούς. Αντί να είναι μια παρενέργεια της συναλλακτικής πρακτικής, η αυτό-

εκπληρούμενη όψη της τεχνικής ανάλυσης έχει γίνει η «ατμομηχανή» που κινεί την 

αγορά, ειδικά στη περίπτωση των ενδοσυνεδριακών συναλλαγών. 

 Ωστόσο, υπάρχουν και διαφορές στον τρόπο που οι δύο αυτές μέθοδοι υπολογίζουν 

και προσεγγίζουν τις αγορές. Η θεμελιώδης ανάλυση λειτουργεί καλύτερα όταν 

χρησιμοποιείται στην «μεγάλη εικόνα» καθώς μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε 

πότε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση βρίσκεται στη κόψη μιας σημαντικής 

μεταστροφής και η δυναμική της αγοράς έχει αρχίσει να δείχνει ασταθής. Αν και δεν 

μπορεί ωστόσο να μας προσφέρει μια ημερομηνία ή ώρα που θα πραγματοποιηθεί 

αυτή η μεταστροφή της αγοράς, εκτός αν πρόκειται για μια μελλοντική οικονομική 

ανακοίνωση με ιδιαίτερη σημασία, η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να μας 

προειδοποιήσει για τη πιθανότητα μιας αλλαγής της τάσης της αγοράς. 

 Η τεχνική ανάλυση από την άλλη χρησιμοποιεί τα διαγράμματα των ιστορικών τιμών 

για να αναγνωρίσει σήματα και σημεία στα οποία είναι πιθανότερα να εκδηλωθεί μια 

κίνηση στις τιμές. Αυτό που δεν μπορεί να προσφέρει ωστόσο είναι τη δυνατότητα 

να ξεφύγει από την ιστορική θεώρηση και να αναγνωρίσει καινοφανείς αλλαγές στην 

αγορά και πρωτόγνωρες συνθήκες, όπως εκείνες που έζησε η αγορά το 2008 μετά 

την κατάρρευση της Lehman Brothers και την οικονομική κρίση που ακολούθησε. Σε 

τέτοιες περιστάσεις η τεχνική ανάλυση παύει να έχει εφαρμογή και μόνον η 
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θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πυξίδα για το που πρόκειται να 

κατευθυνθεί η αγορά στο μέλλον. Τα προβλήματα όμως προκύπτουν όταν η 

θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση, τις οποίες εφαρμόζουν χιλιάδες επενδυτές, 

αναλύουν τις τάσεις της αγοράς με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Είναι πιθανόν, για 

παράδειγμα, για τεχνικούς λόγους οι αναλυτές να προβλέπουν την πτώση ενός δείκτη 

αλλά για θεμελιώδεις λόγους κάποιοι άλλοι να βλέπουν άνοδο των τιμών. Όταν 

προκύπτει μια τέτοια αντίθεση είναι πιθανόν να παρατηρηθεί αύξηση της 

μεταβλητότητας της αγοράς η οποία μπορεί με τη σειρά της να κάνει την εφαρμογή 

κάθε μεθόδου ανάλυσης περισσότερο δύσκολη. 

 Συχνά παρατηρούμε ορισμένους θεμελιώδεις παράγοντες να μεταβάλουν άρδην τις 

τεχνικές προοπτικές, ή κάποιους τεχνικούς παράγοντες να εξηγούν μια κίνηση των 

τιμών που δεν μπορεί να ερμηνευθεί θεμελιωδώς. Κατά συνέπεια, η απάντηση στη 

προαναφερθείσα ερώτηση είναι πως θα πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί και τις δύο. 

Και οι δύο μέθοδοι είναι σημαντικές και μπορούν να επηρεάσουν τη δράση της τιμής 

μιας αξίας. Το κλειδί, ωστόσο, είναι να κατανοήσει κανείς τα οφέλη της κάθε μεθόδου 

και να γνωρίζει πότε πρέπει να χρησιμοποιήσει τη κάθε μια από αυτές. Η θεμελιώδης 

ανάλυση είναι χρήσιμη στο να καταδεικνύει το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο 

κινείται η αγορά, ενώ η τεχνική ανάλυση είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό 

συγκεκριμένων επιπέδων εισόδου και εξόδου σε αυτήν. Τα θεμελιώδη στοιχεία δεν 

αλλάζουν εν ριπή οφθαλμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα θεμελιώδη στοιχεία 

παραμένουν αμετάβλητα για εβδομάδες, μήνες ακόμα και χρόνια. 

 Έπειτα λοιπόν και από την παραπάνω ανάλυση, το βασικό ερώτημα παραμένει. Οι 

συναλλαγές μας στις αγορές θα πρέπει να βασίζονται στα δεδομένα της θεμελιώδους 

ανάλυσης ή στα διαγράμματα της τεχνικής ανάλυσης; Πρόκειται για τη 

σημαντικότερη ίσως ερώτηση, την οποία οι συναλλασσόμενοι στις αγορές συζητούν 

εδώ και δεκαετίες και θα συνεχίσουν πιθανότατα να τη συζητούν και για πολλές 

δεκαετίες στο μέλλον. Η τεχνική ανάλυση επιδιώκει την επιτυχή πρόβλεψη του 

μέλλοντος χρησιμοποιώντας την εξέλιξη των τιμών κατά το παρελθόν. Η θεμελιώδης 

ανάλυση, από την άλλη πλευρά, ενσωματώνει τις οικονομικές και πολιτικές ειδήσεις 

προκειμένου να καθορίσει τη μελλοντική αξία ενός χρηματοπιστωτικού προϊόντος. 
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Το ερώτημα «ποια από τις δύο μεθόδους είναι καλύτερη;» είναι πολύ δύσκολο να 

απαντηθεί. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Βασικές Αρχές Τεχνικής Ανάλυσης 

2.1 Τι είναι Τεχνική Ανάλυση 

Ιστορική αναδρομή 

Η τεχνική ανάλυση χρονολογείται από τα τέλη του περασμένου αιώνα χάρη στον C.H. 

Dow, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής και πρώτος εκδότης της οικονομικής εφημερίδας Wall 

Street Journal. Η θεωρία του Dow βασίζεται στα εξής: 

 Στον ορισμό της τάσης 

 Στη διάκριση της τάσης 

 Στην επιβεβαίωση της τάξης 

 Στην ερμηνεία του όγκου συναλλαγών 

 Στις ποσοστιαίες διορθώσεις της τάσης  

 Στην αντιστροφή της τάσης 

Μέχρι και τη δεκαετία του ’80 οι τεχνικοί αναλυτές που ακολουθούσαν τα βήματα 

του Dow, έκαναν μόνο γραφική ανάλυση. Με την ανάπτυξη ισχυρών υπολογιστικών 

συστημάτων όμως, εμφανίστηκαν πλήθος τεχνικών δεικτών για την καλύτερη μελέτη 

των τιμών και την πρόβλεψη της τάσης. 

Η τεχνική ανάλυση ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση από εκείνη της 

θεμελιώδους και διακηρύσσει ότι είναι ανίκανη να προσδιορίσει τη ‘σωστή τιμή’. 

Επιπλέον δεν θεωρεί την αγορά σαν ένα ορθολογιστικό και δραστικό μηχανισμό αλλά 

απεναντίας πιστεύει ότι παράγοντες όπως η απληστία, ο φόβος, η ελπίδα είναι πάντα 

παράγοντες τόσο στην προσφορά όσο και στην ζήτηση, γιατί η αγορά αποτελείται 

από ανθρώπους που τείνουν να επαναλαμβάνουν στο χρόνο συμπεριφορές 

ανάλογες. Η αγορά προεξοφλεί τα πάντα. Οι τιμές όπως αυτές διαμορφώνονται από 

την προσφορά και τη ζήτηση αντικατοπτρίζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες της 

αγοράς ακόμη και εκείνες που είναι στη διάθεση λίγων. Με άλλα λόγια οι πολιτικοί, 

ψυχολογικοί, οικονομικοί νομισματικοί και οποιοιδήποτε άλλοι παράγοντες 

επηρεάζουν την τιμή της μετοχής, αυτοί απεικονίζονται στην τιμή αυτής της μετοχής. 
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Με άλλα λόγια η Τεχνική ανάλυση είναι η μελέτη και η επεξεργασία των 

διαγραμμάτων αλλά και η στατιστική επεξεργασία των χρονοσειρών των στοιχείων 

μιας μετοχής και έχει σαν στόχο την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη και ακριβέστερη 

πρόβλεψη των τιμών των μετοχών. Υποστηρίζει λοιπόν ότι οι τιμές δεν κινούνται 

τυχαία αλλά ακολουθούν κάποια τάση (trend). 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η τεχνική ανάλυση και τα οποία θα παρουσιαστούν 

αναλυτικότερα παρακάτω είναι η διαγραμματική ανάλυση, οι σχηματισμοί, οι 

τεχνικοί δείκτες τάσης και οι ταλαντωτές. 

Η τεχνική ανάλυση δεν είναι πανάκια. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Έχει και αυτή 

πολλά ‘μαύρα’ σημεία τα οποία δρουν αρνητικά στην προβλεψιμότητα των αγορών. 

Κάποια στοιχεία όμως, αν αξιολογηθούν κατάλληλα οδηγούν σε πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. 

Επομένως η Τεχνική ανάλυση προηγείται της Θεμελιώδους γιατί ακριβώς τα ήδη 

γνωστά δεδομένα έχουν προεξοφληθεί και ενσωματωθεί στις τιμές. Οι τιμές όμως 

εκτός από αυτά τα γνωστά δεδομένα εμπεριέχουν και γεγονότα άγνωστα ή τα 

γνωρίζουν ελάχιστοι και που πολύ πιθανόν ένας καλοπληροφορημένος θεμελιώδης 

αναλυτής να μην γνωρίζει. 

Ο Dow έθεσε τα θεμέλια για την τεχνική ανάλυση των κεφαλαιαγορών . Συνέβαλε 

στην έννοια της τάσης , της συσσώρευσης και της διανομής , του διαχωρισμού 

βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας τάσης κ.α. Ο Dow δεν ανέπτυξε την θεωρία του σε 

βιβλίο, αλλά σε μια σειρά άρθρων που δημοσιεύτηκαν στην Αμερική γύρω στο 1900. 

Εκτός από την συμβολή του στην επιστήμη, ο Charles Dow, κατασκεύασε το 1884 τον 

πρώτο χρηματιστηριακό δείκτη , ο οποίος προέκυπτε από 11 μετοχές εκ των οποίων 

οι 9 ήταν σιδηροδρομικών εταιρειών. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε και θα 

αναλύσουμε τους 6 βασικούς πυρήνες της θεωρίας του. 

2.2 Η θεωρία του Dow και οι πυρήνες της 

Χαρακτηριστικά η θεωρία του Dow αναφέρει πως χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία η 

σειρά, πρώτον, ότι η τάση συνεχίζεται έως ότου συμβεί κάτι που θα τη σταματήσει. 
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Αν περιστασιακά κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δεν σημαίνει ότι η τάση έχει 

τελειώσει, απλά αυτό είναι «θόρυβος» της αγοράς. 

Δεύτερον, οι τάσεις επιβεβαιώνονται από τον όγκο συναλλαγών. Αυτό είναι ένα 

σημαντικό μάθημα που μπορεί κανείς να παραβλέψει όταν απλά παρακολουθεί τις 

τιμές. Συχνά μπορεί να παρατηρηθεί μια προσωρινή αντιστροφή της τάσης αλλά, αν 

παρατηρήσετε, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπήρχε μεγάλη συναλλακτική 

δραστηριότητα εκείνη την ημέρα, και επομένως η κίνηση αυτή δεν αποτελεί 

σημαντική ένδειξη της ψυχολογίας της αγοράς. 

Τρίτον, υπάρχουν τρία στάδια σε μια τάση των τιμών, είτε προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω. Για μια ανοδική τάση, το πρώτο στάδιο, που ονομάζεται συσσώρευση, είναι η 

μετοχή δεν ενδιαφέρει πολλούς ανθρώπους. Το «έξυπνο χρήμα», δηλαδή εκείνοι που 

ξέρουν, αγοράζει χωρίς να υπάρχει μεγάλη επίδραση στις τιμές. Το δεύτερο στάδιο 

είναι όταν οι άλλοι άνθρωποι, ακολουθώντας την τάση και τη τεχνική ανάλυση, 

ακολουθούν το «έξυπνο χρήμα» και η τιμή της μετοχής ανεβαίνει. Αυτό αποτελεί τη 

φάση συμμετοχής του ευρέως κοινού και έχει ως κινητήριο δύναμη την απληστία. 

Τρίτον, η ανοδική τάση εξελίσσεται σε υπερβολική κερδοσκοπία και οι τιμές φτάνουν 

σε μια κορύφωση, καθώς οι έξυπνοι επενδυτές αρχίζουν να πωλούν. 

Φυσικά, μπορεί επίσης να συμβεί και το αντίθετο. Δηλαδή, στην αρχή οι επενδυτές 

που «γνωρίζουν» να πωλούν ήσυχα μετοχές, παρά την αντίθετη γενική άποψη της 

αγοράς. Αυτό το κάνουν διότι έχουν αντιληφθεί ότι η αξία της μετοχής έχει 

εξασθενίσει. Η τιμή της παραμένει αρκετά σταθερή, επειδή δεν συμμετέχουν πολλοί 

άνθρωποι στις συναλλαγές. Στο δεύτερο στάδιο η αγορά μπαίνει στο παιχνίδι, και η 

μεγαλύτερη συμμετοχή προκαλεί γρήγορες μεταβολές των τιμών. Η κίνηση αυτή 

καθοδηγείται από τον φόβο. Τέλος, όταν επικρατήσει η απόγνωση, κανείς δεν θέλει 

να βάλει χρήματα στο χρηματιστήριο, και η τιμή της μετοχής φτάνει στα κατώτατα 

σημεία της εξαιτίας της έλλειψης ενδιαφέροντος. 

Ο τέταρτος παράγοντας στα άρθρα του Dow ήταν η παρατήρηση του τρόπου που 

κινούνται οι αγορές. Οι πρωτεύουσες κινήσεις, δηλαδή εκείνες που δείχνουν την 
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υφιστάμενη τάση, μπορεί να διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και χρόνια. 

Οι δευτερεύουσες κινήσεις έχουν την αντίθετη κατεύθυνση, διαρκούν συνήθως για 

μερικές εβδομάδες ή μήνες, και είναι εκείνες που ονομάζονται διορθώσεις σε μια 

ανοδική αγορά. Παρατηρούνται επίσης κάποιες φορές περίοδοι όπου οι τιμές 

κινούνται σχεδόν τυχαία για λίγες μέρες, μια κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη για 

συναλλαγές λόγω της αδυναμίας πρόβλεψης της κατεύθυνσης των τιμών. 

Ο Dow υποστήριξε επίσης την ιδέα ότι οι αγοραίες τιμές ενσωματώνουν όλες τις 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Αυτό μερικές φορές ονομάζεται 

«μοντέλο της αποτελεσματικής αγοράς». Μπορεί, για παράδειγμα, μια εταιρεία να 

ανακοινώσει καλά στοιχεία κερδοφορίας και η τιμή των μετοχών της να υποχωρήσει, 

κάτι που δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς. Αυτό συμβαίνει γιατί η αγορά είχε 

προεξοφλήσει τις ειδήσεις και η θετική κερδοφορία είχε ήδη ενσωματωθεί στη τιμή 

της μετοχής. Υπάρχει μια χρηματιστηριακή παροιμία που λέει «αγόραζε στη φήμη, 

πούλα στην είδηση», η οποία αναφέρεται σε αυτή τη φαινομενικά ανώμαλη 

παρατήρηση. 

Τέλος, ο Charles Dow ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη σχέση μεταξύ του βιομηχανικού 

δείκτη Dow Jones Industrial Average (DJIA) και του δείκτη μεταφορών Dow Jones 

Transportation Average (DJTA). Πάντα έλεγε ότι αυτοί οι δύο δείκτες έπρεπε να 

κινούνται μαζί για να επιβεβαιώνουν ότι η τάση είναι πραγματική και πως θα πρέπει 

κανείς να την πιστέψει. Ότι φτιάχνει ο πρώτος δείκτης καταλήγει στον δεύτερο. Με 

άλλα λόγια, εάν οι μετοχές των βιομηχανιών ανεβαίνουν, αλλά εκείνες των 

μεταφορών όχι, τότε η αύξηση της αξίας είναι ύποπτη, γιατί τα αγαθά δεν 

παραδίδονται ώστε να δώσουν στις μετοχές των μεταφορών μια ώθηση. Παρομοίως, 

στη περίπτωση που ο δείκτης των μεταφορών ανεβαίνει, αλλά ο βιομηχανικός 

δείκτης υποχωρεί, κάτι δεν πάει καλά. 

2.2.1 Οι δείκτες προεξοφλούν τα πάντα 

Ο πυρήνας αυτός είναι μια βασική προϋπόθεση της τεχνικής ανάλυσης. Όλοι οι 

θεμελιώδεις παράγοντες που καθορίζουν την προσφορά και την ζήτηση μιας μετοχής 

τόσο στο παρελθόν , το παρόν όσο και στο μέλλον έχουν προεξοφληθεί. 
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2.2.2 Οι τρεις φάσεις της κύριας τάσης 

1 ) Η φάση της συσσώρευσης: Στη φάση αυτή αγοράζουν οι καλύτερα διαβασμένοι 

και πληροφορημένοι επενδυτές ΄έξυπνο χρήμα΄. 

2) Στη δεύτερη φάση οι τιμές αρχίζουν να ανεβαίνουν με ταχύτητα καθώς μπαίνουν 

στην αγορά οι επενδυτές που ακολουθούν τόσο το έξυπνο χρήμα όσο και την τάση 

και τα νέα αρχίζουν να καλυτερεύουν. 

3) Στην Τρίτη φάση μπαίνει το πλατύ κοινό και οι εφημερίδες δίνουν ευρεία 

δημοσιότητα στο χρηματιστήριο με αποτέλεσμα ο όγκος συναλλαγών να αυξάνεται. 

Στη φάση αυτή διανέμουν οι επενδυτές που είχαν συσσωρεύσει στην πρώτη φάση. 

2.2.3 Διάκριση των τάσεων ανάλογα με την χρονική τους διάρκεια 

1) Η κύρια τάση καθορίζεται βάση της πορείας των τιμών 1-3 χρόνων 

2) Η δευτερεύουσα τάση καθορίζεται βάση της πορείας των τιμών από 1-3 μήνες 

3) Η ήσσονα τάση καθορίζεται βάση της πορείας των τιμών από 1-3 εβδομάδες 

2.2.4 Οι κλαδικοί δείκτες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση  

Η σημαντική συνολική ή καθοδική κίνηση της αγοράς δεν θα μπορέσει να 

πραγματοποιηθεί αν δεν έχουμε παράλληλη τάση από όλους τους κλαδικούς δείκτες. 

Αν σε μια μεγάλη άνοδο ή κάθοδο των ( J-1 ) κλάδων ο  J αντισταθεί, τότε σίγουρα 

μετά από λίγο καιρό θα λυγήσει κάτω από την πίεση του γενικότερου κλίματος. 

2.2.5 Ο όγκος επιβεβαιώνει την τάση  

Σε φάσεις ανοδικής αγοράς (bull markets) στις ανοδικές μέρες ο όγκος συναλλαγών 

είναι υψηλός, ενώ στις μέρες διόρθωσης ο όγκος είναι χαμηλός. 

Σε φάσεις καθοδικής αγοράς (bear markets ) στις ανοδικές μέρες ο όγκος είναι 

χαμηλός , ενώ στις καθοδικές μέρες ο όγκος είναι υψηλός. 

2.2.6 Η τάση ισχύει ως ότου δοθούν σήματα αντιστροφής 

Εφόσον έχει σχηματιστεί μια τάση  θα τείνει από μόνη της να συνεχιστεί. Αν 

δημιουργηθεί ένα καλό χρηματιστηριακό κλίμα στην αγορά τότε αυτό από μόνο του 

θα τείνει να συντηρείται και αυτό οφείλεται στον ψυχολογικό νόμο της επανάληψης 
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της ευχαρίστησης και του αισθήματος της ‘απληστίας‘. Αυτό συμβαίνει διότι όσο οι 

τιμές ανεβαίνουν και εμείς κερδίζουμε τόσο θα θέλουμε να συνεχίσουμε να 

κερδίζουμε χρήματα αγοράζοντας και άλλες μετοχές. Αυτό όμως δεν μπορεί να 

συνεχιστεί για πάντα. Αγοράζοντας όλο και πιο πολλές μετοχές τα μετρητά μας θα 

λιγοστεύουν και έτσι το χρήμα θα γίνεται πιο σπάνιο με αποτέλεσμα την αύξηση των 

επιτοκίων. Παράλληλα θα έχουν πέσει και οι μερισματικές αποδόσεις των μετοχών 

λόγο των υψηλών τιμών, με συνέπεια οι επενδυτές να πουλήσουν μετοχές και να 

αγοράσουν ομόλογα οδηγώντας σε πτώση της τιμής των μετοχών και αντιστροφής 

της τάσης . 

2.3 Οι βασικές αρχές της Κυματικής θεωρίας του Elliott 

H Κυματική Θεωρία του Έλιοτ (Elliott Wave Theory), αν και έχει διατυπωθεί εδώ και 

70 χρόνια, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως από τους traders για τις 

συναλλαγές τους στις αγορές. Η επιτυχής εφαρμογή των αρχών της θεωρίας 

θεωρείται από πολλούς πως μπορεί να αποδειχθεί κερδοφόρα. Το βασικό της 

πρόβλημα στην εφαρμογή της θεωρίας έγκειται στον εντοπισμό της σωστής 

μέτρησης των κυμάτων και στην απεικόνιση τους σε ένα διάγραμμα τιμών. 

Η Κυματική Θεωρία του Έλιοτ βασίζεται στη συλλογική ψυχολογία των 

συμμετεχόντων σε μια αγορά, η οποία μεταβάλλεται διαρκώς ανάμεσα στην 

υπερβάλλουσα απαισιοδοξία και την αλόγιστη αισιοδοξία. Τέτοιες συναισθηματικές 

συμπεριφορές έχουν ως αποτέλεσμα συγκεκριμένους σχηματισμούς τους οποίους 

ακολουθούν οι τιμές. Οι σχηματισμοί αυτοί περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον 

Ralph Nelson Elliott το 1938. 

Οι δύο κύριες αρχές της Κυματικής Θεωρίας είναι η κυρίαρχη τάση και η διορθωτική 

τάση. Προφανώς, η κυρίαρχη τάση είναι ανοδική σε μια ανοδική αγορά και καθοδική 

σε μια καθοδική. Τα αντίστροφα ισχύουν για τη διορθωτική τάση. Η κυρίαρχη τάση 

σχηματίζεται από πέντε (5) κύματα, ενώ η διορθωτική τάση από τρία (3) κύματα. 
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Τα κύματα της κυρίαρχης τάσης χαρακτηρίζονται 

συνήθως από έναν αριθμό από το 1 ως το 5. Το πρώτο 

κύμα (1) θα πρέπει να ακολουθεί μια σχετικά ισχυρή 

καθοδική τάση. Ο όγκος συναλλαγών μπορεί να 

αυξηθεί στο κύμα αυτό, ωστόσο δεν πρέπει να 

διαφέρει πολύ από το μέσο όρο. Τα θεμελιώδη στοιχεία 

θα πρέπει ακόμη να συνηγορούν στη συνέχιση της 

καθοδική τάσης. Το δεύτερο κύμα (2) είναι μια διόρθωση του κύματος 1, δεν πρέπει 

όμως να υποχωρήσει κάτω από το σημείο εκκίνησης του. Συνήθως σταματά κοντά 

στο επίπεδο Fibonacci 0,618 του κύματος 1. Ο όγκος συναλλαγών θα πρέπει να είναι 

χαμηλότερος από ότι στο κύμα 1. Τα θεμελιώδη στοιχεία εξακολουθούν να μην είναι 

ισχυρά. Το τρίτο κύμα (3) είναι η συνέχιση της κύριας ανοδικής τάσης του 

σχηματισμού. Μπορεί να ξεπεράσει το επίπεδο Fibonacci 1,618 από το τέλος του 

κύματος 1 και γενικά είναι το μακρύτερο κύμα όλου του σχηματισμού. Ο όγκος 

συναλλαγών αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτού του κύματος. Τα 

θεμελιώδη στοιχεία συνήθως είναι αδύναμα στην αρχή του κύματος και 

βελτιώνονται καθώς το κύμα εξελίσσεται. Το τέταρτο κύμα (4) είναι μια δεύτερη 

διόρθωση. Δεν υποχωρεί πέρα από το επίπεδο Fibonacci 0,382 του κύματος 3. Το 

πέμπτο κύμα (5) είναι το τελευταίο κύμα της κυρίαρχης τάσης. Ο όγκος συναλλαγών 

είναι χαμηλότερος από εκείνον του κύματος 3. Τα θεμελιώδη στοιχεία είναι πολύ 

καλά κατά τη διάρκεια αυτού του κύματος. Σπάνια ξεπερνά το μέγεθος του κύματος 

3. 

 



27 
 

Τα κύματα της διορθωτικής τάσης συνήθως 

σημειώνονται με γράμματα από το Α έως το C. Το 

κύμα Α μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί. 

Συχνά ξεκινά με έναν αυξανόμενο όγκο συναλλαγών 

μετά το μειούμενο όγκο συναλλαγών του κύματος 

5. Τα θεμελιώδη στοιχεία εξακολουθούν να είναι 

θετικά. Το κύμα Β σπρώχνει προς τα πάνω τις τιμές, 

δίνοντας πλαστές ελπίδες πως η κυρίαρχη τάση 

είναι ακόμη ζωντανή. Ο όγκος συναλλαγών 

υποχωρεί σε σχέση με το κύμα Α. Το κύμα Β στοχεύει προς ένα επίπεδο τιμών κοντά 

στο τέλος του κύματος 3 της κυρίαρχης τάσης. Τα θεμελιώδη στοιχεία είναι πλέον 

ουδέτερα. Το κύμα C είναι το κύριο τμήμα της διορθωτικής τάσης. Το μήκος του είναι 

συνήθως μεταξύ 1 και 1,618 του κύματος Α και ο όγκος συναλλαγών αυξάνεται. Τα 

θεμελιώδη στοιχεία δίνουν πια άσχημα σήματα. 

Σύμφωνα με τους θιασώτες της Κυματικής Θεωρίας του Έλιοτ, αν ένας trader γνωρίζει 

σε ποιο κύμα βρίσκεται η αγορά στην οποία συναλλάσσεται, μπορεί να προβλέψει 

σωστά τη κατεύθυνση του επόμενου κύματος και να επιτύχει τη καταγραφή κερδών. 

2.4 Ακολουθία Fibonacci 

Θεωρείται ότι ανακαλύφθηκαν τον 13ο αιώνα από τον Ιταλό μαθηματικό Leonardo of 

Pisa, γνωστό και ως Fibonacci. Οι αριθμοί Fibonacci προσφέρουν τη μαθηματική 

θεμελίωση της Κυματικής Θεωρίας του Elliott. Ενώ οι αναλογίες Fibonacci έχουν 

προσαρμοστεί σε διάφορους τεχνικούς δείκτες, η κύρια χρήση τους στα πλαίσια της 

τεχνικής ανάλυσης εξακολουθεί να αφορά τη μέτρηση των διορθωτικών κυμάτων. 

Η αριθμητική ακολουθία Fibonacci σχηματίζεται πολύ απλά, ξεκινώντας από την τιμή 

1 και προσθέτοντας τον προηγούμενο αριθμό για τη μετάβαση στον επόμενο αριθμό: 

𝐹𝑛 = 𝐹𝑛−1 + 𝐹𝑛−2 

Με  𝐹0 = 0 𝜅𝛼𝜄 𝐹1 = 1 
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Η ακολουθία παρουσιάζει αρκετές ενδιαφέρουσες ιδιότητες: 

 Η αναλογία κάθε αριθμού της ακολουθίας με τον επόμενο ισούται με 0.618 ή 

61.8% (χρυσή αναλογία) μετά τους πρώτους 4 αριθμούς. Για παράδειγμα: 

34/55 = 0.618 

 Η αναλογία κάθε αριθμού με τον αριθμό που βρίσκεται δύο θέσεις προς τα 

δεξιά ισούται με 0.382 ή 38.2%. Για παράδειγμα: 34/89 = 0.382 

 Η αναλογία κάθε αριθμού με τον αριθμό που βρίσκεται τρεις θέσεις προς τα 

δεξιά ισούται με 0.236 ή 23.6%. Για παράδειγμα: 21/89 = 0.236 

Αυτές οι σχέσεις μεταξύ των αριθμών της ακολουθίας αποτελούν τη βάση των κοινών 

αναλογιών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της οπισθοδρόμησης και της 

επέκτασης των τιμών στα πλαίσια κάποια τάσης. 

Οπισθοδρόμηση Τιμών Fibonacci 

Η οπισθοδρόμηση αποτελεί μια κίνηση τιμής η οποία «επιστρέφει» ένα μέρος της 

προηγούμενη κίνησης. Οι μετοχές οπισθοδρομούν συνήθως κατά ένα από τα 3 κοινά 

επίπεδα Fibonacci: 38.2%, 50% και 61.8%. Η οπισθοδρόμηση τιμών Fibonacci 

καθορίζεται από κάποια προηγούμενη διακύμανση από την κατώτερη τιμή στην 

ανώτερη για την αναγνώριση των πιθανών επιπέδων στήριξης όσο η αγορά υποχωρεί 

μετά από κάποια άνοδο. 

Συνεπώς, οι οπισθοδρομήσεις προέρχονται από κάποια διακύμανση από την 

ανώτερη τιμή στην κατώτερη, αναζητώντας πιθανά επίπεδα αντίστασης όσο η αγορά 

συνέρχεται από κάποια ύφεση. 
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Επέκταση Τιμών Fibonacci 

Η επέκταση τιμών Fibonacci χρησιμοποιείται από τους επενδυτές για τον καθορισμό 

των τομέων από τους οποίους επιθυμούν να αποκομίσουν κέρδος κατά την επόμενη 

ανοδική ή καθοδική τάση. Τα ποσοστιαία επίπεδα επέκτασης απεικονίζονται ως 

οριζόντιες γραμμές πάνω/κάτω από την κίνηση της προηγούμενης τάσης. Τα 

δημοφιλέστερα επίπεδα επέκτασης είναι 61.8%, 100.0%, 138.2% και 161.8%. 

Στην πραγματικότητα ο εντοπισμός του σωστού σχηματισμού κυμάτων του Elliott δεν 

αποτελεί και τόσο εύκολη υπόθεση, ούτε οι τιμές συμπεριφέρονται πάντα σύμφωνα 

με το συγκεκριμένο σχηματισμό. Γι’ αυτό συνιστάται στους επενδυτές να μην 

βασίζονται αποκλειστικά στις αναλογίες Fibonacci, αλλά να τις χρησιμοποιούν σε 

συνδυασμό με άλλα τεχνικά εργαλεία. 

2.5 Υπόθεση της Αποτελεσματικής αγοράς (Efficient Market Hypothesis) 

Η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς (Efficient Market Hypothesis – ΕΜΗ) έρχεται 

σε αντίθεση με τα βασικά δόγματα της τεχνικής ανάλυσης, δηλώνοντας ότι οι τιμές 

του παρελθόντος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των 

μελλοντικών τιμών. Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι η τεχνική ανάλυση δεν είναι 

αποτελεσματική. Ο ορισμός που έδωσε ο οικονομολόγος Eugene Fama (1965) είναι: 

Αποτελεσματική αγορά είναι αυτή που κάθε στιγμή οι τιμές αντικατοπτρίζουν 

πλήρως όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση. Στο άρθρο του για την υπόθεση της 

Διάγραμμα 2.1: Οπισθοδρόμηση Fibonacci 
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αποτελεσματικότητας της αγοράς στην Journal of Finance το 19970, αναφέρει ότι «Σε 

συντομία, μελέτες που υποστηρίζουν το μοντέλο της αποτελεσματικότητας της 

αγοράς είναι εκτενείς, ενώ αντιφατικές μελέτες είναι σπάνιες». Επίσης, ένας άλλος 

χρήσιμος ορισμός όσον αφορά στις συναλλαγές είναι αυτός που δόθηκε από τον 

Jensen (1978): Μια αγορά είναι αποτελεσματική ως προς ένα σύνολο πληροφοριών, 

εάν είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν κέρδη από αγοροπωλησίες αξιογράφου, 

με βάση αυτό το σύνολο πληροφοριών. 

Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών 

αγνοεί τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά, με την έννοια ότι πολλοί επενδυτές 

βασίζουν τις προσδοκίες τους σε κέρδη του παρελθόντος. Επειδή οι μελλοντικές τιμές 

των μετοχών μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά από τις προσδοκίες των 

επενδυτών, οι τεχνικοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι αυτό συνεπάγεται ότι οι 

παρελθούσες τιμές επηρεάζουν τις μελλοντικές τιμές. Επίσης, στοχεύουν στην 

έρευνα της συμπεριφοράς της αγοράς. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η 

ανορθολογική συμπεριφορά των ανθρώπων επηρεάζει τις τιμές των μετοχών, με 

συνέπεια αυτή η συμπεριφορά να οδηγεί σε προβλέψιμα αποτελέσματα. Ο 

συγγραφέας David Aronson (2006) αναφέρει ότι η θεωρία της συμπεριφοράς της 

αγοράς σχετίζεται με την πρακτική της τεχνικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα αναφέρει 

ότι με την επίδραση των συναισθημάτων, των σφαλμάτων και των ανορθολογικών 

προτιμήσεων, η συμπεριφορά της αγοράς προσφέρει σύντομες επεξηγήσεις της 

μεταβλητότητας της πλεονάζουσας αγοράς και των υπερτιμημένων τιμών των 

μετοχών. 

Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός 

ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν ενεργούν πάντα ορθολογικά ή/και δεν έχουν 

πλήρη πληροφόρηση, οι αποφάσεις τους συνολικά εξισορροπούν μεταξύ τους 

οδηγώντας σε ένα λογικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι αισιόδοξοι επενδυτές που 

αγοράζουν μετοχές και διεκδικούν υψηλότερη τιμή αντικρούονται από τους 

απαισιόδοξους που πωλούν τις μετοχές τους διατηρώντας έτσι την τιμή σε 

ισορροπία. Συνεπώς, κάθε διαθέσιμη πληροφορία αντικατοπτρίζεται πλήρως και 

αμέσως στις τιμές των μετοχών.  
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Στις πλήρως αποτελεσματικές αγορές οι μεταβολές των τιμών ακολουθούν το 

υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου (Random Walk Model). Έτσι, οι μεταβολές των 

τιμών των μετοχών πρέπει να είναι τυχαίες και μη προβλέψιμες, δηλαδή δεν 

υπάρχουν συστηματικοί σχηματισμοί (π.χ. σχηματισμοί τάσης τεχνικής ανάλυσης) 

των τιμών των αξιογράφων μέσα στο χρόνο. Μόνο οι νέες ειδήσεις και πληροφορίες 

που φτάνουν στην αγορά είναι ικανές να μεταβάλλουν τα επίπεδα των τιμών αμέσως, 

αλλά αυτές δεν μπορούν να προβλεφθούν. 

Οι τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η απόθεση της αποτελεσματικής αγοράς και 

του τυχαίου περιπάτου αγνοούν την πραγματικότητα των αγορών, καθώς οι 

συμμετέχοντες δεν είναι εντελώς ορθολογικοί και η μεταβλητότητα των τιμών δεν 

είναι ανεξάρτητη από την μεταβλητότητα των παρελθόντων τιμών. Η τεχνική 

ανάλυση βασίζεται στο γεγονός ότι οι τιμές των αξιογράφων διορθώνονται αργά με 

την έλευση νέας πληροφορίας και για αυτό έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας. Οι αναλυτές ισχυρίζονται ότι η υψηλή μεταβλητότητα και το 

βάθος της αγοράς συνοδεύουν μια τάση και την καθιστούν σημαντική.  

Συνοψίζοντας, η τεχνική ανάλυση ψάχνει για επαναλαμβανόμενους και 

προβλέψιμους σχηματισμούς στις τιμές, οι οποίοι αποτελούν τη διόρθωση των τιμών 

στη νέα πληροφορία. Αντίθετα, σε μια αποτελεσματική αγορά δεν υπάρχουν τέτοιου 

είδους διορθώσεις, αλλά κάθε πληροφορία αντικατοπτρίζεται αμέσως στις τιμές. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Είδη Γραφημάτων 

Εισαγωγή 

Για να γίνει σωστή εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης είναι απαραίτητο να γίνει χρήση 

διάφορων γραφημάτων. Τα γραφήματα αυτά βοηθούν τους επενδυτές να λαμβάνουν 

τις σωστές για αυτούς επενδυτικές αποφάσεις μέσω της ερμηνείας τους. Οι 

προσωπικές επιδιώξεις και ο χαρακτήρας του επενδυτή είναι αυτά που βοηθούν στην 

επιλογή του κατάλληλου γραφήματος. 

Τα ημερήσια διαγράμματα στήλης είναι αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο 

στην Ευρώπη καθώς και στην Αμερική. Αντίθετα στον Ανατολικό κόσμο είναι ευρέως 

διαδεδομένα τα διαγράμματα κεριών (candlesticks) τα οποία έχουν μεγάλη 

δημοτικότητα και στη Δύση. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, λόγω του μεγάλου αριθμού γραφημάτων, θα παρουσιαστούν 

σύντομα μερικά από τα πιο βασικά και περισσότερο χρησιμοποιούμενα γραφήματα 

που βοηθούν τους επενδυτές στη λήψη αποφάσεων. 

3.1 Απλό Γραμμικό (Line Chart) 

Αυτό είναι το βασικότερο και πιο απλό γράφημα. Δημιουργείται από την ένωση 

σημείων με συγκεκριμένα δεδομένα (όπως τα κλεισίματα της τιμής μιας ισοτιμίας), 

με μια γραμμή. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα 3.1, η γραμμή, απλά 

ακολουθεί την κίνηση της τιμής, έτσι ώστε ο trader να είναι σε θέση να εκτιμήσει την 

κατεύθυνση μιας τάσης. Πολύ συχνά, το απλό γραμμικό χρησιμοποιείται για πιο 

μακροπρόθεσμες χρονικές περιόδους, με σκοπό την γρήγορη κρίση, για την 

διακύμανση της ισοτιμίας στο συγκεκριμένο χρονικό εύρος. 
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Διάγραμμα 3.1:Απλό γραμμικό διάγραμμα (Line Chart) 

 

3.2 Ράβδος ή ακιδωτό διάγραμμα (bar chart) 

Η ράβδος ή αλλιώς το ακιδωτό διάγραμμα είναι η δημοφιλέστερη μορφή 

διαγράμματος και προσφέρει επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες είναι πολύ 

χρήσιμες για τον trader. Παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα 3.2 για εξέταση. Το 

γράφημα που θα εξετάσουμε είναι ημερήσιο που σημαίνει πως κάθε μπάρα 

αντιπροσωπεύει την διακύμανση της ισοτιμίας σε 24 ώρες και θα συγκεντρωθούμε 

σε μια μόνο μπάρα. Συγκεκριμένα, η μπάρα θα μας δείξει την τιμή που άνοιξε η 

ισοτιμία, το υψηλό και το χαμηλό που πραγματοποιήθηκε μέσα σε αυτήν την χρονική 

περίοδο, και την τιμή στην οποία έκλεισε η ισοτιμία την συγκεκριμένη ημέρα. 
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Η διαδικασία μελέτης μιας μετοχής συνήθως ξεκινάει από την απλή παρατήρηση του 

bar chart ενώ στη συνέχεια προχωράει σε αναλυτική αξιολόγηση του διαγράμματος 

με την προσθήκη και διάφορων εξειδικευμένων δεικτών. Το bar chart είναι ένα 

διάγραμμα που αποτελείται από κάθετες γραμμές και η κάθε γραμμή διασχίζεται 

από δύο οριζόντιες γραμμές όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κάθε κάθετη γραμμή αναπαριστά μια μέρα και η οποία έχει τέτοιο μήκος, ώστε το 

ελάχιστο σημείο της να ταυτίζεται με την κατώτατη τιμή της μετοχής κατά την 

ημερήσια συνεδρίαση του χρηματιστηρίου και αντίστοιχα το άνω άκρο της να μας 

Διάγραμμα 3.2: Ράβδος ή ακιδωτό διάγραμμα (Bar Chart) 
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δίνει την ανώτατη τιμή της ημέρας. Η τιμή ανοίγματος είναι η αριστερή οριζόντια 

προεξοχή ενώ η τιμή κλεισίματος δίνεται από τη δεξιά οριζόντια προεξοχή. Το bar 

chart μιας μετοχής μας δίνει πληροφορίες όχι μόνο για τις τιμές κλεισίματος και 

ανοίγματος αλλά και πληροφορίες για τη διακύμανση της τιμής της μέσα στην ημέρα 

της συνεδρίασης. 

Βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πιο μακροπρόθεσμα 

διαγράμματα όπως αυτά με εβδομαδιαία ή και μηνιαία δεδομένα. Έτσι λοιπόν σε 

αυτά τα διαγράμματα κάθε μια μεμονωμένη κάθετη γραμμή αντιπροσωπεύει μια 

συγκεκριμένη εβδομάδα ή μήνα. Αυτά τα bar charts χρησιμοποιούνται για 

μεσοπρόθεσμη ανάλυση και μας δείχνουν πιο καθαρά από τα ημερήσια τις 

μακροχρόνιες τάσεις των τιμών και κάποιες ενδεχόμενες ανατροπές αυτών των 

τάσεων. 

3.3 Ιαπωνικές ράβδοι- Διαγράμματα κεριών (Candlesticks Chart) 

Τα διαγράμματα αυτά έχουν την μορφή ενός κάθετου ορθογωνίου, το οποίο έχει μια 

κάθετη γραμμή στην κορυφή του και άλλη μια στην βάση του. Σε αυτά τα 

διαγράμματα, η γραμμή που είναι πάνω κάθετη στο σώμα δείχνει την υψηλή – 

χαμηλή τιμή και το σώμα δείχνει το άνοιγμα και το κλείσιμο της τιμής. Αν το σώμα 

είναι χρωματισμένο τότε το νόμισμα έκλεισε χαμηλότερα και άνοιξε υψηλότερα. 

Συνήθως, αυτά που ανεβαίνουν είναι πράσινου ή μπλε χρώματος και εκείνα που 

κατεβαίνουν κόκκινου. Τα καθοδικά κεριά από την άλλη, έχουν μαύρο χρώμα. Στα 

καθοδικά κεριά το επάνω μέρος του σήματος είναι η τιμή ανοίγματος, ενώ το 

κατώτερο σημείο του σώματος είναι η τιμή κλεισίματος. Αν η τιμή κλεισίματος είναι 

υψηλότερη από την τιμή ανοίγματος, τότε το σώμα στην μέση θα είναι άσπρο ή 
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ασυμπλήρωτο. Στο γράφημα παρακάτω παρουσιάζεται η μορφή ενός καθοδικού και 

ενός ανοδικού candlestick. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Βασικοί σχηματισμοί 

Γενικά 

Η έρευνα έχει δείξει ότι μερικοί σχηματισμοί στα γραφήματα, έχουν υψηλές 

πιθανότητες πρόβλεψης της κίνησης των τιμών που θα ακολουθήσει. Σε αυτούς τους 

σχηματισμούς περιλαμβάνονται: ο σχηματισμός κεφαλής και ώμων, τα ανοδικά και 

καθοδικά τρίγωνα, ο σχηματισμός διπλού πυθμένα, ο σχηματισμός διπλής κορυφής 

κ.α. 

4.1 Κεφαλή και ώμοι 

Το σχέδιο κεφαλή και ώμοι αναπαριστά μια αγορά η οποία περνά από μια ανοδική 

ψυχολογία σε μια καθοδική ψυχολογία. Εδώ έχουμε τρεις διαδοχικές κορυφές, την 

κεντρική κορυφή και τις δύο πλευρικές (διάγραμμα 4.1). 

Η πρώτη και η Τρίτη κορυφή διαμορφώνουν τους ώμους ενώ η δεύτερη κορυφή 

διαμορφώνει την κεφαλή. Αυτό το σχέδιο θεωρείται πολύ απότομος δείκτης. Εδώ η 

αγορά αρχίζει να επιβραδύνει και οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης γενικά 

θεωρείται ότι βρίσκονται σε ισορροπία. Οι πωλητές εμφανίζονται στις υψηλές τιμές 

(αριστερός ώμος). Αρχίζει η πτώση, σύντομα επιστρέφουν οι αγοραστές στην αγορά 

και την ωθούν σε νέες υψηλές τιμές (κεφαλή). Επέρχεται νέα πτώση, η αγορά 

δοκιμάζεται, ανεβαίνει αλλά αποτυγχάνει να πετύχει τις προηγούμενες υψηλές τιμές 

(δεξιός ώμος), και μια νέα πτώση ακολουθεί. Η γραμμή που συνδέει τους δύο ώμους 

αναφέρεται ως «γραμμή λαιμού» του σχηματισμού. Μετά τη διάσπαση προς τα κάτω 

της γραμμής λαιμού, προβλέπεται πτώση ίση με την απόσταση της κορυφής από τη 

γραμμή λαιμού. 
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Αντίστοιχα υπάρχει και το σχέδιο αντιστροφή κεφαλή και ώμοι, που είναι ακριβώς 

αντίστροφο του προηγουμένου, και αποτελεί μια ένδειξη ανόδου των τιμών 

(Παπαδάμου Σ., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Οι σχηματισμοί ανοδικού και καθοδικού τριγώνου 

Το πάνω μέρος του ανοδικού τριγώνου εμφανίζεται επίπεδο, ενώ το κάτω μέρος του 

τριγώνου έχει μια ανοδική τάση. Στα ανοδικά τρίγωνα η μετοχή γίνεται 

υπεραγορασμένη, και οι τιμές επανέρχονται σε χαμηλά επίπεδα. Στη συνέχεια 

αγοράζουν άλλοι επενδυτές που ξαναεισέρχονται στην αγορά, και οι τιμές σύντομα 

φθάνουν τις παλαιές υψηλές τιμές. Έπειτα, επαναλαμβάνεται η πτώση της τιμής. Η 

αγορά όμως σταθεροποιείται σε υψηλότερα επίπεδα από πριν. Οι τιμές τελικά 

ξεπερνούν τις προηγούμενες υψηλές τιμές μέχρι μια νέα πτώση να έρθει. Ο 

σχηματισμός «Ανοδικό Τρίγωνο» είναι διαγραμματικός σχηματισμός, ο οποίος 

δημιουργείται από διαδοχικές κορυφές και πυθμένες που έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: α) οι κορυφές βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, β) οι πυθμένες κατά την 

εξέλιξη του σχηματισμού είναι σε ολοένα υψηλότερες τιμές.  

Διάγραμμα 4.1: Σχηματισμός "Κεφαλή και ώμοι" (Πηγή: Παπαδάμου Σ., 2009) 
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Κατά τη φάση δημιουργίας ενός ανοδικού τριγώνου, θεωρείται ότι η αξία που 

εξετάζεται, συσσωρεύεται για να συνεχίσει προς την κατεύθυνση της κίνησης που 

προηγείται του σχηματισμού τριγώνου. Η κίνηση αυτή ξεκινάει με τη διάσπαση της 

ευθείας που ενώνει τις κορυφές του σχηματισμού. 

Ο σχηματισμός καθοδικού τριγώνου είναι συνήθως απότομος και προοιωνίζει 

πτωτικές τάσεις. Πρόκειται για το αντίστροφο του ανοδικού τριγώνου (Παπαδάμου 

Σ., 2009). 

4.3 Διπλός πυθμένας 

Αυτό το σχέδιο μοιάζει με «W» και εμφανίζεται όταν έχουμε πτώσεις τιμών σε ένα 

παρόμοιο επίπεδο τιμών, δύο φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αγοράζουμε 

όταν η τιμή περνά το υψηλότερο σημείο στη λαβή (Γράφημα 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.2: Οι σχηματισμοί ανοδικού και καθοδικού τριγώνου (Πηγή: Παπαδάμου Σ., 2009) 

Διάγραμμα 4.3: Σχηματισμός "Διπλός πυθμένας" (Πηγή: 
Παπαδάμου Σ., 2009) 
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Ο  σχηματισμός τύπου «Διπλός πυθμένας» εμφανίζεται μετά από καθοδική κίνηση 

της αγοράς και σηματοδοτεί την αντιστροφή της. Η εμφάνιση του σχηματισμού 

αποτελεί το πρώτο σημάδι για την έναρξη νέας ανοδικής κίνησης. Η επιβεβαίωση του 

σχηματισμού, δίνεται με κίνηση της αγοράς πάνω από το υψηλότερο επίπεδο τιμών 

που σημειώθηκε μεταξύ των δύο πυθμένων (γραμμή λαιμού). Αντίστοιχα υπάρχει και 

το σχέδιο διπλής κορυφής που αποτελεί ένδειξη καθόδου των τιμών (Παπαδάμου Σ., 

2009). 
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5ο   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Βασικοί Δείκτες Τεχνικής Ανάλυσης 

Εισαγωγή 

Τα εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης είναι οι δείκτες. Ένας δείκτης είναι ένας 

μαθηματικός υπολογισμός που στηρίζεται στην τιμή της μετοχής ή τον όγκο των 

συναλλαγών της ή και στα δύο: Οι αναλυτές χρησιμοποιούν τους τεχνικούς δείκτες 

και τους ταλαντωτές τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της αποτελεσματικότητάς 

τους στον προσδιορισμό καταστάσεων υποτίμησης ή υπερτίμησης της αγοράς, στην 

ταυτοποίηση αποκλίσεων όταν μια νέα υψηλή (χαμηλή) τιμή δεν επιβεβαιώνεται από 

νέα υψηλή (χαμηλή) τιμή του ταλαντωτή και στην εκτίμηση σημάτων αγοράς ή 

πώλησης τίτλων. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι σημαντικοί δείκτες και 

ταλαντωτές. 

5.1 Κινητός Μέσος Όρος (Moving Averages, MA) 

Ως γνωστών οι τάσεις των τιμών είναι αρκετά ευμετάβλητες και για αυτό το λόγο ένας 

κινητός μέσος όρος προσπαθεί να μειώσει αυτή τη μεταβλητότητα εξομαλύνοντας σε 

μια συγκεκριμένη τάση. Αυτός είναι ο πιο γνωστός τεχνικός κανόνας για την εύρεση 

της τάσης των τιμών. Τρεις είναι οι βασικοί τύποι κινητών μέσων όρων: ο 

αριθμητικός, ο σταθμισμένος και ο εκθετικός μέσος. Η κατασκευή του κάθε δείκτη 

είναι διαφορετική. 

Ο αριθμητικός κινητός μέσος όρος (ΚΜΟ – moving average, ΜΑ) είναι μια στατιστική 

μέθοδος εξομάλυνσης της τιμής. Με αυτή τη μέθοδο λοιπόν εξομαλύνονται οι 

ακραίες τιμές της αρχικής σειράς. Ο τρόπος υπολογισμού του είναι πολύ απλός. Αν 

έχουμε για παράδειγμα μια σειρά P1, P2, …, Pn αριθμών, τότε ο κινητός μέσος κ 

δίνεται από τον ακόλουθο τύπο (π.χ. κ=4): 

(𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4)

4
+

(𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5)

4
+ ⋯ +

(𝑃𝑛−3 + 𝑃𝑛−2 + 𝑃𝑛−1 + 𝑃𝑛)

4
 

Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε πως οι απλοί κινητοί μέσοι όροι σταθμίζουν κάθε 

τιμή της αρχικής σειράς με την ίδια βαρύτητα. Οι πιο πρόσφατες τιμές έχουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι οι πιο απομακρυσμένες. Για αυτό το λόγο σε πολλές 
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περιπτώσεις γίνεται χρήση των σταθμισμένων ή εκθετικών κινητών μέσων όρων 

(ΔΚΜΟ – exponential moving averages, EMA). 

Το πώς επιλέγει ο κάθε επενδυτής τον αριθμό κ ενός κινητού μέσου όρου εξαρτάται 

από τον επενδυτικό του ορίζοντα. Αν για παράδειγμα έχουμε έναν επενδυτή με 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα επιλέξει έναν μεγάλο κινητό μέσο όρο (π.χ. 30 

εβδομάδων), αντίθετα ένας επενδυτής με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα θα επιλέξει έναν 

πιο μικρό κινητό μέσο όρο (π.χ. 15 ημερών). Η χρήση δύο κινητών μέσων όρων 

(βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου) έχει το πλεονέκτημα ότι τα δεδομένα 

εξομαλύνονται δυο φορές, μειώνοντας την πιθανότητα κάποιου λανθασμένου 

σήματος. 

Επίσης, προτιμάται η αγορά μιας μετοχής που βρίσκεται πάνω από τον κινητό μέσο 

όρο της. Ο επενδυτής μπορεί να συνεχίσει να επενδύει στη μετοχή, όσο οι τιμές της 

είναι πάνω από τον κινητό μέσο. Αν υπάρξει διάσπαση του κινητού μέσου όρου προς 

τα κάτω αυτό είναι σημάδι πτωτικής πορείας των τιμών (Παπαδάμου Σ., 2009). 

5.2 Ο παραβολικός δείκτης (Stop and Reverse, SAR) 

Πρόκειται για έναν εκθετικό κινητό μέσον όρο τροποποιημένο, ο οποίος 

παρουσιάζεται με τη μορφή μικρών αστέρων (stop and reverse). Οι αστέρες 

βρίσκονται κάτω από τις τιμές όταν η αγορά είναι ανοδική, και πάνω από τις τιμές 

όταν η αγορά είναι καθοδική. Όσο περισσότερο η σειρά των αστέρων είναι μακρά σε 

μήκος κατά μια διεύθυνση, τόσο επιβεβαιώνεται η τάση. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

κλίση της γραμμής των αστέρων, τόσο η κίνηση των τιμών είναι βιαιότερη. Αντίθετα 

όταν η σειρά των αστέρων σχηματίζει μια ευθεία, δεν αναμένουμε καμία επιτάχυνση 

της κίνησης των τιμών. Ο παραβολικός δείκτης παρουσιάζεται στο ίδιο γραφικό μαζί 

με την καμπύλη των τιμών, και αναφέρεται ως SAR. 

Ο υπολογισμός του παραβολικού δείκτη γίνεται με βάση το ακόλουθο τύπο: 

𝑆𝐴𝑅𝑡+1 = 𝑆𝐴𝑅𝑡 + 𝑆𝑡𝑒𝑝 ∙ (𝐸𝑃𝑡 − 𝑆𝐴𝑅𝑡) 

Όπου, 

 SARt+1 είναι η τιμή του παραβολικού δείκτη τη χρονική στιγμή t+1. 
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 Step είναι ένας παράγοντας στάθμισης. Ξεκινάει από τη την τιμή 0.02 και 

αυξάνεται κατά 0.02, εάν ένα καινούργιο υψηλό/χαμηλό επιτυγχάνεται μέσα 

στην περίοδο όταν η αγορά είναι ανοδική/καθοδική. Η μέγιστη τιμή π μπορεί 

να πάρει το  step είναι 0.20. 

 EPt είναι η ακραία τιμή ανοδική/καθοδική σε περίπτωση ανόδου/καθόδου. 

Τέλος μπορούμε να πούμε ότι η τιμή του παραβολικού δείκτη χρησιμοποιείται 

συχνά ως στήριξη ή αντίσταση των τιμών (Παπαδάμου Σ., 2009). 

5.3 Καμπύλες του Bollinger 

Το μοντέλο των καμπυλών Bollinger, στηρίζεται ανάμεσα στη σχέση των τιμών ενός 

κινητού μέσου και δύο καμπυλών, οι οποίες παριστάνουν τον κινητό μέσο ± δυο 

τυπικές αποκλίσεις (διάγραμμα 5.1). Η άνω καμπύλη παριστάνει τον κινητό μέσο συν 

δύο τυπικές αποκλίσεις, ενώ η κάτω καμπύλη τον κινητό μέσο μείον δύο τυπικές 

αποκλίσεις. Αν λοιπόν έχουμε μια αγορά χωρίς τάση οι καμπύλες αυτές είναι 

οριζόντιες και παράλληλες. Αντίθετα αν έχουμε μια αγορά με κανονική τάση, οι 

καμπύλες είναι είτε παράλληλες είτε σχηματίζουν μια μπάλα αποκλίνοντας η μια από 

την άλλη. 

Συνήθως, ως παράμετρος υπολογισμού ορίζονται η  περίοδος των 20 ημερών και δύο 

τυπικές αποκλίσεις στις λωρίδες Bollinger. Όταν οι τιμές εξέρχονται των καμπυλών 

σημαίνει την συνέχιση της υπάρχουσας τάσης.  

Διάγραμμα 5.1: Λωρίδες Bollinger 
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Κορυφές ή πυθμένες οι οποίοι σχηματίζονται έξω από τις καμπύλες του Bollinger,και 

ακολουθούνται από κορυφές ή πυθμένες οι οποίοι σχηματίζονται στο εσωτερικό των 

καμπυλών του Bollinger, προβλέπουν μια αντιστροφή της τάσης. 

Μια κίνηση των τιμών που ξεκινάει από μια καμπύλη του Bollinger, έχει την τάση να 

φθάσει μέχρι την άλλη καμπύλη του Bollinger. Αυτό είναι ένα ειδικό χαρακτηριστικό 

που μας βοηθάει να προσδιορίσουμε τους στόχους των τιμών (Παπαδάμου Σ., 2009). 

5.4 Ο δείκτης σύγκλισης απόκλισης κινητών μέσων (Moving Average 

Convergence - Divergence, MACD) 

Ο δείκτης MACD αναπτύχθηκε από τον Gerald Appel στα τέλη του 1970 και είναι ένας 

δείκτης που μετράει την ορμή των τιμών. Αυτός ο δείκτης δείχνει τη συνέχιση της 

επικρατούσας τάσης ή την αλλαγή της. Αυτός ο ταλαντωτής βασίζεται στο εύρος της 

διαφοράς μεταξύ δύο εκθετικών κινητών μέσων όρων και τιμών κλεισίματος των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτή η διαφορά των δύο εξομαλύνεται από έναν άλλο 

εκθετικό κινητό μέσο συνήθως 9 περιόδων και ονομάζεται και γραμμή σήματος 

(signal line). Αυτός ο τρίτος κινητός μέσος έχει μεταβλητό μήκος και συνήθως 

ερευνάται με σειρά παραλλαγών. 

Αν ο δείκτης MACD είναι αρνητικός και κάτω από τη γραμμή σήματος έχουμε σήμα 

αγοράς όταν αρχίζει την άνοδο πάνω από τη γραμμή σήματος. Αντίθετα όταν ο 

δείκτης είναι θετικός και πάνω από τη γραμμή σήματος τότε το σήμα πώλησης 

δίνεται με την πτώση κάτω από την γραμμή σήματος (Παπαδάμου Σ., 2009). 

Διάγραμμα 5.2: Ο δείκτης MACD 
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5.5 Ο δείκτης μέτρησης της ορμής (Momentum) 

Ο ταλαντωτής της ορμής τάσης momentum είναι μια από όμως βασικές εφαρμογές 

όμως τεχνικής ανάλυσης. Ο ταλαντωτής μπορεί να προβλέψει τη δύναμη της τιμής, 

αξιολογώντας την αν κινείται σε μια ανοδική τάση με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό ή 

ο ρυθμός μειώνεται. Οι κινητοί μέσοι όροι είναι πολύ χρήσιμοι αλλά εντοπίζουν 

αλλαγές στην επικρατούσα τάση αφότου έχουν συμβεί, ενώ ο δείκτης μέτρησης της 

ορμής προηγείται χρονικά. 

Όταν η τιμή της μετοχής ανεβαίνει (ή κατεβαίνει) όλο και πιο γρήγορα, η τιμή του 

momentum αυξάνεται, και όταν η ταχύτητα της ανόδου ή της πτώσης της τιμής 

μειώνεται η τιμή του δείκτη πέφτει. Όμως ο momentum αποτελεί δείκτη 

επιβεβαίωσης ή όχι της τάσης των τιμών, ενώ η τάση του δείκτη αυτή καθαυτή 

αποτελεί ένδειξη για την τάση των τιμών. Ο δείκτης υπολογίζεται : 

momentum (k) = [
Pt − Pt−k

Pt−k
] ∗ 100 

όπου :  

Pt: τιμή την περίοδο t 

Pt-k: τιμή την περίοδο t-k  

k: αριθμός των περιόδων πριν την περίοδο t 

Έτσι λοιπόν για την λήψη της τελικής απόφασης ο δείκτης αυτός είναι απαραίτητος 

σε συνδυασμό βέβαια και με τους υπόλοιπους δείκτες. Οι τιμές του δείκτη 

εξαρτώνται από τον αριθμό των περιόδων που επιλέξαμε στο παρελθόν. Αν για 

παράδειγμα οι τιμές του δείκτη είναι υψηλές τότε ο ρυθμός ανόδου των τιμών είναι 

μεγαλύτερος τώρα σε σχέση με κάποια άλλη περίοδο στο παρελθόν. Αν όμως οι τιμές 

είναι σταθερές, τότε η άνοδος ή η πτώση έχει σταθερό ρυθμό στη διάρκεια του 

χρόνου και αν τέλος οι τιμές είναι χαμηλές τότε μειώνεται ο ρυθμός ανόδου ή πτώσης 

των τιμών (Παπαδάμου Σ., 2009). 



46 
 

5.6 Ο δείκτης σχετικής δύναμης (Relative Strength Index, RSI) 

Ο δείκτης RSI δημιουργήθηκε από τον Welles Wilder. Ο δείκτης αυτός δείχνει την 

δύναμη της κίνησης των τιμών σε σχέση με κάποια περίοδο πίσω στο χρόνο, συνήθως 

14 ημέρες πριν. Ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής: 

𝑅𝑆 =
𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈𝜊𝛿𝜄𝜅ώ𝜈 𝜂𝜇휀𝜌ώ𝜈/14

𝛧𝜂𝜇𝜄έ𝜍 𝜅𝛼𝜃𝜊𝛿𝜄𝜅ώ𝜈 𝜂𝜇휀𝜌ώ𝜈/14
 

𝑅𝑆𝐼 = 100 −
100

1 + 𝑅𝑆
 

Έτσι λοιπόν για μια περίοδο 14 ημερών ο δείκτης RSI θεωρείται ότι βρίσκεται σε 

κατάσταση υπεραγοράς όταν παίρνει τιμές μεταξύ 60% και 80%, και σε κατάσταση 

υπερπώλησης όταν παίρνει τιμές μεταξύ 20% και 30% (Παπαδάμου Σ., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διάγραμμα 5.3: Ταλάντευση αποτυχίας - κορυφή 
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5.7 Ο δείκτης Stochastic 

Αυτός ο δείκτης επινοήθηκε από τον George Lane τη δεκαετία του 1950. Όπως όλοι 

οι ταλαντωτές προσδιορίζει ζώνες υπεραγοράς και ζώνες υπερπώλησης. Ο 

υπολογισμός του δείκτη ακολουθεί δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα υπολογίζουμε το % 

Κ που δίνεται από τον τύπο:  

%𝐾 = 100
𝑃𝑡 − 𝐿𝑝

𝐻𝑝 − 𝐿𝑝
 

Όπου, 

 Pt η τιμή κλεισίματος της ημέρας. 

 Lp η μικρότερη τιμή του ημερήσιου χαμηλού της περιόδου p ημερών. 

 Hp η μεγαλύτερη τιμή του ημερήσιου υψηλού της περιόδου p ημερών. 

Ο παράγων 100 μας επιτρέπει να μετατρέψουμε την τιμή του Stochastic σε ποσοστό 

επί τοις εκατό. Έτσι εάν η τιμή κλεισίματος της ημέρας είναι στο πιο ψηλό της 

περιόδου θα έχουμε %Κ = 100%, ενώ εάν η τιμή κλεισίματος είναι η πιο χαμηλή της 

περιόδου θα έχουμε %Κ = 0%. Το δεύτερο βήμα είναι ο υπολογισμός της γραμμής 

ταλάντωσης %D, που είναι ένας μέσος όρος τριών ημερών και υπολογίζεται ως εξής: 

%𝐷 = 100(∑ 𝑁𝑗  / ∑ 𝑀𝑗)

3

𝑗=1

3

𝑗=1

 

Διάγραμμα 5.4: Ταλάντευση αποτυχίας - πυθμένας 
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Όπου, 

 Nj είναι ο κινητός μέσος 3 ημερών του αριθμητή της εξίσωσης του %Κ. 

 Mj είναι ο κινητός μέσος 3 ημερών του παρονομαστή της εξίσωσης του %Κ. 

Ένα σήμα αγοράς δίνεται όταν ο Stochastic ο οποίος αναπαρίσταται από το %Κ, 

διασπά ανοδικά τον κινητό μέσο που αναπαρίσταται από το %D. Αντίθετα ένα σήμα 

πώλησης δίνεται όταν ο Stochastic διασπά καθοδικά τον κινητό μέσο που 

αναπαρίσταται από το %D. Οι δύο καμπύλες διακυμαίνονται μεταξύ 0% και 100%, 

και αναπαρίστανται κάτω από την καμπύλη των τιμών όπως φαίνεται στο ακόλουθο 

γράφημα: 

 

 

Συνήθως ο αριθμός των περιόδων που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση των Hp και 

Lp είναι ο αριθμός 9. Ο κάθε τεχνικός αναλυτής μπορεί να δώσει έναν διαφορετικό 

αριθμό ως αριθμό περιόδων, ανάλογα με τον επενδυτικό ορίζοντα που έχει 

(Παπαδάμου Σ., 2009). 

Διάγραμμα 5.5: Ο δείκτης Stochastic 
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5.8 Οι αποκλίσεις τιμών και δεικτών (Divergences) 

Η καθοδική απόκλιση παρατηρείται συγκρίνοντας τις γραμμές τάσης επάνω στην 

καμπύλη των τιμών, με τις γραμμές τάσης επάνω σε έναν δείκτη (π.χ. MACD). Η 

γραμμή τάσης των τιμών χαράσσεται ενώνοντας τις διαδοχικές κορυφές, ενώ η 

γραμμή τάσης του δείκτη χαράσσεται ενώνοντας τις διαδοχικές θέσης της 

υπεραγοράς, όπως φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα: 

 

Διάγραμμα 5.6: Οι αποκλίσεις τιμών και δεικτών (Divergences) (Πηγή: Παπαδάμου Σ., 2009) 

 

Αυτές οι δύο γραμμές τάσης έχουν αποκλίνουσες κατευθύνσεις. Αυτή των τιμών είναι 

ανοδική, ενώ εκείνη του δείκτη είναι καθοδική. Μια καθοδική απόκλιση προβλέπει 

την αλλαγή τάσης των τιμών προς μια καθοδική κατεύθυνση.  

Η ανοδική απόκλιση είναι η αντίθετη περίπτωση της καθοδικής απόκλισης. Όπως 

φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί το τελευταίο χαμηλό σημείο των τιμών (2) 

βρίσκεται κάτω από το προηγούμενο χαμηλό (1), ενώ η καμπύλη του δείκτη έχει μια 

αντίθετη κατεύθυνση όπως παρατηρείται μεταξύ των σημείων Β και Α. οι δύο 

γραμμές τάσης οι οποίες χαράσσονται ενώνοντας τα σημεία 1-2 και Α-Β αποκλίνουν 

μεταξύ τους. Αυτό μας δίνει ένα σήμα αλλαγής τάσης προς την άνοδο στο σημείο 2 

(Παπαδάμου Σ., 2009). 
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Διάγραμμα 5.7: Nyse CRB Index 500 (Πηγή: Παπαδάμου Σ., 2009) 
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης (Trading Strategies) 

Εισαγωγή 

6.1 Στρατηγική Αγοράς και Διατήρησης (Buy-And-Hold Strategy) 

Η τεχνική Buy and Hold είναι μια παθητική επενδυτική στρατηγική  κατά την οποία ο 

επενδυτής αγοράζει μετοχές και τις κρατά για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα 

από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Ένας επενδυτής που χρησιμοποιεί μια στρατηγική 

buy-and-hold επιλέγει τις μετοχές, τις αγοράζει και στην συνέχεια δεν ασχολείται με 

τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών και των τεχνικών δεικτών.  

Η εξήγηση πίσω από την στρατηγική Buy and Hold είναι ότι σε ένα μακρύ χρονικό 

ορίζοντα, οι μετοχές θα έχουν υψηλότερη απόδοση από ό,τι άλλες κατηγορίες 

χρηματοοικονομικών παραγόντων, όπως ομόλογα. Ακόμη μια στρατηγική buy-and-

hold έχει φορολογικά πλεονεκτήματα, επειδή οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

τείνουν να φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή από βραχυπρόθεσμες 

επενδύσεις. 

6.2 Στρατηγικές Ορμής (Momentum Trading Strategies) 

Στις στρατηγικές ορμής, οι επενδυτές επικεντρώνονται σε μετοχές που κινούνται σε 

κατεύθυνση υψηλής έντασης. Οι επενδυτές στις στρατηγικές ορμής διατηρούν 

συνήθως τη θέση τους για λίγα λεπτά, μερικές ώρες ή και για όλο το μήκος της 

διαπραγμάτευσης, ανάλογα με το πόσο γρήγορα κινούνται οι μετοχές και πότε 

αλλάζουν κατεύθυνση (Conrad, Kaul, 1998). Μιλάμε δηλαδή για στρατηγική που είναι 

πολύ ενεργητική και εφαρμόζεται σε βραχυχρόνιο επενδυτικό χρονικό ορίζοντα. 

Σύμφωνα με τους Menkhoff και Schmidt (2005), οι επενδυτές που προτιμούν να 

ακολουθήσουν τις στρατηγικές ορμής χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ανοχή ως 

προς τον κίνδυνο και βασίζονται περισσότερο σε μη θεμελιώδεις πληροφορίες σε 

αντίθεση με τους επενδυτές που ακολουθούν τις στρατηγικές αγοράς και 

διατήρησης. 
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Ως βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης στρατηγικής θεωρείται ο κύκλος 

ορμής, ο οποίος ορίζεται ως η περίοδος θετικής αυτοσυσχέτισης των αποδόσεων που 

ακολουθεί την άφιξη νέων πληροφοριών. Υποστηρίζεται επίσης ότι οι επενδυτές που 

παίρνουν θέση νωρίς κατά τη διάρκεια του κύκλου ορμής σε μια μετοχή, συνήθως 

λαμβάνουν θετικά αποτελέσματα δηλαδή έχουν κέρδη και αυτό γιατί υπάρχει 

συνεχώς αυξανόμενη ορμή της τιμής. Έτσι όσοι μπαίνουν αργότερα στην αγορά έχουν 

απώλειες λόγο των μεταβολών της τιμής που ακολουθούν τον κύκλο. Σύμφωνα με 

όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο ότι η κερδοφορία των στρατηγικών ορμής έχει 

σχέση με την ικανότητα των επενδυτών να μπαίνουν στην αγορά και να βγαίνουν από 

αυτή στη σωστή στιγμή (Badrinath, Wahal, 2002). 

6.3 Στρατηγικές Αντίθεσης (Contrarian Strategies) 

Σύμφωνα με τη μελέτη των DeBondt και Thaler που υλοποιήθηκε το 1985, η 

παρελθούσα απόδοση μπορεί να προβλέψει την μελλοντική απόδοση.  Αυτό 

σημαίνει πως τα χαρτοφυλάκια που είχαν μεγαλύτερες ζημιές τα 3 προηγούμενα 

χρόνια (losers), θα έχουν περισσότερο αυξημένες αποδόσεις στο μέλλον ειδικά σε 

σχέση με τα χαρτοφυλάκια μετοχών που είχαν μεγαλύτερα κέρδη (winners). Η 

πώληση των χαρτοφυλακίων winners και η αγορά των losers είναι η Αντίθετη 

Στρατηγική (Contrarian Strategy). Έτσι λοιπόν με αυτή τη στρατηγική φαίνεται πως ο 

επενδυτής μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές του αποδόσεις κάνοντας χρήση της 

παρελθοντικής απόδοσης των μετοχών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να 

συμβαίνει σε μία πληροφοριακά αποτελεσματική αγορά. Φαίνεται πως αυτό το 

φαινόμενο εμφανίζεται και στην Ελλάδα και μάλιστα σε έντονο βαθμό σύμφωνα με 

έρευνα που διεξήγαγαν οι  Antoniou, Galariotis και Spyrou  το 2006 για την ελληνική 

χρηματαγορά. 

6.4 Αρνητικά Ασύμμετρες Στρατηγικές (Negatively Skewed Strategies) 

Οι αρνητικά ασύμμετρες στρατηγικές πήρα το όνομά τους από το σχήμα της 

κατανομής των πιθανοτήτων των κερδών και των ζημιών που παράγουν. Έτσι λοιπόν 

μπορούμε να πούμε πως η αρνητικά ασύμμετρη στρατηγική, χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη πιθανότητα πραγματοποίησης μικρών κερδών καθώς και μικρή πιθανότητα 

πραγματοποίησης πολύ μεγάλης ζημιάς (Holton, 2003). 
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Παρακάτω παρατίθεται ένα διάγραμμα μιας αρνητικά ασύμμετρης στρατηγικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 Στατιστικό Αρμπιτράζ (Statistical Arbitrage) 

Το στατιστικό αρμπιτράζ ορίστηκε για πρώτη φορά στην εργασία των Hogan Jarrow–

Teo-Warachka που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό “Journal of Financial 

Economics” το 2004 με τίτλο «Testing market efficiency using statistical arbitrage with 

applications to momentum and value strategies» και παρουσιάζει με απλό κατανοητό 

τρόπο την έννοια του στατιστικού αρμπιτράζ και την ενδεχόμενη ή όχι σχέση που 

μπορεί να έχει με την ισορροπία της αγοράς και κατά συνέπεια με την 

αποτελεσματικότητα της αγοράς (market efficiency). 

Το στατιστικό αρμπιτράζ αποτελεί μία χρόνο-σειρά ανάλογη του περιορισμού για 

ευκαιρία αρμπιτράζ που παρουσιάζονται στην εργασία του Ross που αναφέραμε 

προηγουμένως. Δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για μια επενδυτική στρατηγική με 

μηδενικό αρχικό κόστος, με μέση τιμή που τείνει σε θετικό πρόσημο και με ανά 

χρονική μονάδα διακύμανση που τείνει στο μηδέν, καθώς ο χρονικός ορίζοντας 

μεγαλώνει. Έχει μεγάλο διαπραγματευτικό ορίζοντα (long horizon trading strategy) 

και είναι σχεδιασμένο να εκμεταλλεύεται μεγάλες «ανωμαλίες» της αγοράς και να 

δημιουργεί ένα «ακίνδυνο» κέρδος. Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της 

στατιστικής αρμπιτράζ είναι ότι παρακάμπτει την κοινή υπόθεση – δίλημμα, 

Διάγραμμα 6.1: Αρνητικά ασύμμετρη στρατηγική, Πηγή: Holton (2003) 
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εφαρμόζοντας το παραδοσιακό test για αποτελεσματικότητα της αγοράς επειδή ο 

ορισμός του είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε μοντέλο ισορροπίας και η ύπαρξη 

του είναι ασυμβίβαστη με την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Στη συνέχεια της 

εργασίας θα παρέχουμε μία μεθοδολογία για τον έλεγχο του στατιστικού αρμπιτράζ 

και εμπειρικά θα διερευνήσουμε κατά πόσο δύο πολύ γνωστές επενδυτικές 

στρατηγικές όπως είναι η momentum και η value strategy αποτελούν ευκαιρίες για 

στατιστικό αρμπιτράζ. Επιπλέον θα κάνουμε μία αναφορά στην πιθανότητα 

απώλειας (probability of a loss), παρέχοντας πρόσθετες γνώσεις σχετικά με την 

ικανότητα τους να παράγουν τελικά αρμπιτράζ κέρδη. 

6.4.2 Αρμπιτράζ Κινδύνου (Risk Arbitrage) 

Το αρμπιτράζ κινδύνου αποτελεί μια ειδική κατηγορία στρατηγικών 

διαπραγμάτευσης, η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, 

εξαγορών, ρευστοποιήσεων και εταιρικών αναδιαρθρώσεων (Berglas et al., 2009). Οι 

επενδυτές που εφαρμόζουν τέτοιου είδους στρατηγικές διαπραγμάτευσης θεωρείται 

ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αγορά, όσον αφορά στο θέμα του εταιρικού 

ελέγχου, καθώς η δραστηριότητα τους συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του 

όγκου συναλλαγών. Επιπλέον, οι εν λόγω επενδυτές πιστεύεται ότι διαθέτουν και το 

πλεονέκτημα της πληροφορίας, το οποίο προκύπτει εσωτερικά ως εξής: εάν η 

παρουσία των arbitrageurs αγόρασε μετοχές μιας συγκεκριμένης εταιρίας σχετίζεται 

άμεσα με την αξία αυτής. Έτσι, αυτός που αγόρασε τις μετοχές έχει το πλεονέκτημα 

της πληροφορίας καθώς γνωρίζει ότι αγοράστηκαν οι μετοχές (Cornelli, Li, 2001). 

Η πιο διαδεδομένη μορφή αρμπιτράζ κινδύνου είναι το αρμπιτράζ συγχωνεύσεων 

(merger arbitrage). Σύμφωνα με τον Demeter (2007), το αρμπιτράζ συγχωνεύσεων 

προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της τιμής στην οποία 

η εταιρία- στόχος διαπραγματεύεται στην αγορά, μετά την ανακοίνωση της 

συγχώνευσης, και της τιμής που η δεύτερη εταιρία της συγχώνευσης έχει 

ανακοινώσει ότι είναι  διατεθειμένη να πληρώσει για την πρώτη, όταν 

πραγματοποιηθεί επίσημα η συναλλαγή. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη 

στρατηγική διαπραγμάτευσης δεν επηρεάζεται γενικά από διακυμάνσεις στην 

ευρύτερη αγορά, υπό την προϋπόθεση  ότι η αγορά είναι σχετικά σταθερή. 
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Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τους arbitrageurs είναι να γνωρίζουν τη 

θεωρητική πιθανότητα (implied probability) η συγχώνευση να είναι επιτυχής. Αν η 

πραγματική πιθανότητα είναι μεγαλύτερη της θεωρητικής (actual probability > 

implied probability) τότε ίσως παρουσιάζεται ευκαιρία για arbitrage. Στην αντίθετη 

περίπτωση, παρουσιάζεται ευκαιρία για short-selling (Berglas et Al., 2009). 

6.4.3 Συγκλίνουσες Διαπραγματεύσεις (Convergence Trading) 

Η τυπική στρατηγική συγκλίνουσας διαπραγμάτευσης στοιχηματίζει ότι η διαφορά 

μεταξύ των τιμών δύο χρεογράφων με παρόμοια, αλλά όχι εντελώς ίδια 

χαρακτηριστικά, θα μειωθεί στο μέλλον (Xiong, 2001). Σύμφωνα με τους Fung και 

Hsieh, (2002), η θεωρία στην οποία βασίζεται η συγκεκριμένη στρατηγική ορίζει ότι 

δύο χρεόγραφα με παρόμοια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν παρόμοια τιμή σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονται. Εάν η διαφορά των τιμών τους είναι 

αρκετά μεγάλη τότε ο επενδυτής που εφαρμόζει τη στρατηγική της συγκλίνουσας 

διαπραγμάτευσης θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τη διαφορά αυτή, αγοράζοντας 

το φθηνό χρεόγραφο και πουλώντας το πιο ακριβό. 

Η παραπάνω στρατηγική, σε αντίθεση με το ακίνδυνο αρμπιτράζ, εμπεριέχει κίνδυνο 

καθώς η σύγκλιση των τιμών των χρεογράφων προς τις αναμενόμενες τιμές τους δεν 

είναι άμεση και η χρονική στιγμή πραγματοποίησης αυτής είναι αβέβαιη (Herlemont, 

2004). Επιπλέον, οι Fung και Hsieh (2002), επισημαίνουν ως πιθανή πηγή κινδύνου 

και το γεγονός ότι οι τιμές των χρεογράφων μπορούν εξίσου εύκολα να αποκλίνουν 

από τις αναμενόμενες. 

Οι επενδυτές που εφαρμόζουν στρατηγικές συγκλίνουσας διαπραγμάτευσης 

συνήθως εξειδικεύονται σε έναν περιορισμένο αριθμό χρεογράφων ή στρατηγικών 

λόγω του κόστους της πληροφορίας που συνεπάγεται η συμμετοχή σε περισσότερες 

αγορές. Επιπλέον, συχνά χρησιμοποιούν υψηλό βαθμό μόχλευσης προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Αποτέλεσμα 

των παραπάνω είναι τα χαρτοφυλάκια τους να παρουσιάζουν έλλειψη 

διαφοροποίησης και υψηλό βαθμό μόχλευσης, χαρακτηριστικά που συνεπάγονται 

ότι ξαφνικά συμβάντα («shocks») στις αγορές μπορούν να προκαλέσουν 

διακυμάνσεις στον πλούτο των συγκεκριμένων επενδυτών (Xiong,2001).   
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7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Τεχνική ανάλυση της μετοχής της ΔΕΗ από 30/12/2005 

ως 31/12/2015 

Εισαγωγή 

Η τεχνική ανάλυση σύμφωνα με τους αναλυτές δίνει επιτυχημένα σήματα κυρίως σε 

μετοχές με υψηλή εμπορευσιμότητα και μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Αυτό συμβαίνει 

γιατί οι τιμές των μετοχών αυτών δεν επηρεάζονται από τις χαμηλού όγκου 

συναλλαγές και έτσι αποτυπώνουν το γενικότερο κλίμα της αγοράς. 

Στη μελέτη που ακολουθεί γίνεται μια ανάλυση της κίνησης της μετοχής της ΔΕΗ. Σε 

αυτή τη μελέτη γίνεται μια προσπάθεια να ερευνήσουμε αν οι σχηματισμοί μπορούν 

να αποφέρουν κερδοφόρες συναλλαγές στο Ελληνικό χρηματιστήριο και κατά πόσο 

μπορούν να ερμηνεύσουν την μελλοντική πορεία των τιμών των μετοχών. Τα 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στην περίοδο από την 30/12/2005 

ως 31/12/2015. Στο παρακάτω διάγραμμα θα δούμε πως κυμάνθηκε η τιμή της 

μετοχής της ΔΕΗ σε αυτό το χρονικό διάστημα. 

 

Διάγραμμα 7.1: Τιμή μετοχής ΔΕΗ. (Πηγή: www.capital.gr) 
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Όπως μπορούμε να δούμε από το παραπάνω διάγραμμα η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ 

τον Ιανουάριο του 2006 κυμαίνεται στα 18,931 €/μτχ και γενικά κρατάει μια σταθερή 

τιμή μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 όπου η τιμή αρχίζει και αποκτά μια ανοδική πορεία 

και φτάνει τα 27,985 €/μτχ και εκτοξεύεται στα 35,720 €/μτχ το Δεκέμβριο του 2007. 

Από εκεί και πέρα έρχεται μια μεγάλη πτώση που φτάνει τα 9,684 €/μτχ τον Οκτώβριο 

του 2008. Στη συνέχεια αρχίζει πάλι και ανεβαίνει μέχρι που φτάνει τον Αύγουστο 

του 2009 τα 15,619 €/μτχ και από εκεί και πέρα κρατά μια σχετικά σταθερή πορεία 

για να έρθει μια ακόμα μεγαλύτερη πτώση τον Ιούνιο του 2012 όπου η τιμή της ΔΕΗ 

φτάνει τα 1,649 €/μτχ. Έπειτα, η πορεία της μετοχή είναι ανοδική μέχρι το Μάρτιο 

του 2014 όπου η τιμή είναι στα 11,854 €/μτχ. Από εκεί και πέρα η τιμή έχει μια 

πτωτική πορεία που κυμαίνεται στα 4 με 5 €/μτχ μέχρι και το τέλος του 2015.  

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα γίνει μια σύντομη αναφορά στα βασικά 

βήματα της τεχνικής ανάλυσης και θα δούμε αν οι δείκτες που αναλύσαμε σε 

παραπάνω κεφάλαιο δίνουν επιτυχημένα σήματα αγοράς και πώλησης μετοχών στο 

ελληνικό χρηματιστήριο. Οι δείκτες που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτή την 

ανάλυση θα είναι ο δείκτης σχετικής δύναμης μιας μετοχής (RSI), ο δείκτης MACD, ο 

δείκτης μέτρησης της ορμής (momentum) και ο στοχαστικός δείκτης (Stochastic). 

Επίσης, στα σχεδιαγράμματα θα αποτυπώνονται οι κινητοί μέσοι όροι των 20 και των 

50 ημερών, οι καμπύλες Bollinger και ο παραβολικός δείκτης (SAR). 

Τέλος, θα παραθέσουμε τα συμπεράσματα μας για τα αποτελέσματα της έρευνας 

που κάναμε για την πορεία της κοινής μετοχής της ΔΕΗ. 

7.1 Βασικά βήματα τεχνικής ανάλυσης 

Ο τεχνικός αναλυτής για να αναλύσει μια μετοχή και να φτάσει στο καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένα βήματα. Ορισμένα από 

αυτά τα βήματα αναλύονται στη συνέχεια και αποτελούν κάποια βασικά σημεία 

τεχνικής ανάλυσης. 

1ο Βήμα: Αρχικά θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το ενδιαφέρον του αναλυτή ή 

επενδυτή όσο αφορά την τάση. Αν το ενδιαφέρον του αφορά την βραχυπρόθεσμη 

τάση της μετοχής, θα πρέπει να εξετάσει το διάγραμμα σε εβδομαδιαία βάση. Αν το 

ενδιαφέρον του αφορά μεσοπρόθεσμη τάση θα εξετάσει το διάγραμμα σε μηνιαία 
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βάση. Έτσι μπορούμε να πούμε πως στην βραχυπρόθεσμη επένδυση θα πρέπει να 

προτιμηθούν οι μετοχές που κινούνται μεσοπρόθεσμα ανοδικά ή καθοδικά, γιατί θα 

αυξηθούν οι πιθανότητες κέρδους. Στη μεσοπρόθεσμη ανοδική κίνηση περισσότερο 

διαρκεί η άνοδος από ότι η διόρθωση. Στη μεσοπρόθεσμη καθοδική κίνηση 

περισσότερο διαρκούν οι πτώσεις παρά οι άνοδοι των τιμών. Συνεπώς προτιμάται η 

τοποθέτηση βραχυπρόθεσμα σε μετοχές που βρίσκονται στην έναρξη της 

μεσοπρόθεσμης ανόδου. 

2ο Βήμα: Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να γίνεται η μελέτη του διαγράμματος και η 

ανίχνευση της τάσης, της ανοδικής και καθοδικής πορείας. 

3ο Βήμα: Σε αυτό το βήμα γίνεται η επιλογή των κινητών μέσων όρων. Αν το 

ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη βραχυπρόθεσμη τάση της μετοχής τότε θα 

επιλέξουμε τους κινητούς μέσους όρους των 15 και 30 ημερών. Αν η μετοχή κινείται 

κάτω από τους δύο κινητούς μέσους όρους, τότε μάλλον η μετοχή βρίσκεται σε 

καθοδική πορεία. Από την άλλη, όταν ενδιαφερόμαστε για τη μακροπρόθεσμη τάση 

της μετοχής, θα πρέπει να επιλέξουμε τους κινητούς μέσους όρους των 20 και 50 

ημερών. 

4ο Βήμα: Στη συνέχεια πρέπει να γίνεται ο εντοπισμός των βασικών επιπέδων 

στήριξης και αντίστασης.  

5ο Βήμα: Εδώ θα δούμε πως κινείται η χρονοσειρά της μετοχής. Γενικά εκεί που 

κινείται ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών εκεί κινείται και η χρονοσειρά της 

μετοχής. Έτσι αν ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών κινείται καθοδικά τότε 

καθοδικά θα κινείται και η χρονοσειρά, ενώ αν ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών 

κινείται ανοδικά το ίδιο συμβαίνει και στη χρονοσειρά. 

6ο Βήμα: Σε αυτό το σημείο, καλό θα ήταν ο αναλυτής να εμφανίσει στο ημερήσιο 

διάγραμμα και κάποιον ταλαντωτή όπως είναι ο ταλαντωτής της σχετικής ισχύος της 

μετοχής  RSI των 14 ημερών και μελετάτε η απόκλιση μεταξύ των τιμών της μετοχής 

και του ταλαντωτή. Απόκλιση είναι η διαφωνία μεταξύ ταλαντωτή και τιμής της 

μετοχής. Υπάρχει η θετική και η αρνητική απόκλιση. Αρνητική απόκλιση έχουμε όταν 

η τιμή σημειώνει νέα κορυφή πιο ψηλά από την προηγούμενη, ο ταλαντωτής 

σημειώνει νέα κορυφή πιο χαμηλά από την προηγούμενη του. Αντίθετα θετική 
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απόκλιση έχουμε όταν ο ταλαντωτής σημειώνει νέο πυθμένα πιο ψηλά από τον 

προηγούμενό του, ενώ η τιμή της μετοχής σημειώνει νέο πυθμένα πιο χαμηλά από 

τον προηγούμενο. 

7ο Βήμα: Σε αυτό το βήμα πρέπει να εξετάσουμε και στο ημερήσιο και στο 

εβδομαδιαίο διάγραμμα αν η μετοχή διασπά κάποια γραμμή τάσης της ή αν 

ολοκληρώνεται κάποιος σχηματισμός παγίωσης ή αντιστροφής της τάσης (κεφαλή με 

ώμους, διπλή κορυφή,  διπλός πυθμένας κ.λ.π.) 

8ο Βήμα: Αν από το προηγούμενο βήμα διαπιστωθεί πως υπάρχει διάσπαση μιας 

γραμμής τάσης ή ολοκληρώνεται κάποιος σχηματισμός πρέπει να ελέγξουμε αν 

υπάρχει σημαντικός όγκος συναλλαγών. Αν υπάρχει υψηλός όγκος συναλλαγών η 

διάσπαση χαρακτηρίζεται ως σημαντική και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη 

προσοχή. 

9ο Βήμα: Τελευταίο βήμα είναι να εξετάσουμε το πώς κινούνται οι όγκοι συναλλαγών 

σε σχέση με την κίνηση της τιμής. Αν είμαστε σε ανοδική αγορά, θα πρέπει όταν 

ανεβαίνει η τιμή να ανεβαίνει και ο όγκος, ενώ αντίθετα όταν κατεβαίνει η τιμή θα 

πρέπει να κατεβαίνει και ο όγκος συναλλαγών. 

Καταλήγοντας θα πρέπει να σημειωθεί πως η τεχνική ανάλυση ισχυρίζεται πως όταν 

η τιμή και ο όγκος αυξάνονται τότε και η αγορά είναι ανοδική. Από την άλλη αν η 

αγορά είναι πτωτική τότε θα πρέπει όταν ανεβαίνει η τιμή να κατεβαίνει ο όγκος ή 

όταν κατεβαίνει η τιμή να κατεβαίνει και ο όγκος. Στην τελευταία περίπτωση 

αντικατοπτρίζεται η έντονη απαισιοδοξία που υπάρχει σχετικά με τη συγκεκριμένη 

μετοχή. Τέλος υπάρχει και η περίπτωση όπου πέφτει και η τιμή και ο όγκος και αυτό 

σημαίνει πως η αγορά προσπαθεί να κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα και αποτελεί 

δείγμα πιθανής ανοδικής τάσης της μετοχής. 
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7.2 Τεχνική Ανάλυση της μετοχής της ΔΕΗ (30/12/2005-31/12/2015) 

 

 

Διάγραμμα 7.2: Τεχνική ανάλυση της κοινής μετοχής της ΔΕΗ. (Πηγή: www.capital.gr) 

Αν παρατηρήσουμε το γράφημα της μετοχής (διάγραμμα 7.2-7.3) βλέπουμε ότι αν 

κάποιος επενδυτής πραγματοποιούσε πωλήσεις με βάση την ανοδική διάσπαση του 

κινητού μέσου όρου των 20 από τον  κινητό μέσο όρο των 50 ημερών, και στη 

συνέχεια πραγματοποιούσε αγορές με την καθοδική διάσπαση του κινητού μέσου 

όρου των 20 ημερών από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών θα είχε 

πραγματοποιήσει κέρδη. 

Πιο συγκεκριμένα, ο επενδυτής θα πουλήσει στην 1/6/11 τη στιγμή που η μετοχή θα 

κυμαίνεται στις 14,63 μονάδες και θα αγοράσει στις 2/6/14 όταν η μετοχή θα είναι 

στις 9,5 μονάδες με αποτέλεσμα να έχει κέρδος 5,13 μονάδες που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 35,06%. Στη συνέχεια οι κινητοί μέσοι όροι μας δίνουν σήμα πώλησης στις 

3/8/15 αφού ο κινητός μέσος όρος των 20 ημερών διασπά καθοδικά τον κινητό μέσο 

όρο των 50 ημερών και περνά από κάτω του. Όμως εδώ οι μονάδες της μετοχής είναι 

λιγότερες (8,45 μον.) από ότι στην προηγούμενη αγορά(9,5 μον.). Έτσι θα ήταν λάθος 

να γίνει η πώληση γιατί ο επενδυτής θα είχε χάσει 1,05 μονάδες που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 11,05%. 

Οι λωρίδες Bollinger όπως παρατηρούμε, μας δίνουν σήμα πώλησης την 1/1/07. 

Επίσης σήμα πώλησης μας δίνουν και την περίοδο από 1/6/07 έως 3/12/07. Την 
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περίοδο από 1/9/08 έως 1/10/08 μας δίνουν σήμα αγοράς. Σήματα αγοράς έχουμε 

και στις 2/5/11, την περίοδο από 1/7/11 έως 1/8/11 και τέλος την περίοδο από 

1/11/11 έως 1/12/11. Στη συνέχεια έχουμε την 1/5/13 και την 1/10/13 σήματα 

πώλησης. Τέλος την περίοδο από 1/12/14 έως 1/1/15 έχουμε σήματα αγοράς. 

Ο παραβολικός δείκτης (SAR) μας λέει πως όταν η τιμή της μετοχής ή του δείκτη 

κλείνει κάτω από αυτόν, έχουμε σήμα πώλησης, ενώ αντίθετα όταν η τιμή κλείνει 

πάνω από τον SAR έχουμε σήμα αγορας. Έτσι λοιπόν στο διάγραμμα της τεχνικής 

ανάλυσης της μετοχής της ΔΕΗ, στις 3/4/06 έχουμε σήμα αγοράς. Στην 1/3/07 έχουμε 

σήμα πώλησης αφού η τιμή κλείνει κάτω από τον SAR. Την 1/6/07 έχουμε σήμα 

αγοράς καθώς η τιμή κλείνει πάνω από τον SAR. Έτσι λοιπόν σήματα αγοράς έχουμε 

στις 1/7/09 και 2/7/12 και σήματα πώλησης στις 1/2/08 και 1/4/14. 

Ο δείκτης σύγκλισης-απόκλισης κινητών μέσων όρων (MACD) ξεκίνησε με ένα 

επιτυχημένο σήμα αγοράς στις αρχές του Ιανουαρίου του 2006. Στη συνέχεια έδωσε 

πολλά επιτυχημένα και όχι σήματα αγοράς και πώλησης. Το επόμενο επιτυχημένο 

σήμα πώλησης ήταν στις 1/5/08 με τη μετοχή να είναι στις 24,14 μονάδες. Στη 

συνέχεια, το επόμενο μεγάλο σήμα αγοράς έρχεται στις 1/6/09 και η μετοχή 

κυμαίνονταν στις 14,53 μονάδες. Στη συνέχεια ακολουθεί μια περίοδος που ο δείκτης 

MACD έδινα συνεχόμενα σήματα αγοράς και πώλησης μέχρι τις 1/2/10 όπου δίνεται 

ένα αποτυχημένο σήμα πώλησης με την μετοχή στις 10,69 μονάδες (λιγότερες από 

τις μονάδες αγοράς και αν πουλήσαμε θα είχαμε ζημία της τάξης των 3,84 μονάδων 

και ποσοστό 26,43%. Στην συνέχεια, έχουμε ένα μεγάλο διάστημα επιτυχημένων και 

αποτυχημένων σημάτων αγοράς και πώλησης μέχρι την 1/8/12 που δίνεται ένα 

επιτυχημένο σήμα αγοράς στις 2,68 μονάδες. Έπειτα έχουμε ακόμα ένα επιτυχημένο 

σήμα πώλησης την 1/8/14 όπου η μετοχή βρίσκεται στις 10,88 μονάδες και ο 

επενδυτής έχει κέρδος 75,36% (8,2 μον.)! Τέλος, υπάρχει ένα επιτυχημένο σήμα 

αγοράς στις 2/11/15 όπου η μετοχή βρίσκεται στις 5,02 μονάδες και αν ο επενδυτής 

αγοράσει σε αυτό το σημείο θα έχει κέρδος 5,86 μονάδες, δηλαδή ποσοστό 53,86%.  

Ο δείκτης σχετικής δύναμης (RSI) ξεκινάει την περίοδο που μελετάμε με σήμα αγοράς 

αφού βρίσκεται κάτω από την γραμμή των 30 άρα η μετοχή είναι υποτιμημένη και το 

σήμα αγοράς είναι επιτυχημένο γιατί το επόμενο διάστημα ακολουθεί ανοδική 

πορεία. Την περίοδο από 1/8/07 έως 1/2/8 ο RSI βρίσκεται πάνω από την γραμμή του 
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70 που σημαίνει ότι υπάρχει θετική απόκλιση και η μετοχή είναι υπερτιμημένη και 

μας δίνει σήμα πώλησης το οποίο είναι έγκυρο γιατί στη συνέχεια έχουμε πτώση. Στο 

διάστημα από 1/8/08/ έως 1/1/09 ο δείκτης βρίσκεται κάτω από τη γραμμή των 30 

και υπάρχει μη έγκυρο σήμα αγοράς γιατί η πορεία στη συνεχίζει και είναι πτωτική. 

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίοδο από 1/9/10 έως 3/1/11 όπου πάλι ο δείκτης είναι 

κάτω από τη γραμμή των 30 και υπάρχει και εδώ μη έγκυρο σήμα αγοράς αφού η 

πορεία συνεχίζει να είναι πτωτική. Στο επόμενο διάστημα που ακολουθεί από 1/6/11 

έως 3/9/12 ο δείκτης είναι κάτω από τη γραμμή των 30 πάλι όμως το σήμα αγοράς 

εδώ είναι επιτυχημένο γιατί ακολουθεί ανοδική πορεία. Την περίοδο από 3/12/12 

έως 1/8/14 ο RSI βρίσκεται πάνω από τη γραμμή των 70 κι μας δίνει σήμα πώλησης 

το οποίο είναι επιτυχημένο γιατί ακολουθεί πτώση στην πορεία. Τέλος την περίοδο 

από 3/11/14 έως το τέλος του 2015 υπάρχουν πολλά μη έγκυρα σήματα αγοράς αφού 

ο δείκτης βρίσκεται κάτω από το 30 όμως δεν υπάρχει ανοδική πορεία.  

Ο στοχαστικός δείκτης ξεκινάει κάτω από την γραμμή των 20 στην περίοδο που 

μελετάμε δίνοντας σήμα αγοράς. Ωστόσο αυτό το σήμα είναι αποτυχημένο γιατί δεν 

ακολουθεί ανοδική πορεία ο δείκτης. Την περίοδο από 2/7/07 έως 1/1/08 ο δείκτης 

βρίσκεται πάνω από τη γραμμή των 80 και δίνει σήμα πώλησης επιτυχημένο γιατί 

προβλέπει την καθοδική τάση που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Την περίοδο από 

2/6/08 έως 2/2/09 ο δείκτης κυμαίνεται κάτω από την γραμμή των 20 και δίνει σήμα 

αγοράς το οποίο όμως είναι μη έγκυρο γιατί δεν ακολουθεί ανοδική πορεία ο δείκτης. 

Την περίοδο από 1/7/10 έως 2/5/11 ο δείκτης βρίσκεται πάλι κάτω από τη γραμμή 

των 20 αλλά και πάλι μας δίνει αποτυχημένο σήμα αγοράς γιατί και πάλι ακολουθεί 

καθοδική πορεία. Ωστόσο την περίοδο από 2/5/11 έως 1/8/12 ο stochastic βρίσκεται 

και πάλι κάτω από τη γραμμή των 20 και δίνει σήμα αγοράς το οποίο είναι 

πετυχημένο αυτή τη φορά αφού προβλέπει σωστά την ανοδική τάση που ακολουθεί. 

Την περίοδο από 3/12/12 έως 1/1/14 ο δείκτης βρίσκεται πάνω από τη γραμμή των 

80 όμως τα σήματα πώλησης είναι μη έγκυρα αφού δεν ακολουθεί πτωτική τάση. 

Βέβαια από την 1/1/14 έως 1/5/14 ο δείκτης συνεχίζει να είναι πάνω από το 80 και 

να δίνει σήματα πώλησης που αυτή τη φορά είναι έγκυρα καθώς ακολουθεί περίοδος 

η οποία έχει πτωτική τάση. Η περίοδος αυτή είναι από 1/10/14 έως το τέλος του 2015 
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και ο δείκτης είναι κάτω από το 20 που σημαίνει ότι έχουμε σήμα αγορά το οποίο 

είναι αποτυχημένο γιατί και πάλι δεν ακολουθεί περίοδος με ανοδική τάση. 

Ο δείκτης μέτρησης της ορμής (momentum) μας δίνει σήμα πώλησης την περίοδο 

από 1/10/07 έως 1/1/08 αφού κυμαίνεται πάνω από τη γραμμή των 50 και το σήμα 

είναι επιτυχημένο γιατί ακολουθεί πτωτική τάση στη συνέχεια. Την περίοδο από 

1/7/08 έως 2/2/09 ο δείκτης βρίσκεται κάτω από την γραμμή των -50 που σημαίνει 

πως δίνει σήμα αγοράς το οποίο είναι και αυτό επιτυχημένο καθώς ακολουθεί 

ανοδική πορεία στη συνέχεια ο δείκτης. Την περίοδο από 1/7/09 έως 3/8/09 έχουμε 

ακόμα ένα έγκυρο σήμα πώλησης αφού ο δείκτης βρίσκεται πάνω από την γραμμή 

των 50 και ακολουθεί καθοδική πορεία. Την 1/2/10 έχουμε ένα σήμα αγοράς καθώς 

ο δείκτης βρίσκεται κάτω από την γραμμή των -50 το οποίο όμως δεν είναι έγκυρο 

καθώς ο δείκτης συνεχίζει την πτωτική τα πορεία. Την περίοδο από 1/9/11 έως 2/7/12 

έχουμε σήμα αγοράς καθώς ο δείκτης είναι κάτω των -50 και το σήμα είναι 

επιτυχημένο γιατί ακολουθεί ανοδική τάση για το δείκτη. Την περίοδο από 1/1/13 

έως 3/2/14 ο δείκτης είναι πάνω από τη γραμμή των 50 και έχουμε ένα σήμα 

πώλησης το οποίο ωστόσο είναι αποτυχημένο καθώς ο δείκτης δεν ακολουθεί 

πτωτική τάση αλλά ανοδική. Την επόμενη περίοδο από 3/2/14 έως 3/3/14 έχουμε 

πάλι σήμα πώλησης το οποίο αυτή τη φορά είναι έγκυρο. Τέλος την περίοδο από 

1/10/14 έως το τέλος του 2015 ο δείκτης βρίσκεται κάτω από το -50 και έχουμε σήμα 

αγοράς το οποίο είναι μη έγκυρο καθώς στη συνέχεια ο δείκτης συνεχίζει την πτωτική 

του πορεία. 
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Διάγραμμα 7.3: Τεχνική Ανάλυση της κοινής μετοχής της ΔΕΗ 



65 
 

Συμπεράσματα 

Αρχικά, θα πρέπει να πούμε πως η περίοδος που χρησιμοποιήσαμε για την τεχνική 

ανάλυση ήταν μια περίοδος βαθιάς κρίσης για τη χώρα μας και αυτό επηρέασε 

σημαντικά όλες τις μετοχές και κατά συνέπεια όλο το ελληνικό χρηματιστήριο. Όσο 

αφορά τη μετοχή που χρησιμοποιήσαμε η επιρροή της κρίσης φαίνεται από την τιμή 

της. Στο τέλος του 2007 και ενώ ξεκινούσε η κρίση να επηρεάζει τη χώρα μας η τιμή 

φαίνεται να κάνει μια τεράστια βουτιά και από τα 35,720 €/μτχ. να αγγίζει τα 9,684 

€/μτχ. τον Οκτώβριο του 2008. 

Με μια πρώτη ματιά μπορούμε να πούμε πως ο κινητός μέσος όρος των 20 ημερών 

και ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών ήταν αρκετά χρήσιμοι δείκτης καθώς μας 

έδωσαν και οι δύο αρκετά πετυχημένα σήματα αγοράς και πώλησης. Έτσι αν κάποιος 

επενδυτής πραγματοποιούσε αγορές με την ανοδική διάσπαση του κινητού μέσου 

όρου των 20 ημερών στον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών και πραγματοποιούσε 

πωλήσεις με την καθοδική διάσπαση του κινητού μέσου όρου των 20 ημερών στον 

κινητό μέσο όρο των 50 ημερών τότε θα αποκόμιζε  κέρδη. Ωστόσο οι κινητοί μέσοι 

όροι μας έδωσαν και ένα λάθος σήμα πώλησης καθώς η τιμή πώλησης ήταν 

χαμηλότερη της τιμής αγοράς της μετοχής.  

Οι λωρίδες Bollinger και ο παραβολικός δείκτης (SAR), έδωσαν αρκετές φορές σήματα 

αγοράς και πώλησης. Όπως είδαμε και στην ανάλυση που προηγήθηκε ο συνδυασμός 

αυτών των δεικτών μπορεί να μας δώσει αξιόπιστα σήματα αγοράς και πώλησης. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ανάλυση των δεικτών σχετικής δύναμης (RSI), MACD, 

momentum και stochastic. Όλοι οι δείκτες είχαν σε διαφορετικές περιόδους μεταξύ 

τους, σήματα αγοράς και πώλησης. Στην ανάλυση που κάναμε είδαμε πως άλλες 

φορές αυτοί οι δείκτες επιβεβαιώνονταν και άλλες φορές τα σήματα τους οδηγούσαν 

σε λανθασμένες αγοραπωλησίες. Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο να αναφέρουμε πως οι 

διάφοροι δείκτες τις ίδιες χρονικές περιόδους περίπου κινούνται κατά τον ίδιο τρόπο, 

είτε ανοδικά είτε καθοδικά. 

Φτάνοντας στο τέλος αυτής της ανάλυσης λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι η τεχνική 

ανάλυση δεν μπορεί από μόνη της να δώσει απόλυτα κερδοφόρες συναλλαγές. 

Βλέπουμε πως σε πολλές περιπτώσεις τα σήματά της ήταν άκρως ικανοποιητικά και 
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σε άλλες από καθυστερημένα έως και απογοητευτικά. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε πως 

έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα όταν έχουμε σήματα 

αγοράς και πώλησης στα οποία συμφωνούν δύο ή και περισσότεροι δείκτες. Η 

τεχνική ανάλυση δεν πρέπει να αποτελεί μοναδικό εργαλείο για την επιλογή 

μετοχών. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε πως η θεμελιώδης ανάλυση προσπαθεί να 

προσδιορίσει την εσωτερική αξία της μετοχής και λαμβάνει ως αποδεκτή τιμή μιας 

μετοχής τη τιμή που προκύπτει από τη προεξόφληση των μελλοντικών κερδών της 

εταιρίας. Για αυτό το λόγο το ιδανικό θα ήταν να συνυπολογίζονται η τεχνική και η 

θεμελιώδης ανάλυση όταν κάποιος επενδυτής θέλει να προβεί σε μια αγοραπωλησία 

μετοχών πολλαπλασιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες που έχει για τη 

μεγιστοποίηση των κερδών του. 
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