ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διπλωματική Εργασία

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

της
ΛΙΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
Επιβλέπων Καθηγητής: Ζαπράνης Αχιλλέας
Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Νοέμβριος

2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει µια προσπάθεια σύγκρισης των δύο μεθόδων
αξιολόγησης των μετοχών, της Θεμελιώδους και της Τεχνικής Ανάλυσης, κάνοντας
αναφορά στην προσπάθεια των τεχνικών αναλυτών να καταξιώσουν την μέθοδο της
Τεχνικής Ανάλυσης μέσα στην πάροδο του χρόνου.

Αρχικά, παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, στην οποία αποτυπώνεται η
δυσπιστία απέναντι στην Τεχνική Ανάλυση μέχρι την δεκαετία του 1990 και η
προσπάθεια ορισμένων ακαδημαϊκών και τεχνικών αναλυτών να δώσουν κύρος και σε
αυτήν τη μέθοδο ή έστω να πείσουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα ή
συμπληρωματικά µε τη Θεμελιώδη Ανάλυση για να δώσει ακριβέστερα αποτελέσματα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των δύο μεθόδων και αναλύονται τα
εργαλεία και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί η κάθε µία.
Τέλος, γίνεται εφαρμογή ενός εκ των εργαλείων της Τεχνικής Ανάλυσης, και
συγκεκριμένα του Απλού Κινητού Μέσου Όρου (ΚΜΟ) ή Simple Moving Average
(SMA) 200 ημερών με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την αγορά ή μη των υπό
εξέταση μετοχών.
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Θεμελιώδης και η Τεχνική Ανάλυση αποτελούν δύο συμπληρωματικές αλλά και
ανταγωνιστικές μεθόδους λήψης επενδυτικών αποφάσεων, οι οποίες προσπαθούν να
προβλέψουν με διαφορετικό τρόπο τη μελλοντική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.
Στην παρούσα εργασία θα παραθέσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε μιας
μεθόδου,

τα

πλεονεκτήματα

και τα μειονεκτήματα τους σε µια προσπάθεια να

ερευνήσουμε την «διαμάχη» που υπάρχει ανάμεσα στους οπαδούς τους. Ακόμη, θα
ερευνήσουμε και την πιθανή ταυτόχρονη εφαρμογή τους για την επίτευξη των ιδανικών
επενδυτικών αποφάσεων .
Αρχικά, θα γίνει η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί
το θεωρητικό υπόβαθρο πρώτα της Θεμελιώδους και έπειτα της Τεχνικής ανάλυσης. Θα
γίνει δηλαδή μία αναφορά στα βασικότερα εργαλεία, στρατηγικές και θεμελιώδη μεγέθη
που χρησιμοποιεί η κάθε µια από αυτές τις μεθόδους.
Στη συνέχεια, θα γίνει μία εμπειρική εφαρμογή ενός εκ των εργαλείων της Τεχνικής
Ανάλυσης, και συγκεκριμένα του Απλού Κινητού Μέσου Όρου (ΚΜΟ) ή Simple Moving
Average (SMA) 200 ημερών με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την αγορά ή μη των
υπό εξέταση μετοχών. Τέλος, θα καταλήξουμε στα συμπεράσματα προκύπτουν από τα
ανωτέρω.

1

2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΟ

-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Η Θεμελιώδης Ανάλυση, η οποία ιστορικά είναι και η παλαιότερη, είναι η κοινά
αποδεκτή

από

την

επιστημονική κοινότητα μέθοδος για την αξιολόγηση των

χρεογράφων. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι αναλυτές προσεγγίζουν τις διάφορες
οικονομικές (λογιστικές) καταστάσεις, μελετούν τους παράγοντες της οικονομίας, του
κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης και της ίδιας της επιχείρησης προκειμένου να
προσδιορίσουν την εσωτερική αξία της επιχείρησης (Cutler, Poterba, & Summers, 1989).
Από την άλλη πλευρά, η Τεχνική Ανάλυση, η οποία κάνει την εμφάνιση της στις αρχές
του 20ου αιώνα, αρχίζει να αναγνωρίζεται από µία μερίδα επιστημόνων

τη δεκαετία

του 1990 καθώς αποδεικνύεται ισχυρή στην αξιολόγηση των μετοχών (Chavarnakul &
Enke, 2008). Το γεγονός ότι αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο σχετίζει ανθρωπιστικούς,
πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες (Achelist, 1995) την καθιστά ακόμα πιο ισχυρή
με την πάροδο των χρόνων. Υπάρχουν, ωστόσο, και ερευνητές που ισχυρίζονται ότι
μπορούν οι δύο μέθοδοι να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, προωθώντας ένα μοντέλο
αποτίμησης μετοχών το οποίο συνδυάζει τόσο θεμελιώδη όσο και τεχνικά κριτήρια, τα
αποτελέσματα του οποίου αποδεικνύουν ότι δεν είναι απαραίτητο να λειτουργούν
ξεχωριστά οι δύο μέθοδοι προκειμένου να αποφέρουν αποτελέσματα για την αποτίμηση
των μετοχών (Jenni L. Bettman, Stephen J. Sault, Emma L. Schultz, 2009). Ένα ακόμα
μοντέλο που έρχεται να ισχυροποιήσει την παραπάνω θεωρία είναι το FLANN-RLS, στο
οποίο καταλήγουν οι ερευνητές ότι όταν συνδυάζονται παράμετροι τόσο θεμελιώδεις όσο
και τεχνικοί τα αποτελέσµατα είναι ορθότερα (Ritanjali Majhi, G. Panda, G. Sahoo,
2009).
Η Τεχνική Ανάλυση, ή αλλιώς ανάλυση διαγραμμάτων (Lo, Mamaysky,& Wang,
2000)., έχοντας τις ρίζες της στο 1800, θεωρείται από αρκετούς ως η αυθεντική
μέθοδος της επενδυτικής ανάλυσης (Brock, Lakonishok, & Lebaron, 1992). Η Τεχνική
Ανάλυση μελετάει τα ιστορικά δεδομένα, κάνοντας χρήση διαγραμμάτων ως το βασικό
της εργαλείο, που αφορούν τις τιμές και τον όγκο των συναλλαγών, με σκοπό την
πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών των μετοχών (Murphy, 1999). Οι τεχνικοί αναλυτές
υποστηρίζουν ότι οι αυξανόμενες τιμές σε συνδυασμό µε τον υψηλό όγκο συναλλαγών
σηματοδοτούν την αύξηση των αγοραστών, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει με τη σειρά
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του σε µία συνεχόμενη κίνηση. Αντίστοιχα, πτωτική πορεία των τιμών σε συνδυασμό µε
υψηλό όγκο συναλλαγών σηματοδοτεί την αύξηση των πωλητών. Αντίθετα, η εξέλιξη των
τιμών που συνοδεύεται από χαμηλό όγκο συναλλαγών χαρακτηρίζεται ύποπτη.( Frankh
H. Westerhoff, 2005).
Κατά τα προηγούμενα έτη, αρκετοί ερευνητές ανέπτυξαν μοντέλα που βασίζονται
στην τεχνολογία των υπολογιστών (Majhi et al., 2009). Τα περισσότερα από αυτά τα
μοντέλα αποτελούν ένα συνδυασμό της ήπιας μορφής τεχνολογίας υπολογιστών και της
τεχνικής ανάλυσης στην ανάλυση των μετοχών (Chen, Mabu, Shimada, & Hirasawa,
2009; Wen et al., 2010). Αρκετοί επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα Νευρωνικά Δίκτυα σαν
μέθοδο , στα πλαίσια της Τεχνικής Ανάλυσης, για να προβλέψουν τιμές στη
χρηματιστηριακή αγορά χάρη στην ικανότητα τους να αντιμετωπίζουν αβέβαια, ασαφή
και ανεπαρκή δεδομένα που μεταβάλλονται γρήγορα σε τέτοιου είδους αγορές
(Schoeneburg, 1990; Vanstone & Tan, 2005), καθώς επίσης και στην ικανότητα τους να
αποκωδικοποιούν µη γραμμικά δεδομένα χρονοσειρών που περιγράφουν επαρκώς τα
χαρακτηριστικά των χρηματιστηριακών αγορών (Yao, Tan, & Poh, 1999) και μπορούν να
εφαρμοστούν άμεσα σε διάφορες σύνθετες χρηματοπιστωτικές αγορές (Roh, 2007). Στα
πλαίσια μιας απλοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων που σχετίζεται µε την
πρόβλεψη των τάσεων, δημιουργήθηκε µια πλατφόρμα που δίνει ακριβέστερες
προβλέψεις κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων των χρηματιστηρίων. Η
πλατφόρμα αυτή συνδυάζει ένα δέντρο αποφάσεων µε την ασαφή θεωρία και τους
γενετικούς αλγόριθμους (Robert K. Lai, Chin-Yuan Fan, Wei-Hsiu Huang, Pei-Chann
Chang, 2009). Άλλοι συνδυάζουν τα παραπάνω µε νευρωνικά δίκτυα, και παραμέτρους
βασισμένες στον όγκο συναλλαγών
και στον κινητό µέσο όρο, για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων,
δημιουργώντας υβριδικά συστήματα (Thira Chavarnakul , David Enke, 2009).
Ερευνητές μελέτησαν το ρόλο της Τεχνικής Ανάλυσης στο να σηματοδοτεί την
κατάλληλη χρονική στιγμή εισόδου και εξόδου στην χρηματιστηριακή αγορά µέσω του
Κινητού Μέσου Όρου, δείκτης που φανερώνει την τάση, και του Relative Strength Index ,
δείκτης που δείχνει τις υπερπωλημένες και που υπεραγορασμένες καταστάσεις της
αγοράς, καθώς και την πιθανή αντιστροφή της τάσης. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το
χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης, ερευνητές απέδειξαν ότι δείκτες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν σημαντικά θετικές αποδόσεις (Wing-Keung
Wong, Meher Manzur, Boon-Kiat Chew, 2003). Ακόμη, άλλοι ερευνητές διενήργησαν
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εμπειρικές μελέτες σχετικά µε την αποτελεσματικότητα του απλού Κινητού Μέσου Όρου,
του

Momentum και του όγκου των συναλλαγών στον δείκτη NYSE, η

μεθοδολογία τους βασιζόταν σε t-test, τυχαίο περίπατο, GARCH-M κ.α. και κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι οι τεχνικοί κανόνες συναλλαγών προσθέτουν αξία στην διαδικασία
δημιουργίας θετικών αποδόσεων έναντι την πρακτικής “Buy-Hold” (Ki- Yeol Kwon and
Richard J. Kish, 2002). Άλλη έρευνα αφορούσε το Γενικό Δείκτη του χρηματιστηρίου
Αθηνών και την αποτελεσματικότητα των τεχνικών κανόνων του Κινητού Μέσου Όρου
και του MACD σχετικά µε την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών στο χρηματιστήριο της
Αθήνας. Η μεθοδολογία περιελάμβανε την χρήση τυποποιημένων δοκιμών (standard
tests) και bootstrap και αφορούσε το διάστημα από την 01/01/1990-31/12/2004. Τα
αποτελέσματα παράσχουν ισχυρή υποστήριξη στους ανωτέρω τεχνικούς κανόνες, καθώς
φάνηκαν ικανοί να προβλέψουν τις μελλοντικές τιμές και να έρθουν σε αντίθεση µε την
θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών (Dimitrios Vasiliou
Spyros

Papathanasiou,

2006).

, Nikolaos Eriotis

and

Άλλα μοντέλα και εμπειρικά τεστ εξετάζουν την

αντίδραση των αγορών µετά από σηµαντικές πληροφορίες και φτάνουν στο συμπέρασμα
ότι υπάρχει αρνητική εβδομαδιαία αυτοσυσχέτιση μετά από την επέλευση ακραίων
πληροφοριών. Ωστόσο, αποφαίνονται ότι τα ορμητικά κέρδη παραμένουν για αρκετές
εβδομάδες μετά την επέλευση της πληροφορίας και επιμένουν μέχρι και για ένα έτος.
Τέλος, βρήκαν ότι οι αγορές αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο τόσο σε δημόσιες, όσο και σε
ιδιωτικές πληροφορίες (Gutierrez and Kelley, 2008) ; Geoffrey C. Friesen, Paul A.
Weller, Lee M. Dunham, 2009). Άλλοι μελέτησαν την θεωρία του Τυχαίου Περιπάτου µε
τη χρήση νευρωνικών δικτύων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τεχνική ανάλυση,
στο βαθμό που η συνολική απόδοση της στρατηγικής της τεχνικής διαπραγμάτευσης
μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέτρο προβλεψιμότητας, μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας
έλεγχος των ανεξάρτητων αυξήσεων σε κάποιες εκδοχές του τυχαίου περιπάτου (
Zapranis Achilleas, 2006). Σε µία προσπάθεια να βελτιώσουν τον υπολογισμό του RSI
Ισπανοί ερευνητές δημιούργησαν τον δείκτη CAST, o οποίος θεωρείται ένα σύνολο
λύσεων για τον υπολογισμό του RSI µε τη χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή
νευρωνικών δικτύων (Rodriguez-Gonzαlez A., Garcia-Crespo A., Colomo-Palacios R.,
Guldris Iglesias F., Gomez-Berbis J., 2011).
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η θεμελιώδης ανάλυση, η οποία ιστορικά είναι και η παλαιότερη, στηρίζεται κυρίως
στη μελέτη των θεμελιωδών μεγεθών-παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομία,
τον κλάδο, και την εταιρία. Μέσα από τη μεγάλη εμπειρία και την πλούσια
βιβλιογραφία, οι αναλυτές προσεγγίζουν τις διάφορες οικονομικές (λογιστικές)
καταστάσεις, προσπαθώντας να προσδιορίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν σε
κάθε χρονική στιγμή την κάθε εταιρία και κατά συνέπεια την αγορά. Με την
αναγνώριση των θεμελιωδών μεταβλητών καταλήγουν στις εκτιμήσεις τους για την
εξέλιξη της αγοράς μετοχών. Δηλαδή, στηρίζουν τις υποθέσεις τους στον ακριβή
προσδιορισμό των παραγόντων και στη συνέχεια, μέσα από προκαθορισμένες
γραμμές σκέψης καταλήγουν στα συμπεράσματά τους. Σύμφωνα με τους
υποστηρικτές της μεθόδου αυτής, ο παραπάνω τρόπος ανάλυσης της αγοράς είναι ο
καταλληλότερος για να φτάσουμε σε ασφαλέστερες κρίσεις για τις μελλοντικές
εξελίξεις. Ο εν λόγω τρόπος ανάλυσης εμπλουτίζεται σε καθοριστικό βαθμό με τη
γνωστή προσέγγιση "από πάνω προς τα κάτω" (top-down approach), με την οποία
επιχειρείται η εμπεριστατωμένη εξέταση (α) της οικονομίας μέσα στην οποία
λειτουργεί

η

συγκεκριμένη

επιχείρηση,

(β)

του

παραγωγικού

κλάδου

ή

δραστηριότητας της επιχείρησης (πχ κλάδου πληροφορικής) και (γ) των μεγεθών
(μέσω λογιστικών καταστάσεων) και άλλων στοιχείων (προϊόντα ή επενδύσεις) της εν
λόγω επιχείρησης.

3.1. Η Συμβολή της Θεμελιώδους Ανάλυσης στην Επίτευξη Υψηλών
Αποδόσεων

Η πιο σημαντική ερώτηση που ανακύπτει στην αξιολόγηση της θεμελιώδους
ανάλυσης ως μεθόδου λήψης των επενδυτικών αποφάσεων είναι ο βαθμός της
χρησιμότητάς της για τους ενδιαφερόμενους και τους επενδυτές. Ιστορικά έχουν
παρουσιασθεί δύο θεωρίες ή σχολές σκέψης σχετικά με τη συμβολή της θεμελιώδους
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ανάλυσης στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων, εκ των οποίων η μία έχει υιοθετηθεί
από τους επαγγελματίες ανθρώπους του Χρηματιστηρίου (χρηματιστές, διαχειριστές
κεφαλαίου, χρηματοοικονομικούς αναλυτές) και η άλλη από τους ακαδημαϊκούς και
τους καθηγητές της χρηματοοικονομικής επιστήμης.
Η πρώτη σχολή σκέψης στέκεται ευνοϊκά απέναντι στη χρήση της
θεμελιώδους ανάλυσης και υποστηρίζει ότι χωρίς την κριτική επεξεργασία των
θεμελιωδών μεγεθών (οικονομίας, κλάδου και εταιρίας), ο επενδυτής δεν είναι σε
θέση να επιλέξει τις κατάλληλες εταιρίες και μετοχές ώστε να μεγιστοποιήσει την
απόδοση του χαρτοφυλακίου του. Έτσι λοιπόν, ένας διαχειριστής κεφαλαίου, ένας
αναλυτής, ή ακόμα και ένας επενδυτής που μελετούν τα θεμελιώδη στοιχεία,
συγκεντρώνουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες για να επιλέξουν τις καλύτερες
δυνατές μετοχές που προσφέρονται σε μία χρηματιστηριακή αγορά, έναντι μιας
ομάδας ανθρώπων που βασίζουν καθαρά τις επιλογές τους σε εφήμερη πληροφόρηση
ή και σε φήμες χωρίς να εξετάζουν τα πραγματικά δεδομένα.
Η δεύτερη σχολή σκέψης κινείται ακριβώς στο αντίθετο μήκος κύματος και
υποστηρίζει ότι η χρησιμότητα της θεμελιώδους ανάλυσης είναι εξαιρετικά μικρή,
καθώς η ακανόνιστη κίνηση των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο δεν καθιστά
καμία ορθολογική μέθοδο προσέγγισης αποτελεσματική για έναν επενδυτή.
Τελικά όμως η πράξη αλλά και η ιστορία έχουν δείξει ότι η πραγματικότητα
δεν είναι τόσο ακραία όσο την περιγράφουν οι ακαδημαϊκοί. Μάλιστα σήμερα, η
πρώτη σχολή σκέψης -αυτή των επαγγελματιών- αποκτά διαρκώς περισσότερους
οπαδούς στα διεθνή χρηματιστήρια αλλά και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών., σε
αντίθεση με τις θέσεις των ακαδημαϊκών, όπου αριθμητικά τουλάχιστον εκείνοι που
συντάσσονται μαζί τους ανήκουν κατά τα φαινόμενα στην ομάδα της μειοψηφίας.
(Γεωργιάδης Ν. καιν Λιβάνης Ε., 2003)

3.2. Στάδια της Θεμελιώδους Ανάλυσης

3.2.1. Στάδιο 1ο: Ανάλυση της Οικονομίας
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Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται ανάλυση μακροοικονομικών μεγεθών, όπως η
πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, η πορεία του πληθωρισμού, η πορεία
των επιτοκίων. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται καθώς είναι γενικά αποδεκτό πως
υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ της οικονομίας και του χρηματιστηρίου, κάτι που
βεβαιώνουν και οι εμπειρικές έρευνες. Η πορεία της οικονομίας διαφαίνεται από τη
συμπεριφορά ορισμένων δεικτών, όπως:



Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής



Δείκτης μεταποιητικής παραγωγής



Δείκτης παραγωγής αγροτικών προϊόντων



Δείκτες απασχόλησης και ανεργίας



Δείκτες κόστους εργασίας και παραγωγικότητας



Δείκτες τιμών χονδρικής πώλησης



Ποσότητα χρήματος



Προσωπικό εισόδημα



Επιτόκια



Πιστωτική επέκταση



Χρηματιστηριακοί δείκτες

3.2.2. Στάδιο 2ο: Ανάλυση του κλάδου

Είναι γεγονός ότι όλοι οι κλάδοι δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο κατά τις
διάφορες φάσεις του οικονομικού κύκλου. Για το λόγο αυτό, στο στάδιο αυτό οι
αναλυτές θα πρέπει να εξετάσουν ορισμένα πράγματα όπως:



Τις προοπτικές του κλάδου στον οποίο ανήκει η εταιρία.



Τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του κλάδου.



Τον ανταγωνισμό μέσα στον κλάδο και τι προβλέπεται επί αυτού.



Σε ποια φάση του οικονομικού κύκλου βρίσκεται ο κλάδος.
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Το βαθμό ευκολίας εισόδου ή εξόδου μιας εταιρίας στον κλάδο.

3.2.3. Στάδιο 3ο: Ανάλυση Εταιρίας

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της ανάλυσης γίνεται η αξιολόγηση της εταιρίας που
μας ενδιαφέρει. Προκειμένου ένας αναλυτής να πραγματοποιήσει ανάλυση μιας
εταιρίας πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα πλούσιο αρχείο δεδομένων. Έτσι, θα
πρέπει να γνωρίζει:


Τη σημασία της συγκεκριμένης εταιρίας μέσα στον κλάδο της ως προς τον
όγκο πωλήσεων και την τιμολογιακή πολιτική.



Την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας τα τελευταία τρία ή πέντε
έτη.



Τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια.



Τις προβλέψεις που κάνει η εταιρία για την εξέλιξη των οικονομικών της
μεγεθών αλλά και τη συνέπειά της στις προβλέψεις αυτές.



Την πορεία της μετοχής, το κατά πόσο δηλαδή είναι σταθερή ή μεταβάλλεται
συχνά.



Τη σημερινή τιμή της μετοχής σε σχέση με την υψηλότερη και χαμηλότερη
τιμή που είχε ποτέ η μετοχή.



Τη μερισματική πολιτική της εταιρίας.



Τη σχέση μεταξύ τιμής και κερδών (P/E) σε σύγκριση με άλλες εταιρίες του
κλάδου. (Νούλας Α., 2006)

3.3. Διαδικασία της Θεμελιώδους Ανάλυσης

3.3.1. Δείκτες Θεμελιώδους Ανάλυσης
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Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την πραγματοποίηση της θεμελιώδους ανάλυσης,
δηλαδή για την εκτίμηση της πραγματικής αξίας μιας μετοχής. Στο σημείο αυτό θα
εξετάσουμε την πιο ευρέως διαδεδομένη, τη μέθοδο της ανάλυσης των
αριθμοδεικτών.
Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός δεικτών τον οποίο οι αναλυτές λαμβάνουν
υπόψη προκειμένου να αξιολογήσουν μια εταιρία κ να βγάλουν τα ανάλογα
συμπεράσματα. Είναι σημαντικό όμως στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι κανένας
δείκτης από μόνος του δεν αρκεί για να οδηγήσει στη σωστή επιλογή μιας μετοχής.
Είναι απαραίτητος ο συνδυασμός ορισμένων δεικτών προκειμένου να έχουμε ένα
αξιόπιστο αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τους πιο βασικούς δείκτες της θεμελιώδους
ανάλυσης.

3.3.1.1. Δείκτης Κέρδη ανά μετοχή (Earnings per share - EPS)

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής:

Κέρδη ανά Μετοχή =

έ
ό

ώ

Ένας γενικός κανόνας είναι ότι όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη ανά μετοχή, τόσο
καλύτερη είναι η εταιρία στον κλάδο της. Στην περίπτωση αυτή, ο αναλυτής θα
πρέπει να είναι προσεκτικός και να εξετάσει από που ακριβώς προέρχονται τα κέρδη
και το κατά πόσο είναι διατηρήσιμα. Θα πρέπει, δηλαδή, να γνωρίζει αν, για
παράδειγμα, τα κέρδη της επιχείρησης προέρχονται από κάποια κύρια δραστηριότητα
ή από κάποια άλλη παροδική. (Νούλας Α., 2006)

3.3.1.2. Δείκτης Τιμή Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price
Earnings Ratio ή P/E)
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Ο δείκτης P/E είναι το πλέον δημοφιλές εργαλείο για τους επενδυτές προκειμένου να
προσδιορίσουν τις επενδυτικές τους κινήσεις και εμμέσως τις τιμές των μετοχών.
Είναι ένα από τα κυριότερα μέτρα που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί αν μια
μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. Μας δείχνει ουσιαστικά το ποσό των
χρημάτων που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές για την απόκτηση της
μετοχής για κάθε ένα ευρώ καθαρών κερδών που πραγματοποιεί η επιχείρηση ανά
μετοχή. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ό υπολογισμός του δείκτη P/E είναι κάτι
σχετικά εύκολο, σε αντίθεση με την ερμηνεία του αποτελέσματος που προκύπτει, η
οποία μπορεί να είναι σχετικά δύσκολη ή ευμετάβλητη.
Για τον προσδιορισμό του P/E διαιρούμε την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή
της μετοχής με τα αντίστοιχα κέρδη της εταιρίας ανά μετοχή για τους τελευταίους 12
μήνες, ή για το πιο πρόσφατο έτος ή ακόμα και για το προβλεπόμενο έτος. Η τιμή του
δείκτη δίνεται από τον τύπο:

P/E =

έ

ή
έ

ά

ή
ή

Μετά τον υπολογισμό του P/E ξεκινά η δυσκολία καθορισμού της
χρησιμότητάς του. Η λογική για τη χρησιμότητα του P/E έγκειται στο γεγονός ότι η
τιμή της μετοχής μιας εταιρίας πρέπει να αντανακλά την κερδοφορία της.
Ακολουθώντας αυτή τη λογική, μια εταιρία που έχει πολύ υψηλά κέρδη ανά μετοχή
πρέπει επίσης να έχει και μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Κατά αυτή την έννοια, μια
εταιρία με χαμηλά κέρδη ή ζημίες πρέπει να έχει μικρή χρηματιστηριακή αξία.
Ένας χαμηλός δείκτης P/E, σε συνδυασμό με μία χαμηλή τιμή μετοχής και
μεγάλα κέρδη αποτελεί ένδειξη ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη και θα πρέπει να
ανέβει στο άμεσο ή στο απώτερο μέλλον, επειδή λόγω της ελκυστικότητάς της οι
επενδυτές θα "τρέξουν" να την αγοράσουν. Το σκεπτικό αυτό ακολουθεί το γεγονός
ότι μια εταιρία με υψηλή χρηματιστηριακή αξία και χαμηλά κέρδη είναι
υπερτιμημένη και η τιμή της θα πρέπει λογικά να υποχωρήσει.
Γενικά, ο δείκτης αυτός είναι πολύ χρήσιμος ως ένα εργαλείο σύγκρισης. Δύο
από τις συγκρίσεις που γίνονται συνήθως από τους επενδυτές είναι οι ακόλουθες:


Ανάμεσα στο P/E μιας συγκεκριμένης μετοχής και στο μέσο P/E όλων των
μετοχών που διαπραγματεύονται στο συγκεκριμένο Χρηματιστήριο.



Ανάμεσα στο P/E μιας συγκεκριμένης μετοχής και στο μέσο P/E των άλλων
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εταιριών που συμμετέχουν στον ίδιο κλάδο.

Κάποια από τα βασικά μειονεκτήματα του δείκτη P/E είναι τα εξής:


Ο παρονομαστής (Ε) αποτελεί στοιχείο του παρελθόντος. Η αγορά, όμως, των
μετοχών δεν στηρίζεται στο παρελθόν αλλά στο μέλλον. Κατά συνέπεια, θα ήταν
καλύτερο να χρησιμοποιούμε τα αναμενόμενα και τα ιστορικά κέρδη.



Θα πρέπει να κοιτάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη, τόσο σε απόλυτο όσο
και σε σχετικό μέγεθος. Θα πρέπει, δηλαδή, να εξετάζουμε τη διακύμανση του
δείκτη για μια σειρά ετών, το πως σχετίζεται η διακύμανση αυτή με άλλες
εταιρίες του ίδιου κλάδου αλλά και το ιστορικό επίπεδο, το οποίο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό καθότι ο δείκτης επηρεάζεται από γεγονότα τα οποία είναι
επαναλαμβανόμενα.

Ο δείκτης επηρεάζεται και από τις εφαρμοζόμενες λογιστικές αρχές (F.I.F.O.,
L.I.F.O.), ιδιαίτερα σε περιόδους πληθωρισμού. Δηλαδή, τα κέρδη μπορούν να
αλλάξουν όχι λόγω της πραγματικής αλλαγής της δραστηριότητας αλλά λόγω των
λογιστικών αρχών.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από όλα τα παραπάνω είναι ότι η τυφλή υπακοή στον
κανόνα P/E μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις. Για το λόγο αυτό, παράλληλα
με τον δείκτη θα πρέπει να γνωρίζουμε και άλλα στοιχεία της εταιρίας.

3.3.1.3. Μερισματική Απόδοση

Ο δείκτης της Μερισματικής Απόδοσης προκύπτει από τον τύπο:

Μερισματική Απόδοση =

έ

ά
ή

ή
ί

ή

× 100

Ο δείκτης αυτός μπορεί να μην έχει πρακτική αξία αφού μετρά το μέρισμα που έδωσε
η μετοχή πριν από μερικούς μήνες, με βάση τα κέρδη της προηγούμενης περιόδου.
Αποτελεί όμως ένα μέτρο για το οποίο πολλοί επενδυτές ενδιαφέρονται.
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3.3.1.4. Δείκτης Τρέχουσα προς εσωτερική αξία μετοχής

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής:

ή

Δείκτης Τιμής προς Εσωτερική Αξία =

ή

ί

ί

ή
ή

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση μεταξύ της πραγματικής και της χρηματιστηριακής
αξίας μιας μετοχής. Γενικά, όσο υψηλότερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο ακριβότερη
και υπερτιμημένη μπορεί να είναι μια μετοχή. Σε περιόδους που η χρηματιστηριακή
αγορά πάει καλά, ο συγκεκριμένος δείκτης τείνει να αυξάνεται, ενώ το αντίθετο
συμβαίνει όταν το κλίμα στην αγορά είναι άσχημο.

3.3.1.5. Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Ο δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων προκύπτει από τον τύπο:

Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων =

έ
Ί

ά

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο καλύτερα για τους μετόχους της
εταιρίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να γίνεται και εδώ στο από που προέρχεται η
κερδοφορία της επιχείρησης.

3.3.1.6. Δείκτης Κεφαλαιοποίηση προς Πωλήσεις (Price/Sales Ratio PSR)
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Ο εν λόγω δείκτης αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ της χρηματιστηριακής αξίας
(κεφαλαιοποίησης) και του κύκλου εργασιών (πωλήσεων) μιας εισηγμένης στο
Χρηματιστήριο εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος κεφαλαιοποίηση/πωλήσεις
δείχνει πόσο δημοφιλής είναι μια εταιρία στους επενδυτικούς κύκλους με βάση την
ικανότητά της να "παράγει" πωλήσεις σε μία συγκεκριμένη χρονιά.

3.3.1.7. Δείκτης "Price Earnings Growth" (P.E.G.)

Ο συγκεκριμένος δείκτης καταξιώνεται από την εμπιστοσύνη των επενδυτών διεθνώς
και αυτό διότι, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, εμφανίζεται πληρέστερος από
τους προϋπάρχοντες και ικανός να επιλύσει αρκετά προβλήματα που ανακύπτουν από
τη χρήση δεικτών αποτίμησης. Τα παραπάνω προβλήματα "ενσαρκώνονται" στην
περίπτωση του δείκτη P/E (Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή). Το αρνητικό σημείο της
υπόθεσης του P/E προκύπτει από την αδυναμία του ίδιου του δείκτη να λάβει υπόψη
τη δυναμική πορεία και την ενδεχόμενη δυναμική μεγέθυνση μιας εισηγμένης στο
Χρηματιστήριο εταιρίας. Υποστηρικτές, βέβαια, του δείκτη P/E εικάζουν ότι το εν
λόγω πρόβλημα δεν υφίσταται, καθώς η χρηματιστηριακή αγορά έρχεται να
προσφέρει μόνη της τη λύση στο θέμα αυτό, ανταμείβοντας με μεγάλο P/E τις
εταιρίες που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανόδου στην κερδοφορία τους και
αντίστοιχα με χαμηλό P/E τις εταιρίες που εμφανίζουν στασιμότητα.
Στην περίπτωση όμως που οι ρυθμοί αύξησης της κερδοφορίας διακοπούν
απροσδόκητα σε μία και μόνο χρονιά (ενώ σε μακροχρόνιο επίπεδο εξακολουθεί να
προβλέπεται μεγέθυνση), τότε ο δείκτης P/E λειτουργεί υπο-πολλαπλασιαστικά στην
πτώση της τιμής της μετοχής που ενδεχομένως να ακολουθήσει. Το ενδεχόμενο αυτό
μπορεί εύκολα να αντιμετωπισθεί από το δείκτη P.E.G., αφού σκοπός του είναι να
σταθμίσει τη σχέση "Τιμή/ Κέρδη ανά Μετοχή" με τη διαχρονική πορεία των κερδών.
Η χρησιμότητα που προκύπτει ουσιαστικά από τη διαίρεση του λόγου P/E με το μέσο
ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου (3ετίας,
5ετίας κτλ). Με τον τρόπο αυτό, το εξαγόμενο αποτέλεσμα είναι πιο "συμβατό" και
ευέλικτο σε απότομες αλλαγές μεγεθών. Τέλος, επισημαίνεται ότι η εξεταζόμενη
χρονική περίοδος θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση η 5ετία και να περιλαμβάνει και
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έτος ή έτη τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί (π.χ. 3 ιστορικά έτη και 2
προβλεπόμενα έτη).
Για τον υπολογισμό του δείκτη P.E.G., υπολογίζουμε πρώτα την τιμή του
δείκτη P/E. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών
της εξεταζόμενης εισηγμένης εταιρίας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως εξής:

[(Αναμενόμενα Κέρδη Τελευταίου Έτους / Κέρδη Αρχικού Έτους)^(1/(n-1))] - 1

όπου n: ο συνολικός αριθμός των ετών που καλύπτει η συγκεκριμένη χρονική
περίοδος.


Όταν μια μετοχή έχει δείκτη P.E.G. = 0,5 τότε προτείνεται η αγορά της



Όταν μια μετοχή έχει δείκτη P.E.G. = 2 (ή ανώτερος του 2) τότε προτείνεται η
πώληση της μετοχής.

Ο δείκτης λειτουργεί σαν εργαλείο για μακροχρόνιες επενδυτικές επιλογές και σε
μετοχές με ικανοποιητική εμπορευσιμότητα. Αντίθετα, δεν προσφέρει ιδιαίτερα
σημαντικό έργο στην αναζήτηση επιλογών βραχυχρόνιας διάρκειας. Ο δείκτης P.E.G.
δεν είναι "εξαντλητικός" ως κριτήριο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται αυτόνομα αλλά σε συνδυασμό και με άλλα κριτήρια αποτίμησης.

3.3.1.8. Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής:
Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης =

έ
Ί

ά
ά

Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος της
εταιρίας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

3.3.1.9. Δείκτης Εμπορευσιμότητας
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Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Δείκτης Εμπορευσιμότητας =

έ

ή
ύ

ί

ί

ώ

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης της εμπορευσιμότητας, τόσο μεγαλύτερη είναι η
κινητικότητα της μετοχής στο ταμπλό του χρηματιστηρίου.

3.3.1.10. Συντελεστής Βήτα (Beta) μιας μετοχής

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μίας μετοχής
είναι ο κίνδυνος (ή ρίσκο) που περικλείεται σε αυτήν. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να
διακριθεί σε συστηματικό και σε μη συστηματικό. Ο συντελεστής "beta" είναι ένα
σύγχρονο χρηματοοικονομικό εργαλείο που βοηθά στη μέτρηση του συστηματικού
(μη διαφοροποιήσιμου) κινδύνου μιας μετοχής, δηλαδή του κινδύνου του αξιογράφου
που προέρχεται από τις διακυμάνσεις της συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς και ον
οποίος δεν εξουδετερώνεται από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Με τη λέξη
διαφοροποίηση ορίζουμε το συνδυασμό μετοχών διαφορετικού κινδύνου και
προσδοκώμενης απόδοσης (δηλαδή συνήθως διαφορετικών εταιριών και κλάδων),
ώστε να επιτευχθεί ο περιορισμός του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου
μετοχών. Ο μη συστηματικός (διαφοροποιήσιμος) κίνδυνος προκύπτει από γεγονότα
και δεδομένα που αφορούν στην ίδια την εταιρία και τα οποία μπορούν να
επηρεάσουν την τιμή της βραχυχρόνια ή μακροχρόνια.
Η ερμηνεία του κινδύνου, αλλά κ η διάκρισή του σε συστηματικό κ μη
συστηματικό είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος είναι η σχέση που
υπάρχει ανάμεσα στον κίνδυνο κ την απόδοση του χαρτοφυλακίου. Όσο μεγαλύτερη
είναι η συμμετοχή των μετοχών των οποίων ο συντελεστής κινδύνου είναι υψηλός,
τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο συνολικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου, αλλά κ
τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δυνητική του απόδοση, δηλαδή η αποζημίωση του
επενδυτή με υψηλότερα κέρδη στο μέλλον.
Ένας δεύτερος λόγος για τη διάκριση των κινδύνων συνίσταται στο γεγονός
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ότι οι επενδυτές έχουν διαφορετικές χρηματοοικονομικές γνώσεις και ξεχωριστές
πληροφορίες με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται η ερμηνεία των οικονομικών
στοιχείων και η αξιολόγηση της ποιότητας των οικονομικών επιδόσεων των
εισηγμένων εταιριών. Το γεγονός αυτό τους οδηγεί σε επίσης διαφοροποιημένες
προβλέψεις για την πορεία της αγοράς, με αποτέλεσμα να διαρθρώνουν τα
χαρτοφυλάκιά τους με μετοχές διαφορετικών εταιριών και κλάδων, δηλαδή με
διαφορετικό συντελεστή κινδύνου.
Τέλος, η διάκριση μεταξύ δύο τύπων κινδύνου είναι κρίσιμη, για τον τρόπο με
τον οποίο θα γίνει η διαφοροποίηση των μετοχών που απαρτίζουν ένα χαρτοφυλάκιο,
ώστε να μειωθεί ο ειδικός (μη συστηματικός) κίνδυνος μέσω της διαφοροποίησης.
Ο συντελεστής βήτα μετρά την ευαισθησία της τιμής μιας μετοχής στις
μεταβολές της αγοράς, όπως αυτές μετρούνται από τον γενικό δείκτη. Όσο
μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής βήτα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος της
μετοχής. Εάν πχ ο συντελεστής βήτα για μια μετοχή είναι 1,7 σημαίνει ότι
μακροπρόθεσμα η τιμή της μετοχής θα μεταβάλλεται κατά μέσο όρο 1,7% για κάθε
μεταβολή του γενικού δείκτη κατά 1%. (Γεωργιάδης Ν. και Λιβάνης Ε., 2003)

3.3.2. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η ανάγνωση των βασικών οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή του ισολογισμού και
των αποτελεσμάτων χρήσης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα βασικό στάδιο στη διαδικασία
αξιολόγησης μιας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρίας από τον υποψήφιο
επενδυτή. Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξετασθούν με
ιδιαίτερη προσοχή εκείνα τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλεγεί ή θα απορριφθεί
η μετοχή της συγκεκριμένης εταιρίας.

Πιο αναλυτικά, από τον ισολογισμό κάθε επενδυτής θα πρέπει να προσέχει το ύψος
των:


Ιδίων Κεφαλαίων



Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων



Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
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Συνολικών Αποσβέσεων



Απαιτήσεων



Προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις



Αποθεμάτων

Και από τα αποτελέσματα χρήσης:


Ετήσια έσοδα από πωλήσεις



Λειτουργικά έξοδα



Διάφορα έσοδα και έξοδα που δεν έχουν άμεση σχέση με το κύριο αντικείμενο
δραστηριότητας



Έκτακτα έσοδα/έξοδα



Ετήσιες αποσβέσεις πάγιων στοιχείων



Κέρδη ή ζημίες

3.3.3. Συγκριτικές Καταστάσεις

Συγκριτικές Καταστάσεις (comparative statements) είναι οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις στις οποίες παρουσιάζονται χρηματοοικονομικά δεδομένα από δύο ή
περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
Στις συγκριτικές καταστάσεις δεν παρουσιάζονται μόνο τα δεδομένα των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά περιέχονται και οι μεταβολές που έχουν
πραγματοποιηθεί διαχρονικά στα στοιχεία των καταστάσεων.
Οι μεταβολές που μπορεί να παρουσιαστούν σε μια συγκριτική κατάσταση
είναι δυνατόν να δοθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. συγκρίνοντας τη μέση τιμή των χρηματικών ποσών των εξεταζόμενων περιόδων
με το χρηματικό ποσό κάθε περιόδου. Η σχετική μέση τιμή υπολογίζεται γενικά
ως εξής:

έ

1+

έ

2 + ⋯.+ έ
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−1+

έ

όπως 1,2,....,t-1,t είναι οι εξεταζόμενες περίοδοι.
Κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να προσεχθεί ότι οι
τιμές διαχρονικά πιθανόν να παρουσιάζουν αύξηση λόγω του πληθωρισμού
και αναπροσαρμογής των τιμών.
2. υπολογίζοντας τη μέση ετήσια μεταβολή των χρηματικών ποσών. Η τιμή αυτή
υπολογίζεται ως εξής:
Μέγεθοςt = Μέγεθοςt(1+ε)t-1
όπου ε είναι η μέση ετήσια μεταβολή.
3. σαν απόλυτη μεταβολή, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των δύο αριθμών. Η απόλυτη
μεταβολή υπολογίζεται ως εξής:
Μέγεθοςt - Μέγεθοςt-1
όπου Μέγεθος μπορεί να είναι το χρηματικό ποσό ενός λογαριασμού.
4. σαν σχετική μεταβολή, δηλαδή η απόλυτη τιμή διαιρούμενης με το μέγεθος βάσης
επί τοις εκατό. Η σχετική μεταβολή υπολογίζεται ως εξής:
έ

έ

× 100

έ

5. σαν δείκτης του μεγέθους της εξεταζόμενης διαχειριστικής χρήσης προς το
μέγεθος του έτους βάσης. Ο δείκτης υπολογίζεται από τη σχέση:
έ
έ

−1

Οι παραπάνω παρατηρήσεις επιτρέπουν την κριτική αξιολόγηση των
μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στις ξεχωριστές κατηγορίες στοιχείων από
περίοδο σε περίοδο και συνολικά για μια σειρά περιόδων.
Η μελέτη μεταβολών ανεξάρτητα από τη μορφή έκφρασης των μεταβολών.
όταν αφορά έναν αριθμό διαχειριστικών χρήσεων, ονομάζεται οριζόντια ανάλυση
(horizontal analysis). Οι συγκριτικές καταστάσεις εμφανίζουν την εξέλιξη των
οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης και αποτελούν την απλούστερη μορφή
σύγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος
Δ., 2010)
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η τεχνική ανάλυση είναι η παλαιότερη μέθοδος αποτίμησης και επιλογής μετοχών. Η
προσέγγιση της θεμελιώδους ανάλυσης υποστηρίζει ότι η κάθε μετοχή έχει μια
αντικειμενική αξία, η οποία εξάγεται από τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και
λέγεται <<εύλογη ή δίκαιη αξία>> (intrinsic value or fair value or reasonable value).
Όταν η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, τότε η τιμή της μετοχής ισούται
με την εύλογή της αξία. Σε αντίθεση με τη θεμελιώδη προσέγγιση, ο τεχνικός
αναλυτής δεν χρειάζεται να μελετήσει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για τη
μετοχή της οποίας ενδιαφέρεται, ή του κλάδου στον οποίο ανήκει η εταιρία. Ο
τεχνικός αναλυτής πιστεύει ότι οι μεταβολές των τιμών μιας μετοχής στο παρελθόν,
αποκαλύπτουν τις μεταβολές των τιμών της στο μέλλον. Άρα, τα μόνα στοιχεία τα
οποία χρειάζεται να μελετήσει ο τεχνικός αναλυτής είναι οι ιστορικές τιμές που έχουν
οι μετοχές για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και ο όγκος των
συναλλαγών των συγκεκριμένων μετοχών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται ότι αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίων υποστηρίζουν ότι η θεμελιώδης
και η τεχνική ανάλυση δεν είναι υποκατάστατα χρηματιστηριακά εργαλεία αλλά
συμπληρωματικά.

4.1 Βασικές Έννοιες

Η τεχνική ανάλυση (technical analysis) είναι η μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί ειδικά
στοιχεία της αγοράς (market data) για να προβλέψει τις διακυμάνσεις στις τιμές των
αξιογράφων. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί είτε σε συγκεκριμένα αξιόγραφα,
είτε στην αγορά ως σύνολο. Τα στοιχεία της αγοράς περιλαμβάνουν τις πληροφορίες
οι οποίες παρουσιάζονται καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είναι οι
τιμές των μετοχών στο παρόν και στο παρελθόν, οι μεταβολές των τιμών, ο όγκος
των συναλλαγών, το ύψος κάποιου χρηματιστηριακού δείκτη και οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία αναφέρεται στην αγορά. Ο σκοπός της τεχνικής ανάλυσης είναι η
πρόβλεψη των μεταβολών των τιμών των μετοχών και όχι το ύψος των ίδιων των
τιμών τους. Η τεχνική ανάλυση, όπως προαναφέρθηκε, αφορά μια μέθοδο μελέτης
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των ιστορικών διαγραμμάτων τιμών αλλά και των παραγόμενων από αυτά
μαθηματικών δεικτών, με τους οποίους είναι δυνατό να προβλεφθεί η κατεύθυνση
αλλά και το εύρος κίνησης των μελλοντικών τιμών. Ειδικότερα, λοιπόν, η Τεχνική
Ανάλυση εκτός από ιστορικές τιμές και τα διάφορα γραφήματα-διαγράμματα
(γραφική τεχνική ανάλυση) χρησιμοποιεί, κατά βάση, τα μαθηματικά, τη στατιστική
αλλά και την οικονομετρία για την κατασκευή δεικτών που αποτελούν τα θεμελιώδη
εργαλεία της.
Οι βασικές υποθέσεις της τεχνικής ανάλυσης είναι οι εξής:


Η ιστορία επαναλαμβάνεται, καθώς τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά δεν αλλάζουν
στη διάρκεια των ετών και πολλά βασίζονται στην ανθρώπινη ψυχολογία. Στο
πλαίσιο αυτό, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχει προστεθεί ένας
καινούργιος κλάδος στα χρηματοοικονομικά, ο οποίος λέγεται συμπεριφορική
χρηματοοικονομική (behavioral finance). Η συμπεριφορική χρηματοοικονομική
μελετά πώς διάφορα ψυχολογικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τον τρόπο με τον
οποίο συμπεριφέρονται οι επενδυτές κ γενικά όλοι οι συμμετέχοντες στις αγορές.



Παραβλέποντας μικρές διακυμάνσεις, οι τιμές των μετοχών τείνουν να κινούνται
σε τάσεις (trends) οι οποίες διαρκούν για ένα αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτό
συμβαίνει διότι η πληροφόρηση η οποία μεταβάλλει την προσφορά και τη ζήτηση
δεν φθάνει σε όλους τους επενδυτές συγχρόνως. Οι νέες πληροφορίες σε άλλους
επενδυτές φθάνουν νωρίτερα και σε άλλους αργότερα. Καθώς διάφορες
κατηγορίες επενδυτών λαμβάνουν τις νέες πληροφορίες και δρουν ανάλογα, οι
τιμές των μετοχών προσαρμόζονται μερικών προς το νέο επίπεδο ισορροπίας.
Κατά συνέπεια, οι τιμές των μετοχών προσαρμόζονται σταδιακά από ένα παλαιό
επίπεδο ισορροπίας σε ένα καινούργιο και όχι στιγμιαία. Η προσαρμογή αυτή
εκδηλώνεται ως μια τάση η οποία διαρκεί έως ότου η τιμή της μετοχής φθάσει
στο νέο επίπεδο ισορροπίας.



Οι τιμές στην αγορά καθορίζονται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της
ζήτησης. Συνεπώς, οι μεταβολές στις τάσεις των τιμών των μετοχών οφείλονται
σε μεταβολές των σχέσεων προσφοράς και ζήτησης. Οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν
στις μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης, δεν ενδιαφέρουν τον τεχνικό
αναλυτή. Ο τελευταίος πιστεύει ότι μπορεί να ανακαλύψει τις μεταβολές αυτές
(και επομένως τις μεταβολές στις τάσεις των τιμών) μέσω των αντιδράσεων της

20

ίδιας της αγοράς. Άρα, μελετώντας τη δράση της αγοράς διαχρονικά, ο τεχνικός
αναλυτής πιστεύει ότι μπορεί να ανακαλύψει τις μεταβολές στις τάσεις των τιμών
των μετοχών. Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι δεν χρειάζεται να προβλεφθεί
η ακριβής μεταβολή στην τιμή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανακαλυφθεί η
αρχή της μεταβολής και ο επενδυτής να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες. Εάν η
χρονική διάρκεια της τάσης είναι ιδιαίτερα σύντομη τότε είναι πιθανό η όλη
δραστηριότητα να μην αξίζει τον κόπο. Διαφορετικά είναι πιθανό ο επενδυτής να
ανταμειφθεί πλουσιοπάροχα.


Η προσφορά και η ζήτηση επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, μερικοί από
τους οποίους είναι λογικοί ενώ ορισμένοι φαίνεται να μην είναι λογικοί. Οι
παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν όλες τις οικονομικές μεταβλητές τις οποίες
εξετάζουν οι οπαδοί της θεμελιώδους ανάλυσης, καθώς επίσης και άλλους
παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται στην ψυχολογία της αγοράς, όπως είναι για
παράδειγμα οι γνώμες, οι διαθέσεις, τα συναισθήματα, οι φοβίες, οι εικασίες,
κ.λπ. Η αγορά σταθμίζει όλους αυτούς τους παράγοντες συνεχώς και με έναν
αυτόματο τρόπο.

4.2 Τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα της Τεχνικής
Ανάλυσης

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τεχνικής ανάλυσης -σύμφωνα με τους οπαδούς
της προσέγγισης αυτής- είναι τρία, τα οποία είναι τα εξής:


Οι θεμελιώδεις αναλυτές δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε καλύτερα
αποτελέσματα από τους τεχνικούς αναλυτές. Πολλοί τεχνικοί αναλυτές
παραδέχονται ότι ένας θεμελιώδης αναλυτής με εξαιρετικές αναλυτικές
ικανότητες, ο οποίος χρησιμοποιεί καλή πληροφόρηση είναι δυνατόν να
καταλήξει σε καλύτερα αποτελέσματα από αυτούς. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί
μόνο εάν ο θεμελιώδης αναλυτής λάβει τις καινούργιες πληροφορίες πριν από
τους άλλους αναλυτές (θεμελιώδεις και τεχνικούς) και τις αναλύσει γρήγορα και
σωστά. Εάν συντρέχουν αυτοί οι παράγοντες τότε ο θεμελιώδης αναλυτής θα
πραγματοποιήσει καλύτερες αποδόσεις από τους τεχνικούς αναλυτές, αφού οι
τελευταίοι θα δράσουν αφού η μεταβολή στις τιμές των μετοχών έχει ήδη αρχίσει
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και επομένως θα χάσουν ένα μέρος από τη δυνητική απόδοση η οποία θα
μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Οι τεχνικοί αναλυτές όμως ισχυρίζονται ότι οι
ανωτέρω δύο παράγοντες δεν είναι δυνατόν να συντρέχουν με διαχρονική
συνέπεια.


Οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης θεωρούν ότι το μεγαλύτερό τους πλεονέκτημα
είναι ότι δεν στηρίζονται στη χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών
καταστάσεων. Σύμφωνα με τους τεχνικούς αναλυτές οι καταστάσεις αυτές έχουν
τα παρακάτω προβλήματα: (α) Δεν περιλαμβάνουν πολλές πληροφορίες οι οποίες
είναι απαραίτητες στην ανάλυση μετοχών, όπως είναι για παράδειγμα
λεπτομέρειες για τις πωλήσεις και τα γενικά έξοδα, ή για τις πωλήσεις και τα
κέρδη ανά γραμμή παραγωγής ή ανά πελάτη. (β) Υπάρχουν πολλοί τρόποι
παρουσίασης των στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων, οι οποίοι μπορεί να
δώσουν διαφορετική εικόνα για κάποια επιχείρηση. Όλοι δε οι τρόποι αυτοί είναι
εξίσου αποδεκτοί για την κατάρτισή τους. Επομένως υπάρχουν δυσκολίες στη
σύγκριση των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. ιδιαίτερα δε εάν
προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους. (γ) Ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων
οι οποίοι είναι δύσκολο να εκφρασθούν ποσοτικά, δεν περιλαμβάνεται στις
λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Μερικά παραδείγματα τέτοιων
παραγόντων αποτελούν η εκπαίδευση και η αφοσίωση των εργαζομένων, η φήμη
της επιχείρησης, καθώς επίσης και η γενική στάση των επενδυτών προς τον κλάδο
στον οποίο δραστηριοποιείται η εξεταζόμενη επιχείρηση.



Οι τεχνικοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι μπορούν να επιλέξουν καλύτερα το χρονικό
σημείο αγοράς ή πώλησης μιας μετοχής (timing). Ας υποθέσουμε για παράδειγμα
ότι ένας θεμελιώδης αναλυτής έχει εντοπίσει μια υποτιμημένη μετοχή πριν από
τους ανταγωνιστές του. Ανεξάρτητα όμως από την ανακάλυψή του αυτή, θα
πρέπει να επιλέξει και το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα προτείνει την αγορά
της συγκεκριμένης μετοχής. Η μεγαλύτερη απόδοση θα πραγματοποιηθεί εάν η
αγορά της συγκεκριμένης μετοχής γίνει λίγο πριν η αγορά διορθώσει το λάθος
της. Ο χρόνος όμως που θα πραγματοποιηθεί η διόρθωση αυτή είναι πολύ
δύσκολο να προβλεφθεί από τον αναλυτή. Από την άλλη πλευρά ο τεχνικός
αναλυτής έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή,
καθώς δεν πρόκειται να προτείνει την αγορά (ή πώληση) μιας μετοχής, έως ότου
εκδηλωθεί η τάση ανόδου (ή πτώσης) της τιμής της συγκεκριμένης μετοχής.
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Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της τεχνικής ανάλυσης είναι πέντε, τα οποία είναι
τα εξής:


Η ύπαρξη αποτελεσματικών αγορών εκμηδενίζει τη χρησιμότητα της τεχνικής
ανάλυσης. Η κριτική της τεχνικής ανάλυσης στηρίζεται κυρίως στην παραδοχή
της υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς, τουλάχιστον με την ασθενή της
μορφή. Η ασθενής μορφή της αποτελεσματικής αγοράς υποθέτει ότι οι τιμές των
αξιογράφων ενσωματώνουν όλη την πληροφόρηση που μπορεί να εξαχθεί από τα
στοιχεία της χρηματιστηριακής αγοράς. Εάν επομένως ισχύει η υπόθεση αυτή,
δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές των μετοχών βασιζόμενος
στις τιμές τους στο παρελθόν. Έστω, για παράδειγμα, ότι κάποιος αναλυτής
ανακαλύπτει ότι οι τιμές των μετοχών αυξάνονται πάντα την Παρασκευή. Τότε ο
αναλυτής αυτός μπορεί να προτείνει να αγοράζονται οι μετοχές αυτές την
Πέμπτη. Καθώς όμως η συνήθεια αυτή διαδίδεται, οι τιμές των μετοχών θα
αυξάνονται την Πέμπτη αντί της Παρασκευής και η παραπάνω τακτική θα παύσει
να είναι κερδοφόρος. Άρα, μόνο μη αναμενόμενες πληροφορίες μπορεί να
επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών, καθώς οι αναμενόμενες πληροφορίες έχουν
ήδη ληφθεί υπόψη. Αλλά οι μη αναμενόμενες πληροφορίες δεν μπορούν να
προβλεφθούν και επομένως οι μεταβολές στις τιμές των μετοχών δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθούν. Στην περίπτωση αυτή, η τεχνική ανάλυση αδυνατεί να
εκπληρώσει το σκοπό της.



Ορισμένοι σχηματισμοί (patterns) τιμών οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο παρελθόν
είναι δυνατόν να μην επαναληφθούν και στο μέλλον. Κατά συνέπεια, μια τεχνική
η οποία χρησιμοποιούσε τους σχηματισμούς αυτούς και επομένως ήταν
αποδοτική στο παρελθόν μπορεί να μην έχει τα ίδια καλά αποτελέσματα και στο
μέλλον. Στην ίδια κατηγορία μπορεί να εντάξει κανείς και τους σχηματισμούς
τιμών οι οποίοι αποτελούν αυτοεπαληθευόμενες προφητείες (self-fulfilling
prophecies). Έστω, για παράδειγμα, μια μετοχή η οποία πωλείται σήμερα προς 50
ευρώ και για την οποία οι περισσότεροι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι θα
φτάσει τα 60 ευρώ εάν διασπάσει (break through) το φράγμα των 55 ευρώ. Εάν η
συγκεκριμένη μετοχή φθάσει τα 55,5 ευρώ, τότε οι παραπάνω τεχνικοί αναλυτές
θα προτείνουν την αγορά της και επομένως η τιμή της θα φτάσει τα 60 ευρώ όπως
είχε προβλεφθεί.
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Η επιτυχημένη απόδοση ενός τεχνικού κανόνα είναι πιθανόν να οδηγήσει στην
υιοθέτησή του και από άλλους επενδυτές και σταδιακά στην εκμηδένιση της αξίας
της τεχνικής αυτής. Το αποτέλεσμα είναι ότι μια στρατηγική η οποία απέδιδε στο
παρελθόν, θα παύσει πλέον να αποδίδει.



Η τεχνική ανάλυση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υποκειμενικές εκτιμήσεις. Δύο
τεχνικοί αναλυτές οι οποίοι παρατηρούν το ίδιο διάγραμμα τιμών, είναι πιθανόν
να καταλήξουν σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα και να οδηγηθούν σε
διαφορετικές επενδυτικές αποφάσεις.



Οι ποσοτικές αξίες των τεχνικών κανόνων οι οποίες υποδεικνύουν την ανάληψη
δράσης από τους επενδυτές αλλάζουν συνεχώς.

4.3 Η Θεωρία του Dow ( Dow Theory)

Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από τον Charles H. Dow, εκδότη της εφημερίδας << The
Wall Street Journal >> και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα αυτή σε μια σειρά άρθρων
κατά το χρονικό διάστημα 1900-1902. Αν και ο Dow χρησιμοποίησε τη συμπεριφορά
της αγοράς ως ένα βαρόμετρο των οικονομικών συνθηκών, αργότερα η θεωρία
χρησιμοποιήθηκε και για την πρόβλεψη μεταβολών της συνολικής αγοράς. Θα πρέπει
πάντως να τονιστεί ότι η θεωρία δεν ασχολείται με την πρόβλεψη κινήσεων
συγκεκριμένων μετοχών.
Η θεωρία του Dow επιχειρεί να προσδιορίσει μεταβολές στην πρωταρχική ή
κύρια κίνηση της αγοράς. Μόλις μία τάση εξακριβωθεί, αυτή θα εξακολουθήσει να
υφίσταται έως ότου κάποια αντιστροφή εκδηλωθεί. Αντικείμενο λοιπόν της θεωρίας
είναι η κατεύθυνση της αγοράς. Ο Dow υποστήριζε ότι η μετοχές κινούνται σε
συνύπαρξη με τη συνολική χρηματιστηριακή αγορά. Αν η γενική τάση της αγοράς
είναι ανοδική, τότε και οι μετοχές θα κινούνται σε συμφωνία με αυτή τη συνολική
ανοδική τάση.
Ο Charles Dow για να απεικονίσει τη συνολική εικόνα της αγοράς επινόησε
τον πρώτο χρηματιστηριακό δείκτη ο οποίος αποτελούνταν από 11 μετοχές, εκ των
οποίων οι 9 ήταν σιδηροδρομικών εταιριών και οι άλλες δύο κατασκευαστικών
εταιριών. Οι 11 αυτές μετοχές αποτελούσαν σύμφωνα με τον Dow μια καλή ένδειξη
της οικονομικής ευρωστίας των Η.Π.Α. Το 1887 ο Dow κατασκεύασε τον
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βιομηχανικό δείκτη -αποτελούμενο από 12 εταιρίες- και τον σιδηροδρομικό δείκτη αποτελούμενο από 20 εταιρίες. Από το 1928 τον βιομηχανικό δείκτη τον
αποτελούσαν 30 εταιρίες και η ίδια αριθμητική μονάδα εξακολουθεί να ισχύει ως τι
μέρες μας. (Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν., 2009)

Βασικές Αρχές
1. Οι Δείκτες Προεξοφλούν Όλα τα Δεδομένα
Όπως αναφέραμε κ παραπάνω, μία από τις βασικές υποθέσεις της Τεχνικής
Ανάλυσης έγκειται στο γεγονός ότι η αγορά προεξοφλεί τα πάντα. Η αρχή αυτή έχει
τις ρίζες της στη θεωρία του Dow. Καθώς οι αλλαγές στις ημερήσιες τιμές
κλεισίματος αντικατοπτρίζουν την κρίση και τα συναισθήματα των επενδυτών, οι
διάφορες θεομηνίες και οποιαδήποτε γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν τη
ζήτηση και της προσφορά τίτλων αποτιμώνται γρήγορα και οι επιπτώσεις τους
προεξοφλούνται από τους δείκτες.
2. Η Αγορά Έχει 3 Τάσεις
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Dow
περιέγραφε τις τάσεις. Σύμφωνα με τον Dow, ως ανοδική αγορά ορίζεται η
κατάσταση κατά την οποία κάθε διαδοχικό ράλι τερματίζει σε υψηλότερο σημείο σε
σχέση με το προηγούμενο και κάθε απότομη πτώση που ακολουθεί κάθε ράλι
τερματίζει υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη.
Ο Dow πίστευε ότι η τάση, ανοδική ή πτωτική, την οποία ακολουθούν οι τιμές
των χρηματοοικονομικών προϊόντων αποτελείται από τρία μέρη. Την πρωτογενή ή
κύρια τάση, τη δευτερογενή τάση και την τριτογενή ή επουσιώδη τάση.


Η πρωτογενής ή κύρια τάση (primary ή major) αναφέρεται συνήθως ως
ανοδική (οι προσδοκίες των επενδυτών είναι αισιόδοξες) ή καθοδική (οι
προσδοκίες των επενδυτών είναι απαισιόδοξες) αγορά (bull or bear market).
Πρόκειται για τη μακροχρόνια τάση. Τυπικά διαρκεί από εννιά μήνες περίπου
ως μερικά χρόνια (συνήθως δύο). Η τάση αυτή σχετίζεται με τον
επιχειρηματικό κύκλο και τείνει να επαναλαμβάνεται.
Η πρωτογενής καθοδική αγορά είναι μια μακροχρόνια πτώση που
διακόπτεται από σημαντικά ράλι. Ξεκινάει όταν οι προσδοκίες για τις οποίες
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είχαν αγοραστεί οι μετοχές εγκαταλείπονται. Η πτώση συνεχίζεται λόγω της
επιχειρηματικής ύφεσης που επικρατεί. Η πτωτική αγορά κορυφώνεται όταν
οι μετοχές ρευστοποιούνται ανεξάρτητα από την αξία του υποκείμενου τίτλου
ως αποτέλεσμα της απαισιοδοξίας που επικρατεί στην αγορά ή την ανάγκη για
κλείσιμο από ορισμένους επενδυτές των ανοιχτών θέσεών τους.
Αντίστροφα, η πρωτογενής ανοδική αγορά είναι μια ολοφάνερη
ανοδική κίνηση που διαρκεί περίπου δύο χρόνια και διακόπτεται από
διορθωτικές κινήσεις. Η τάση αυτή αρχίζει όταν οι δείκτες (η αγορά) έχουν
προεξοφλήσει τα άσχημα νέα και η αισιοδοξία για το μέλλον επανέρχεται.
Στη συνέχεια οι μετοχές αντιδρούν ολοένα και περισσότερο θετικά στην
πρόοδο που παρατηρείται στον επιχειρηματικό-οικονομικό χώρο. Στην
τελευταία φάση αυτής της τάσης επικρατεί υπερβολική αισιοδοξία και
αρχίζουν να παρατηρούνται κερδοσκοπικές κινήσεις καθώς οι προσδοκίες για
ορισμένες μετοχές αποδεικνύονται αβάσιμες.


Η δευτερογενής ή ενδιάμεση τάση (secondary ή intermediate) διακόπτει την
πρωτογενή τάση και λειτουργεί διορθωτικά. Αναπαριστάνει τη διόρθωση σε μία
πρωτογενή ανοδική τάση ή την προσαύξηση σε μια πρωτογενή καθοδική τάση.
Διαρκεί συνήθως από τρεις εβδομάδες μέχρι τρεις μήνες. Η τάση αυτή μπορεί να
διορθώσει ολόκληρη την προηγούμενη βασική τάση, συνήθως όμως σταματάει
στο 1/3, ή 2/3, ή 1/2 αυτής.



Τέλος, η τριτογενής ή επουσιώδης τάση (day-to-day ή minor) διαρκεί από
μερικές ώρες έως τρεις εβδομάδες και αποτελεί τις διακυμάνσεις της
δευτερογενούς τάσης. Αυτή η βραχυχρόνια τάση δεν έχει σχεδόν καμία αξία
πρόβλεψης για τους μακροχρόνιους επενδυτές.

3. Η Πρωτογενής Τάση Έχει 3 Φάσεις
Ο Dow επικέντρωσε την προσοχή του κυρίως σε αυτή της τάση. Πίστευε ότι η κύρια
τάση απαρτίζεται από τρεις ευδιάκριτες φάσεις: τη φάση συσσώρευσης, τη φάση της
γενικής συμμετοχής και, τέλος, τη φάση της διανομής. Στη φάση της συσσώρευσης
τοποθετείται σε υποκείμενους τίτλους το λεγόμενο "έξυπνο χρήμα". Δηλαδή, οι καλά
πληροφορημένοι επενδυτές, οι οποίοι -αν η προηγούμενη τάση ήταν καθοδικήδιαπιστώνουν ότι η αγορά έχει προεξοφλήσει όλα τα άσχημα νέα που είχαν οδηγήσει
στην πτώση. Στη δεύτερη φάση αρχίζουν να εισέρχονται στην αγορά οι τεχνικοί
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αναλυτές -αυτοί που ακολουθούν την τάση- και οι τιμές αυξάνουν ολοένα και
περισσότερο, καθώς και τα επιχειρηματικά νέα τείνουν προς το καλύτερο.
Τέλος, η φάση της διανομής λαμβάνει χώρα όταν το ευρύ κοινό και όλος ο
οικονομικός τόπος ασχολείται με το χρηματιστήριο, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν τα
σενάρια περί ανοδικών προσδοκιών . Τότε είναι που το "έξυπνο χρήμα", το οποίο είχε
χτίσει θέσεις κοντά στον πυθμένα της καθοδικής αγοράς όταν κανείς δεν τολμούσε να
αγοράσει, αρχίζει τη διανομή προτού οι υπόλοιποι αρχίσουν να σκέφτονται για
πωλήσεις.
4. Οι Κλαδικοί Δείκτες Πρέπει να Επαληθεύουν ο Ένας τον Άλλο (δηλαδή, να
κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση)
Ο Dow υποστήριζε ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μια σημαντική
συνολική ανοδική ή καθοδική κίνηση της χρηματιστηριακής αγοράς αν οι επιμέρους
κλαδικοί δείκτες δεν συγκλίνουν σε αυτήν την κοινή τάση. Βέβαια, δεν αξίωνε όλοι
οι δείκτες να δείχνουν ταυτόχρονα τα ίδια σήματα αγοράς ή πώλησης, αλλά ανέμενε
ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε με μικρή χρονική διαφορά.
5. Ο Όγκος Επιβεβαιώνει την Τάση
Ο Dow αναγνώριζε τον όγκο συναλλαγών ως το δεύτερο σημαντικό παράγοντα για
την εγκυρότητα ενός σήματος αγοράς ή πώλησης. Ο όγκος συναλλαγών θα πρέπει να
αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με την κατεύθυνση της κύριας τάσης των τιμών.
Όταν η βασική τάση της αγοράς είναι ανοδική, ο όγκος συναλλαγών κατά τις
ανοδικές ημέρες είναι υψηλός και κατά τις μέρες των διορθώσεων ο όγκος είναι
χαμηλός. Το αντίστροφο ισχύσει στην περίπτωση που η κύρια τάση των τιμών είναι
πτωτική.
6. Η Τάση Ισχύει έως ότου Δοθούν Σήματα Αντιστροφής
Αυτή η αρχή συσχετίζει ένα φυσικό νόμο με την κίνηση των τιμών στην αγορά.
Δηλώνει ότι ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται σε κίνηση (στην περίπτωσή μας, η
τάση των τιμών) τείνει να συνεχίζει αυτήν του την κίνηση έως ότου κάποιος
εξωγενής παράγοντας το αναγκάσει να αλλάξει κατεύθυνση. Από τη στιγμή, λοιπόν,
που θα σχηματιστεί μία τάση, από μόνη της αυτή η τάση θα τείνει να συνεχίζεται.
Ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών εργαλείων βρίσκεται σήμερα στη διάθεση του
αναλυτή προκειμένου να τον βοηθήσει στον εντοπισμό των σημάτων αντιστροφής
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της τάσης, όπως η μελέτη των επιπέδων στήριξης και αντίστασης, οι γραμμές τάσης,
οι διαγραμματικοί σχηματισμοί και οι διάφοροι στατιστικοί-τεχνικοί δείκτες. Θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι το δυσκολότερο έργο των αναλυτών που ακολουθούν την
τάση των τιμών, είναι ο διαχωρισμός μεταξύ της φυσιολογικής διόρθωσης των τιμών
στην υφιστάμενη τάση και της πρώτης φάσης μιας νέας τάσης προς την αντίθετη
κατεύθυνση. (Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν., 2009)

4.4. Είδη Διαγραμμάτων και Εργαλεία Τεχνικής Ανάλυσης

4.4.1. Τα Διαγράμματα Τιμών (Price Charts)

Μία από τις πιο παλιές μεθόδους τεχνικής ανάλυσης είναι η εξέταση των
σχηματισμών (patterns) των διαγραμμάτων τιμών μετοχών. Όπως έχουμε ήδη
αναφέρει, οι τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι τιμές των μετοχών κινούνται σε
τάσεις και ότι οι τάσεις αυτές δημιουργούν διάφορους σχηματισμούς, οι οποίοι είναι
δυνατόν να αναγνωριστούν και να ταξινομηθούν. Κατά συνέπεια, ένας αναλυτής
μπορεί να εξετάσει οπτικά ένα διάγραμμα τιμών μιας μετοχής και να το συγκρίνει με
τους γνωστούς σχηματισμούς. Στην περίπτωση αυτή, οι οπαδοί της τεχνικής
ανάλυσης υιοθετούν την προβλεπτική ικανότητα των γραφημάτων και σχηματισμών
και υποθέτουν ότι ο αναλυτής αυτός θα είναι σε θέση να προβλέψει τη μελλοντική
κατεύθυνση των τιμών της συγκεκριμένης μετοχής. Το πρόβλημα έγκειται στο
γεγονός ότι η εκ των υστέρων εύρεση γνωστών σχηματισμών είναι πολύ πιο εύκολη
δουλειά από ότι η εύρεσή τους κατά το χρονικό διάστημα που δημιουργούνται. Γι
'αυτό το λόγο και πολλοί αναλυτές καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα, παρ'
ότι εξετάζουν το ίδιο διάγραμμα τιμών.
Η εύρεση των τάσεων των τιμών των μετοχών γίνεται με τη χρησιμοποίηση
των γραμμών τάσης (trend lines). Η γραμμή τάσης είναι μια ευθεία γραμμή η οποία
συνδέει τουλάχιστον δύο προεξέχοντα σημεία ενός διαγράμματος. Ανοδικές γραμμές
τάσης (rising trend lines) είναι εκείνες οι οποίες δείχνουν κίνηση από κάτω αριστερά
προς τα επάνω δεξιά και ενώνουν δύο κατώτατα άκρα (πυθμένες), ενώ καθοδικές
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γραμμές τάσης (falling trend lines) είναι εκείνες οι οποίες δείχνουν κίνηση από τα
επάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά και ενώνουν δύο ανώτατα άκρα (κορυφές). Οι
τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί μια τάση, η
τάση αυτή θα παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα σταθερή. Κατά συνέπεια, η
εύρεση αυτής της τάσης με τη βοήθεια των γραμμών τάσης οδηγεί τους αναλυτές είτε
στο να επενδύσουν ακολουθώντας την τρέχουσα τάση έως ότου η γραμμή τάσης
διασπασθεί, είτε στο να περιμένουν έως ότου η γραμμή τάσης διασπασθεί και τότε να
επενδύσουν στη νέα τάση.
Η χρησιμοποίηση γραμμών τάσης έχει τρία σημαντικά πλεονεκτήματα:


Βοηθά τον επενδυτή στο να διαχωρίσει τις αποφάσεις οι οποίες βασίζονται στη
διαίσθησή του, από εκείνες που στηρίζονται σε κάποια ανάλυση



Καθοδηγεί τον επενδυτή στη <<σωστή>> πλευρά της αγοράς. Για παράδειγμα,
εάν οι τιμές μιας μετοχής αρχίσουν να πέφτουν μετά από μια ανοδική πορεία, ο
επενδυτής θα οδηγηθεί αργά ή γρήγορα στην πώληση της συγκεκριμένης μετοχής
καθώς η προηγούμενη ανοδική γραμμή τάσης θα διασπασθεί.



Η εύρεση επιπέδων στήριξης και αντίστασης. Εάν οι τιμές μιας μετοχής αρχίσουν
μια ανοδική πορεία, στη συνέχεια η άνοδος αυτή επιβραδυνθεί και τελικά
αντιστραφεί, είναι φυσικό η ανώτερη τιμή που έχει επιτευχθεί να θεωρηθεί ως ένα
επίπεδο αντίστασης (resistant level). Οι τεχνικοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι οι
τιμές στο επίπεδο αυτό έχουν φτάσει στο ανώτερο όριό τους. Οποιαδήποτε
επακόλουθη προσπάθεια των τιμών της συγκεκριμένης μετοχής να προσεγγίσουν
το επίπεδο αυτό θα συναντήσει την αθρόα πώληση μετοχών, λόγω της πρόβλεψης
ότι οι τιμές θα σταματήσουν στο επίπεδο αυτό. Ειδικότερα, αντίσταση είναι το
επίπεδο στο διάγραμμα τιμών που οι πωλήσεις υπερισχύουν του αγοραστικού
ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα η ανοδική τάση των τιμών να σταματά και οι τιμές
να αρχίζουν να κατεβαίνουν. Γραμμή αντίστασης είναι η οριζόντια ευθεία γραμμή
που ορίζεται από το προηγούμενο σημαντικό υψηλό. Εάν η γραμμή αντίστασης
διασπασθεί από την γραμμή των τιμών που κινείται ανοδικά, τότε υπάρχει ένδειξη
αγορών. Εάν η γραμμή των τιμών δεν διασπάσει την γραμμή αντίστασης, τότε οι
τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένδειξη πωλήσεων.
Το αντίθετο συμβαίνει εάν οι τιμές μιας μετοχής έχουν μια καθοδική πορεία,
η οποία στη συνέχεια επιβραδυνθεί και τελικά αντιστραφεί. Η κατώτερη τιμή η
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οποία έχει επιτευχθεί θεωρείται ως ένα σημείο στήριξης (support level). Άρα,
στήριξη είναι ένα επίπεδο στο διάγραμμα τιμών, όπου το αγοραστικό ενδιαφέρον
είναι αρκετά ισχυρό έτσι ώστε να εξαντλούνται οι πιέσεις πώλησης, με
αποτέλεσμα οι πτώσεις των τιμών να σταματούν σε αυτό το σημείο και οι τιμές
να τείνουν να ανέλθουν. Γραμμή στήριξης είναι η οριζόντια ευθεία γραμμή που
ορίζεται από το προηγούμενο σημαντικό χαμηλό. Εάν η γραμμή στήριξης
διασπαστεί από τη γραμμή των τιμών που κινείται καθοδικά, τότε υπάρχει ένδειξη
πωλήσεων. Εάν η γραμμή των τιμών δεν διασπάσει την γραμμή στήριξης, τότε οι
τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένδειξη αγορών.
Κατά συνέπεια, επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο τιμών μιας μετοχής στο
οποίο ο τεχνικός αναλυτής αναμένει να παρουσιαστεί μια σημαντική αύξηση στην
προσφορά της μετοχής και επομένως να αντιστραφεί απότομα η αύξηση των
τιμών. Επίπεδο στήριξης είναι το επίπεδο τιμών μιας μετοχής στο οποίο ο
αναλυτής αναμένει να παρουσιαστεί μια σημαντική αύξηση στη ζήτηση της
μετοχής και επομένως να αντιστραφεί απότομα η μείωση των τιμών. Οι τεχνικοί
αναλυτές υποστηρίζουν επίσης ότι εάν τα επίπεδα στήριξης διασπασθούν, τότε τα
επίπεδα αυτά γίνονται επίπεδα αντίστασης και ότι εάν οι τιμές αυξηθούν
περισσότερο από τα επίπεδα αντίστασης, τότε τα τελευταία γίνονται επίπεδα
στήριξης. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διάσπαση των επιπέδων στήριξης
και αντίστασης συνήθως συνοδεύεται και από αύξηση του όγκου των
συναλλαγών.

Τύποι Διαγραμμάτων τιμών
Η τεχνική ανάλυση μέσω των διαγραμμάτων τιμών γίνεται με διάφορους τρόπους,
από τους οποίους ο τρεις είναι οι πιο διαδεδομένοι: (1) γραμμικά διαγράμματα, (2)
ραβδογράμματα και (3) διαγράμματα βαθμού-και-σημαδιού.

4.4.1.1. Γραμμικά διαγράμματα (line charts)

Το γραμμικό διάγραμμα είναι το πιο από είδος γραφήματος και απεικονίζει συνήθως
την ημερήσια τιμή κλεισίματος της μετοχής διαχρονικά. Ειδικότερα, είναι ένα
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διάγραμμα όπου στον οριζόντιο άξονα παρίσταται ο χρόνος και στον κάθετο άξονα οι
τιμές της μετοχής. Κάθε ημέρα, η τιμή κλεισίματος της μετοχής απεικονίζεται με ένα
σημείο στο χώρο του διαγράμματος. Η ένωση των σημείων αυτών, που απεικονίζουν
τις τιμές κλεισίματος μιας μετοχής, για ένα χρονικό διάστημα αποτελούν ένα
γραμμικό διάγραμμα. Το διάγραμμα παρουσιάζει ένα γραμμικό διάγραμμα των
τιμών μιας μετοχής.

Διάγραμμα 4.1.1.1. Γραμμικό Διάγραμμα (Λιβάνης & Γεωργιάδης 2003)

4.4.1.2. Ραβδογράμματα (bar charts)

Η πιο δημοφιλής μέθοδος ανάλυσης διαγραμμάτων στην τεχνική ανάλυση είναι τα
ραβδογράμματα. Αυτά σχεδιάζονται σε ένα διάγραμμα όπου στον οριζόντιο άξονα
παρίσταται ο χρόνος και στον κάθετο άξονα οι τιμές. Κάθε ημέρα η τιμής της μετοχής
απεικονίζεται με μια ράβδο (δηλαδή με μια κάθετη γραμμή) της οποίας το ανώτερο
σημείο αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης της ημέρας, ενώ το
κατώτερο σημείο αντιστοιχεί στην χαμηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης. Τέλος, μια
κάθετη γραμμή στη ράβδο αντιπροσωπεύει την τιμή κλεισίματος της ημέρας. Το
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διάγραμμα απεικονίζει ένα ραβδόγραμμα. Στο κάτω μέρος του διαγράμματος
εμφανίζεται συνήθως ο όγκος των συναλλαγών, επιτρέποντας έτσι στον τεχνικό
αναλυτή την ταυτόχρονη παρατήρηση των τιμών και του όγκου των συναλλαγών.
Τέλος, ο οριζόντιος άξονας του διαγράμματος μπορεί να απεικονίζει εργάσιμες
ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο
αναλυτής.

Διάγραμμα 4.4.1.2. Ραβδόγραμμα (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)

4.4.1.3. Διαγράμματα βαθμού και σημαδιού (point-and-figure charts)

Τα διαγράμματα αυτά απεικονίζουν σημαντικές μεταβολές τιμών, ανεξάρτητα από το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μεταβολές αυτές παρουσιάζονται. Αν και ο
οριζόντιος άξονας παριστάνει τον χρονικό ορίζοντα της ανάλυσης, συγκεκριμένες
υποδιαιρέσεις του ορίζοντα αυτού δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα καθώς δεν
θεωρούνται σημαντικές. Επιπλέον, ο όγκος των συναλλαγών δεν παρουσιάζεται στα
διαγράμματα βαθμού και σημαδιού. Κατά το σχεδιασμό των διαγραμμάτων αυτών, ο
αναλυτής καθορίζει το μέγεθος της μεταβολής της τιμής μιας μετοχής την οποία
θεωρεί σημαντική και η οποία θα απεικονισθεί στο διάγραμμα. Συνήθως το σημάδι Χ
χρησιμοποιείται για να δείξει μια κίνηση ανοδική, ενώ το σημάδι 0 για να δείξει μια
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κίνηση καθοδική.

Διάγραμμα 4.4.1.3. Διάγραμμα Βαθμού και Σημαδιού (Λιβάνης &
Γεωργιάδης, 2003)
Τα διαγράμματα βαθμού και σημαδιού παρουσιάζουν τις υφιστάμενες
δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Μια στήλη από Χ δείχνει ότι η ζήτηση
είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και επομένως απεικονίζει μια άνοδο των τιμών.
Μια στήλη από 0 δείχνει ότι η προσφορά είναι μεγαλύτερη της ζήτησης και επομένως
απεικονίζει μια πτώση των τιμών. Η μετακίνηση από στήλη σε στήλη σηματοδοτεί
μια αλλαγή της τάσης (δηλαδή της κατεύθυνσης) των τιμών. Τέλος, μια σειρά από
μικρές στήλες υποδηλώνει ότι η προσφορά και η ζήτηση είναι σχετικά ισοδύναμες.
Τα διαγράμματα της κατηγορίας αυτής έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι των
άλλων διαγραμμάτων, καθώς απεικονίζουν πολλές μεταβολές τιμών σε μικρό χώρο.
Επιπλέον, μόνο οι σημαντικές μεταβολές απεικονίζονται στα διαγράμματα αυτά. Με
τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να προσδιοριστούν περιοχές μικρών εναλλαγών στην
κατεύθυνση των τιμών. Μόλις μια τέτοια περιοχή συνωστισμού διασπασθεί και οι
τιμές κινηθούν προς τα επάνω ή προς τα κάτω, οι τεχνικού αναλυτές υποστηρίζουν
ότι μια νέα τάση των τιμών έχει δημιουργηθεί.
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4.4.1.4. Ιαπωνέζικοι Ράβδοι ή Κηροπήγια (Japanese Candlesticks)

Το διάγραμμα των Ιαπωνέζικων Ράβδων ή Κηροπηγίων είναι παρόμοιο με το
διάγραμμα ράβδων. Για τον σχεδιασμό των κηροπηγίων χρησιμοποιούνται τα ίδια
δεδομένα με αυτά για το διάγραμμα ράβδων, δηλαδή τιμή ανοίγματος, κλεισίματος,
ανώτατη και κατώτατη ημερήσια τιμή. Η γραφική απεικόνιση των Ιαπωνέζικων
ράβδων δικαιολογεί την ονομασία τους ως κηροπήγια. Στο διάγραμμα φαίνεται ότι
μοιάζουν κάπως σαν κερί με φιτίλι. Το παραλληλόγραμμο αναπαριστά τη διαφορά
μεταξύ της τιμής ανοίγματος και της τιμής κλεισίματος και ονομάζεται σώμα. Αυτό
μπορεί να είναι είτε λευκό είτε μαύρο. Το λευκό σώμα σημαίνει ότι η τιμή
κλεισίματος είναι υψηλότερη από την τιμή ανοίγματος. Το μαύρο σώμα σημαίνει ότι
η τιμή κλεισίματος είναι χαμηλότερη από την τιμή ανοίγματος. Η λεπτή γραμμή πάνω
και κάτω από το σώμα είναι γνωστή ως σκιά ή φιτίλι. Η σκιά πάνω από το σώμα
φτάνει μέχρι την ανώτατη τιμή ημέρας, ενώ η σκιά κάτω από το σώμα φτάνει μέχρι
την κατώτατη τιμή ημέρας. Συνεπώς, υπάρχουν δύο τύποι ημερήσιων κηροπηγίων.
Το ανοδικό κηροπήγιο (αυτό με το άσπρο σώμα) που αντιστοιχεί σε ανοδική ημέρα
και το καθοδικό κηροπήγιο (αυτό με το μαύρο σώμα) που αντιστοιχεί σε καθοδική
ημέρα. Υπάρχουν διάφοροι σχηματισμοί κηροπηγίων ανάλογα με τη σχέση που
υπάρχει σε κάθε κηροπήγιο μεταξύ της τιμής ανοίγματος, κλεισίματος, ανώτατης και
κατώτατης ημερήσιας τιμής.
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Διάγραμμα4.4.1.4. Ιαπωνέζικοι Ράβδοι ή Κηροπήγια (Λιβάνης & Γεωργιάδης,
2003)

4.4.2. Όγκος Συναλλαγών (trading volume)

Μια μεταβολή στην τιμή μιας μετοχής δείχνει το καθαρό αποτέλεσμα των δυνάμεων
της προσφοράς και της ζήτησης στην τιμή της συγκεκριμένης μετοχής. δεν δείχνει
όμως την ένταση (intensity) του αποτελέσματος αυτού. Την ένδειξη αυτή παρέχει ο
όγκος των συναλλαγών, ο οποίος παρουσιάζει μια ένδειξη της επιθυμίας των
επενδυτών για αγοραπωλησίες. Ο όγκος των συναλλαγών είναι ο αριθμός των
μετοχών ο οποίος έχει ανταλλαγεί (traded) μεταξύ των συναλλασσόμενων μέσα σε
μια χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια, ο όγκος συναλλαγών αντανακλά την άποψη των
επενδυτών για την αγορά. Ένα χαμηλό επίπεδο συναλλαγών δηλώνει ότι οι επενδυτές
τρέφουν κάποια αβεβαιότητα για τη μελλοντική κατεύθυνση της αγοράς. Αντιθέτως,
ένα υψηλό επίπεδο συναλλαγών δηλώνει ότι οι επενδυτές είναι ιδιαίτερα σίγουροι για
τη μελλοντική κατεύθυνση της αγοράς. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι κατά τη
διάρκεια μιας ανατιμητικής αγοράς οι αυξήσεις τιμών θα πρέπει να συνοδεύονται από
μεγάλο όγκο συναλλαγών (αντανακλώντας τη μεγάλη επιθυμία των επενδυτών να
αγοράσουν μετοχές) και οι μειώσεις τιμών από μικρό όγκο συναλλαγών
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(αντανακλώντας την περιορισμένη επιθυμία των επενδυτών να πουλήσουν μετοχές).
Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια μιας υποτιμητικής αγοράς οι μειώσεις των
τιμών θα πρέπει να συνοδεύονται από μεγάλο όγκο συναλλαγών (σηματοδοτώντας τη
μεγάλη επιθυμία των επενδυτών να πουλήσουν μετοχές) και οι αυξήσεις των τιμών
από μικρό όγκο συναλλαγών (σηματοδοτώντας την περιορισμένη επιθυμία των
επενδυτών να αγοράσουν μετοχές).

Διάγραμμα 4.4.2. Όγκος Συναλλαγών (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)
Ορισμένοι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών
μετοχών των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν διαιρούμενο δια του ημερήσιου όγκου
εκείνων των οποίων οι τιμές μειώθηκαν, ως ένα δείκτη της βραχυπρόθεσμης φοράς
(momentum) της συνολικής αγοράς. Όταν ο δείκτης αυτός ανοδικού-καθοδικού
όγκου (upside-downside ratio) είναι μεγαλύτερος της μονάδας, τότε ο αριθμός των
μετοχών των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των
οποίων οι τιμές μειώθηκαν. Ο δείκτης αυτός κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 0,50-2,00.
Ορισμένοι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι όταν η αξία του δείκτη αυτού είναι
μεγαλύτερη του 1,50 τότε η αγορά παρέχει μια ανατιμητική ένδειξη, ενώ όταν είναι
μικρότερη του 0,70 τότε η αγορά παρέχει μια υποτιμητική ένδειξη.
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4.4.3. Εργαλεία Τεχνικής Ανάλυσης

4.4.3.1. Στήριξη και Αντίσταση

Η στήριξη είναι εκείνο το επίπεδο τιμών στο οποίο υπάρχει επαρκής ζήτηση για το
χρηματοοικονομικό προϊόν ικανή να διακόψει την πτωτική κίνηση των τιμών και να
ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω. Συγκεκριμένα, η στήριξη ορίζεται από έναν
προηγούμενο πυθμένα. Αντίσταση είναι εκείνο το επίπεδο τιμών στο οποίο υπάρχει
σημαντική προσφορά του χρηματοοικονομικού προϊόντος, η οποία ανατρέπει την
ανοδική κίνηση των τιμών και τις πιέζει προς τα κάτω. Διαγραμματικά η αντίσταση
ορίζεται από µία προηγούμενη κορυφή. Όταν η κύρια κίνηση της αγοράς είναι
ανοδική, τα επίπεδα αντίστασης αναπαριστούν μικρές παύσεις σε αυτήν και
ορισμένες φορές τα ανατρέπουν σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, σε πτωτικές αγορές τα
επίπεδα στήριξης δεν είναι πάντοτε αρκετά ικανά για να διακόψουν μόνιμα την
πτώση των τιμών, παραμόνο την ανακόπτουν, συνήθως, προσωρινά.

Διάγραμμα 4.4.3.1. Στήριξη και Αντίσταση (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)
Κάθε φορά που διασπάται ένα επίπεδο στήριξης ή αντίστασης τότε αυτό αντιστρέφει
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το ρόλο του. Δηλαδή το επίπεδο αντίστασης μετατρέπεται σε επίπεδο στήριξης και το
αντίστροφο.

4.4.3.2. Ευθεία Τάσης

Ένα από τα βασικότερα εργαλεία του τεχνικού αναλυτή είναι η γραμμή τάσης. Η
γραμμή ή ευθεία τάσης µας υποδεικνύει την υφιστάμενη τάση των τιμών. Για να
σχεδιάσουμε µία ανοδική γραμμή τάσης ενώνουμε τουλάχιστον δύο τοπικούς
πυθμένες µε το δεύτερο να βρίσκεται υψηλότερα από τον πρώτο. Αντίστοιχα για την
πτωτική γραμμή τάσης ενώνουμε δύο τοπικές κορυφές µε τη δεύτερη κορυφή να
βρίσκεται χαμηλότερα από την πρώτη. Διάσπαση της ευθείας τάσης υποδεικνύει
αντιστροφή της υφιστάμενης τάσης.

Διάγραμμα 4.4.3.2. Ευθεία Τάσης (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)
Πολύ συχνά η ανοδική γραμμή τάσης μετατρέπεται σε αντίσταση μετά την καθοδική
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διάσπασή της ενώ το αντίστροφο ισχύει για την καθοδική ευθεία τάσης. Γενικά θα
πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η ευθεία τάσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
υποκειμενική κρίση του τεχνικού αναλυτή.

4.4.3.3. Κανάλια Τιμών

Ορισμένες

φορές

οι

τιμές

κινούνται

μεταξύ

δύο

παράλληλων

γραμμών

δημιουργώντας το κανάλι τιμών. Ο σχεδιασμός ενός καναλιού τιμών είναι αρκετά
εύκολος. Αρχικά χαράζουμε την ευθεία τάσης (Διάγραμμα α). Στη συνέχεια,
σχεδιάζουμε μια ευθεία παράλληλη προς την κύρια γραμμή τάσης ξεκινώντας από το
πρώτο σημαντικό υψηλό (σημείο 2). Αν το επόμενο ανοδικό κύμα, που ξεκινάει από
το σημείο 3, φτάσει στη γραμμή καναλιού και γυρίσει προς τα πίσω φτάνοντας μέχρι
και την αρχική γραμμή τάσης, τότε πλέον μιλάμε για την πιθανή ύπαρξη καναλιού
τιμών. Το ίδιο ισχύει και για μια πτωτική αγορά, προς την αντίθετη όμως κατεύθυνση
(Διάγραμμα β).

Διάγραμμα 4.4.3.3. Κανάλια Τιμών (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)
Σε ένα κανάλι τιμών, η γραμμή τάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα
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θέσεων στην αγορά, ενώ η γραμμή καναλιού για το κλείσιμο των θέσεων αυτών και
την αποκόμιση των πιθανών κερδών. Μερικοί "επιθετικοί" επενδυτές χρησιμοποιούν
τα κανάλια τιμών ώστε να πραγματοποιούν συναλλαγές ακόμα και αντίθετα στην
κύρια τάση της αγοράς. Μια τέτοια στρατηγική κρίνεται αρκετά επικίνδυνη καθώς
μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο χαρτοφυλάκιό μας.

4.4.3.4. Χάσματα Τιμών (price gaps)

Χάσματα τιμών είναι περιοχές τιμών στο διάγραμμα ράβδων όπου δεν έχει
πραγματοποιηθεί καμία συναλλαγή. Για παράδειγμα, σε μια ανοδική τάση οι τιμές
ανοίγουν πάνω από την ανώτερη τιμή της προηγούμενης ημέρας, αφήνοντας ένα κενό
στο διάγραμμα το οποίο δεν γεμίζει κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας. Από την
άλλη, όταν η τάση είναι πτωτική, η ημερήσια ανώτατη τιμή βρίσκεται χαμηλότερα
από την κατώτατη τιμή της προηγούμενης ημέρας. Τα προς τα πάνω χάσματα
υποδηλώνουν τη δύναμη της αγοράς, ενώ τα προς τα κάτω αποτελούν ένδειξη
αδυναμίας. Τα χάσματα τιμών διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους:


Κοινά Χάσματα (Common Gaps): Εμφανίζονται σε "ρηχές" αγορές ή μετοχές με
μικρή εμπορευσιμότητα δηλώνοντας την έλλειψη ενδιαφέροντος των επενδυτών
για αυτές τις μετοχές. Δεν χρειάζεται να δίνεται σημασία σε αυτόν τον τύπο
χάσματος καθώς δεν έχει κάποια αξία.



Χάσματα Εκκίνησης

(Breakaway Gaps):

Σχηματίζονται αμέσως μόλις

ολοκληρωθεί ένας σχηματισμός τιμών (πχ ζώνη συναλλαγών) και υποδεικνύει την
έναρξη ανοδικής ή καθοδικής κίνησης των τιμών. Τα χάσματα εκκίνησης
συνοδεύονται από υψηλούς όγκους συναλλαγών. Μάλιστα, όσο πιο ψηλός είναι ο
όγκος συναλλαγών, τόσο πιο δύσκολο είναι να γεμίσει το χάσμα εκκίνησης κατά
τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, στην περίπτωση που γεμίσει δημιουργεί
επιφυλάξεις ως προς την εγκυρότητά του.


Χάσματα Διαφυγής (Runaway Gaps): Εμφανίζονται συνήθως στη μέση της νέας
αυτής κίνησης των τιμών. Συνοδεύονται από μέτριους όγκους και συνήθως δεν
κλείνουν, υποδηλώνοντας τη συνέχιση της τάσης των τιμών.



Χάσματα Εξάντλησης (Exhaustion Gaps): Εμφανίζονται προς το τέλος μιας
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τάσης και είναι το τελευταίο ξέσπασμα αγοραστικού ή ενδιαφέροντος πώλησης,
δηλώνοντας την αδυναμία της αγοράς να διατηρήσει την υφιστάμενη τάση με
τους ίδιους ρυθμούς.

Διάγραμμα 4.4.3.4. Χάσματα Τιμών (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)

4.4.4. Σχηματισμοί Αντιστροφής

Οι τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων συνήθως κινούνται με τάσεις ανοδικές
ή πτωτικές και πιο σπάνια κινούνται χωρίς τάση ή πλευρικά. Ο τερματισμός μιας
τάσης και η αντιστροφή της δεν πραγματοποιείται απότομα αλλά προηγούνται από
κάποιες "μεταβατικές περιόδους". Αυτές οι φάσεις που είθισται να είναι πλευρικές
δεν υποδεικνύουν πάντοτε αντιστροφή της τάσης αλλά ενδέχεται να αποτελούν μια
ανάπαυλα ή μια επιβεβαίωση της υπάρχουσας τάσης, οπότε ο αναλυτής θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς την ερμηνεία τους. Τις περισσότερες φορές, οι
τιμές δημιουργούν κάποιους γεωμετρικούς σχηματισμούς. Οι τεχνικοί αναλυτές
έχουν καταγράψει μια πληθώρα τέτοιων σχηματισμών. Μερικοί από τους
σχηματισμούς αυτούς εμφανίζονται αρκετά συχνά στα διαγράμματα των τιμών, ενώ
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άλλοι είναι πιο σπάνιοι. Κάποιοι είναι αρκετά αξιόπιστοι, ενώ άλλοι δεν καταλήγουν
στην αναμενόμενη κίνηση της καμπύλης τιμών.
Οι σχηματισμοί αντιστροφής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, με κριτήριο την
υφιστάμενη τάση:


Σχηματισμοί Βάσης.

Εμφανίζονται στο τέλος μιας καθοδικής τάσης

υποδεικνύοντας άνοδο τιμών.


Σχηματισμοί Κορυφής.

Εμφανίζονται στο τέλος μιας ανοδικής τάσης

υποδεικνύοντας πτώση των τιμών.

4.4.4.1. Κεφάλι και ώμοι

Το ‘κεφάλι και ώμοι’ είναι ένας από τους πιο γνωστούς και αξιόπιστους
διαγραμματικούς σχηματισμούς. Το ‘κεφάλι και ώμοι’ είναι ένας σχηματισμός
αποτελούμενος από τρία μέρη όπου η μεσαία κορυφή βρίσκεται πάνω από τις δύο
παρακείμενες κορυφές. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από τον αριστερό ώμο, το
κεφάλι και το δεξιό ώμο, όπως ακριβώς φαίνεται στο διάγραμμα. Ο αριστερός ώμος
τυπικά σχηματίζεται στο τέλος μιας εκτεταμένης ανόδου. Εν συνεχεία, οι τιμές
κινούνται πτωτικά από την κορυφή του αριστερού ώμου για κάποιο χρονικό
διάστημα, πραγματοποιούν ένα ράλι επιτυγχάνοντας νέο υψηλό και έπειτα
‘υποχωρούν’ περίπου μέχρι το χαμηλό του αριστερού ώμου σχηματίζοντας µε τον
τρόπο αυτό το ‘κεφάλι’ του εξεταζόμενου σχηματισμού. Ακολουθεί άλλη µία
ανοδική κίνηση προς µία κορυφή χαμηλότερη από το ‘κεφάλι’ ακολουθούμενη από
µία πτώση των τιμών σχηματίζοντας έτσι και το δεξιό ώμο. Μία γραμμή μπορεί να
σχεδιαστεί ενώνοντας τα χαμηλά Β και ∆ και η οποία ονομάζεται γραμμή λαιμού.
Όταν διασπάται αυτή η γραμμή ολοκληρώνεται ο σχηματισμός και δίνεται η
επιβεβαίωση (η αποτυχία του αριστερού ώμου να ξεπεράσει το κεφάλι αποτελεί την
πρώτη ανησυχητική ένδειξη και έπειτα η διάσπαση της γραμμής τάσης) της
αντιστροφής της τάσης. Αφού οι τιμές κινηθούν για λίγο πτωτικά πολλές φορές
πραγματοποιούν ένα πισωγύρισμα (αναπήδηση) προς τη γραμμή λαιμού προτού
συνεχίσουν την καθοδική τους πορεία. Ο σχηματισμός ‘κεφάλι και ώμοι’ δεν
θεωρείται ολοκληρωμένος έως ότου διασπαστεί η γραμμή λαιμού.
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Διάγραμμα 4.4.4.1. Κεφάλι και Ώμοι (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)
Στο σχηματισμό ‘κεφάλι και ώμοι’ ο όγκος συναλλαγών αυξάνεται κατά την
ανοδική πορεία στον αριστερό ώμο, στο κεφάλι παραμένει σταθερός ή είναι ελαφρά
μειωμένος, ενώ στον δεξιό ώμο φθίνει για να αυξηθεί και πάλι κατά τη διάσπαση της
γραμμής λαιμού.
Το ‘ανάποδο κεφάλι και ώμοι’ είναι το ακριβώς αντίστροφο από το ‘κεφάλι
και ώμοι’. Είναι ένας σχηματισμός αποτελούμενος από τρία μέρη όπου το μεσαίο
χαμηλό βρίσκεται κάτω από τα παρακείμενα τοπικά χαμηλά.

4.4.4.2. Διπλή Κορυφή

Άλλος ένας σχηματισμός που παρατηρείται αρκετά συχνά και μπορεί πολύ εύκολα να
αναγνωριστεί είναι ο σχηματισμός της διπλής κορυφής, ο οποίος υποδεικνύει
τερματισμό της κύριας ανοδικής τάσης και επικείμενη πιθανή πτώση τιμών.
Διαγραμματικά η διπλή κορυφή μοιάζει με το γράμμα "Μ". Σχηματίζεται όταν οι
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τιμές, καθώς κινούνται ανοδικά, φτάνουν σε ένα ορισμένο επίπεδο και έπειτα
υποχωρούν δημιουργώντας την πρώτη κορυφή. Στη συνέχεια κινούνται και πάλι
ανοδικά προσεγγίζοντας τα επίπεδα της προηγούμενης κορυφής. Δεν καταφέρνουν
όμως να την ξεπεράσουν, επικρατούν οι πωλητές και οι τιμές αρχίζουν να πιέζονται
προς χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι έχει ολοκληρωθεί
ακόμα ο σχηματισμός της διπλής κορυφής και ότι θα υλοποιηθεί. Στο σημείο αυτό
μπορεί να γίνει λόγος μόνο για πιθανή εμφάνιση του σχηματισμού διπλής κορυφής.
Ολοκλήρωση και επιβεβαίωση του εν λόγω σχηματισμού έχουμε µόνο όταν οι τιμές
βρεθούν κάτω από το χαμηλό του επιπέδου της κοιλότητας που υπάρχει ανάμεσα στις
δύο κορυφές. Όταν δηλαδή διασπασθεί καθοδικά η οριζόντια γραμμή στήριξης που
ορίζεται από το επίπεδο αυτό και μετά από τη διάσπαση λειτουργήσει ως αντίσταση
σε ενδεχόμενα πισωγυρίσματα των τιμών. Όσον αφορά τον όγκο συναλλαγών είναι
ιδιαίτερα αυξημένος στην πρώτη κορυφή και σαφώς χαμηλότερος στη δεύτερη. Η δε
διάσπαση της οριζόντιας γραμμής για την επιτυχή ολοκλήρωση και εγκυρότητα του
σχηματισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται µε υψηλό όγκο συναλλαγών. Μετά την
ολοκλήρωση του σχηματισμού οποιεσδήποτε αναπηδήσεις της τιμής για να
επιστρέψει προς τα πάνω πραγματοποιούνται φυσιολογικά με φθίνοντες όγκους.

Διάγραμμα 4.4.4.2. Διπλή Κορυφή (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)
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4.4.4.3. Διπλός Πυθμένας

Ο διπλός πυθμένας είναι ακριβώς ο αντίστροφος σχηματισμός της διπλής κορυφής
και σχηματίζεται στο τέλος μιας πτωτικής τάσης υποδεικνύοντας αντιστροφή της σε
ανοδική τάση. Διαγραμματικά ο διπλός πυθμένας μοιάζει με το λατινικό γράμμα
"W". Αποτελείται δηλαδή από δύο διαδοχικούς πυθμένες στο ίδιο επίπεδο τιμών,
καθώς ο δεύτερος πυθμένας δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον πρώτο. Χαρακτηριστικό
είναι ότι ο όγκος συναλλαγών στη δεύτερη κοιλότητα είναι χαμηλότερος από ότι στην
πρώτη. Ο σχηματισμός ολοκληρώνεται όταν η τιμή ξεπεράσει την κορυφή που
βρίσκεται μεταξύ των δύο πυθμένων. Όσο πιο υψηλός είναι ο όγκος συναλλαγών
κατά την ανοδική κίνηση της τιμής από τον δεύτερο πυθμένα και κατά τη διάσπαση
του προαναφερθέντος επιπέδου τιμών, το οποίο λειτουργεί ως αντίσταση, τόσο πιο
αξιόπιστος είναι ο σχηματισμός του διπλού πυθμένα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι κινήσεις της τιμής προς το σημείο διάσπασης
παρατηρούνται αρκετά συχνά. Ο στόχος τιμής ως προς το μέγεθος της ελάχιστης
ανόδου της τιμής υπολογίζεται αν προσθέσουμε το ύψος του διπλού πυθμένα, που
είναι η κάθετη απόσταση της κορυφής Β και των δύο πυθμένων, στην τιμή
κλεισίματος την ημέρα της διάσπασης του διπλού πυθμένα.

Διάγραμμα 4.4.4.3. Διπλός Πυθμένες (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)
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4.4.4.4. Τριπλές Κορυφές και Πυθμένες

Η τριπλή κορυφή και ο τριπλός πυθμένας είναι μια παραλλαγή των προαναφερθέντων
σχηματισμών ‘κεφάλι και ώμοι’ και ‘ανάποδο κεφάλι και ώμοι’ αντίστοιχα. Η κύρια
διαφορά είναι ότι οι τρεις κορυφές ή πυθμένες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο τιμών. Ο
όγκος συναλλαγών έχει την ίδια ακριβώς συμπεριφορά όπως στο ‘κεφάλι και ώμοι’
(ή στο ‘ανάποδο κεφάλι και ώμοι’). Ο σχηματισμός της τριπλής κορυφής
ολοκληρώνεται όταν οι τιμές βρεθούν κάτω από το επίπεδο στήριξης που ορίζεται
από τις δύο ενδιάμεσες κοιλότητες, ενώ για την ολοκλήρωση του σχηματισμού του
τριπλού πυθμένα οι τιμές θα πρέπει να διασπάσουν το επίπεδο αντίστασης που
ορίζεται από τις δύο ενδιάμεσες κορυφές. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η διάσπαση
θα πρέπει να πραγματοποιείται με υψηλούς όγκους συναλλαγών. Ο στόχος τιμών της
ελάχιστης επικείμενης ανόδου (τριπλός πυθμένας) Η πτώσης (τριπλή κορυφή) της
τιμής υπολογίζεται με τον τρόπο που έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω.

4.4.4.5. Ημέρα Αντιστροφής

Η ημέρα αναστροφής αποτελεί έναν ημερήσιο σχηματισμό τιμών αντιστροφής της
υπάρχουσας τάσης. Σε µια ανοδική αγορά η ημέρα αναστροφής είναι το αποτέλεσμα
μιας έντονα ανοδικής κίνησης των τιμών επιτυγχάνοντας διαρκώς νέα υψηλά. Την
ημέρα αναστροφής κορυφής η τιμή της μετοχής σχηματίζει νέα υψηλότερη ημερήσια
ανώτατη τιμή στο τέλος όμως της συνεδρίασης κλείνει κοντά στην ημερήσια
κατώτατη τιμή και μάλιστα κάτω από την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης
ημέρας. Το αντίστροφο ισχύει στην περίπτωση της ημέρας αντιστροφής βάσης.

Τα γενικά χαρακτηριστικά μιας ημέρας αναστροφής είναι τα ακόλουθα :
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Μεγάλο ημερήσιο εύρος τιμών



Ιδιαίτερα υψηλός όγκος συναλλαγών



Υψηλότερο μέγιστο (χαμηλότερο ελάχιστο – ημέρα αναστροφής βάσης) από
εκείνο της προηγούμενης συνεδρίασης



Χαμηλότερο κλείσιμο (υψηλότερο κλείσιμο – ημέρα αναστροφής βάσης) από
εκείνο της προηγούμενης συνεδρίασης

Όσο υψηλότερος είναι ο όγκος συναλλαγών και όσο μεγαλύτερο είναι το ημερήσιο
εύρος, τόσο πιο αξιόπιστος είναι ο σχηματισμός.

Διάγραμμα 4.4.4.5. Ημέρα Αντιστροφής (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)

4.4.5. Σχηματισμοί Συνέχισης

Οι σχηματισμοί συνέχισης της τάσης λαμβάνουν χώρα όταν οι τιμές καθώς κινούνται
έντονα ανοδικά ή πτωτικά φτάνουν σε ένα επίπεδο όπου η ζήτηση ή η προσφορά
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απορροφάται πλήρως. Στο σημείο αυτό, τρία είναι τα ενδεχόμενα σενάρια για τη
μελλοντική πορεία των τιμών. Πρώτον, οι τιμές μπορεί να ανατρέψουν την
υφιστάμενη κύρια τάση, οπότε και είναι πιθανόν να σχηματιστεί κάποιος
σχηματισμός αντιστροφής. Δεύτερον, ενδέχεται οι τιμές να υποχωρήσουν ή να
προσεγγίσουν κάποιο επίπεδο στήριξης προτού αποκτήσουν κ πάλι ορμή. Τρίτον, οι
τιμές μπορεί να κινηθούν πλευρικά, δημιουργώντας κάποιον σχηματισμό συνέχισης
της τάσης, ο οποίος και θα αποτελέσει τη βάση για μία παραπέρα κίνηση των τιμών
προς την κατεύθυνση της κύριας υφιστάμενης τάσης.
Συνεπώς, ένας σχηματισμός συνέχισης μπορεί να οριστεί ως η πλευρική
κίνηση των τιμών η οποία διακόπτει προσωρινά την ανοδική ή πτωτική υφιστάμενη
κύρια τάση. Συγκεκριμένα, όταν η κύρια τάση είναι πτωτική γίνεται συγκέντρωση
των μετοχών, καθώς οι τιμές κινούνται προς στιγμήν ανοδικά αλλά μετά πάλι
υποχωρούν και τελικά πραγματοποιούνται μαζικές ρευστοποιήσεις µε αποτέλεσμα η
διάσπαση του σχηματισμού να γίνεται µε πολύ υψηλούς όγκους συναλλαγών. Από
την άλλη πλευρά, ο σχηματισμός συνέχισης που δημιουργείται σε µια ανοδική
τάση υποδεικνύει ότι κάποιοι ιδιώτες ή θεσμικοί επενδυτές “μαζεύουν” πακέτα
της μετοχής και τελικά επικρατούν οι επενδυτές που έχουν ανοδικές προσδοκίες για
τη μελλοντική πορεία της αγοράς. Έπειτα από την ολοκλήρωση των σχηματισμών
αυτών θα πρέπει να πραγματοποιούνται αγορές ή πωλήσεις µόνο προς την
κατεύθυνση της κύριας τάσης. Αν και υπάρχουν αρκετοί σχηματισμοί συνέχισης της
τάσης εμείς θα αναφερθούμε σε ορισμένους µόνο από τους πιο συχνά
εμφανιζόμενους και εύκολα αναγνωρίσιμους σχηματισμούς.

4.4.5.1. Συμμετρικό Τρίγωνο

Το συμμετρικό τρίγωνο σχηματίζεται από διαδοχικά υψηλά και χαμηλά που
δημιουργούνται κατά τις ανόδους και καθόδους της τιμής όπως φαίνεται στο σχετικό
διάγραμμα. Εάν συνδέσουμε αυτές τις κορυφές και τους πυθμένες µε δύο γραμμές θα
παρατηρήσουμε ότι αυτές οι γραμμές συγκλίνουν προς τα δεξιά σε ένα σημείο, το
οποίο ονομάζουμε κορυφή του σχηματιζόμενου συμμετρικού τριγώνου. Ως βάση του
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τριγώνου θεωρείται η κατακόρυφη πλευρά του στα αριστερά. Για να σχηματιστεί ένα
συμμετρικό τρίγωνο απαιτούνται τουλάχιστον δύο διαδοχικά ράλι τιμών και δύο
κάθοδοι της αγοράς. Χρειάζεται δηλαδή να σχηματιστούν τουλάχιστον δύο
διαδοχικές κορυφές (µε τη δεύτερη κορυφή να βρίσκεται χαμηλότερα από την πρώτη)
και δύο διαδοχικοί πυθμένες (µε το δεύτερο πυθμένα να βρίσκεται υψηλότερα από
τον πρώτο). Η ολοκλήρωση του σχηματισµού πραγματοποιείται όταν οι τιμές
διασπάσουν τη µία εκ των δύο πλευρών του τριγώνου προς την κατεύθυνση της
κύριας τάσης. Η διάσπαση αυτή γίνεται συνήθως αφότου οι τιμές διανύσουν τα ¾
του

τριγώνου.

Εάν οι

τιμές μέσα στο περιθώριο αυτό δεν καταφέρουν να

διασπάσουν κάποια από τις δύο πλευρές του τριγώνου τότε ο σχηματισμός χάνει την
εγκυρότητά του. Ο όγκος συναλλαγών κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του
τριγώνου φθίνει καθώς η καμπύλη τιμών πλησιάζει στην κορυφή του τριγώνου.
Ωστόσο, η ολοκλήρωση του σχηματισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται με υψηλό
όγκο συναλλαγών, καθώς και οι κινήσεις της τιμής προς την κατεύθυνση της κύριας
τάσης θα πρέπει να συνοδεύονται από αυξημένο όγκο συναλλαγών. Ο σχηματισμός
του συμμετρικού τριγώνου μας επιτρέπει να υπολογίσουμε κάποιο στόχο τιμών ως
προς το ελάχιστο μέγεθος της επικείμενης κίνησης των τιμών. Συγκεκριμένα, ο τύπος
υπολογισμού είναι:

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΑΣΗ

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΤΑΣΗ

Στόχος τιμών =
τιμή

κλεισίματος

Στόχος τιμών =
την

ημέρα

της τιμή

κλεισίματος

την

ημέρα

της

διάσπασης + ύψος της κάθετης βάσης του διάσπασης - ύψος της κάθετης βάσης του
τριγώνου

τριγώνου
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Διάγραμμα 4.4.5.1. Συμμετρικό Τρίγωνο (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)

4.4.5.2. Ανοδικό Τρίγωνο

Το ανοδικό τρίγωνο, όπως και το καθοδικό που θα εξετάσουμε παρακάτω, αποτελούν
παραλλαγές του συμμετρικού τριγώνου αλλά έχουν διαφορετική προγνωστική
σημασία. Ενώ το συμμετρικό τρίγωνο είναι ένας ουδέτερος σχηματισμός, το ανοδικό
τρίγωνο θεωρείται σχηματισμός ανοδικών προσδοκιών, ενώ το καθοδικό τρίγωνο
πτωτικών προσδοκιών. Όπως βλέπουμε κ στο παρακάτω διάγραμμα, η άνω πλευρά
του τριγώνου είναι οριζόντια, ενώ η κάτω πλευρά έχει θετική κλίση. Ο σχηματισμός
του οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση σε σχέση με την προσφορά η οποία είναι
φθίνουσα. Η διάσπαση του ανοδικού τριγώνου γίνεται όταν οι τιμές ξεπεράσουν την
άνω οριζόντια πλευρά του. Η διάσπαση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται µε
αυξημένο όγκο συναλλαγών. Ωστόσο κατά τη διάρκεια σχηματισμού του ο όγκος
φθίνει.
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Διάγραμμα 4.4.5.2. Ανοδικό Τρίγωνο (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)

4.4.5.3. Καθοδικό Τρίγωνο

Όπως βλέπουμε και στο παρακάτω διάγραμμα, η άνω πλευρά του καθοδικού
τριγώνου έχει αρνητική κλίση, ενώ η κάτω πλευρά του είναι οριζόντια. Ο
σχηματισμός του οφείλεται στην αυξημένη προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση, η
οποία παρουσιάζεται μειωμένη. Η διάσπαση του καθοδικού τριγώνου γίνεται όταν οι
τιμές ξεπεράσουν την κάτω οριζόντια πλευρά του. Η διάσπαση αυτή θα πρέπει να
πραγματοποιείται με αυξημένο όγκο συναλλαγών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του
σχηματισμού, ο όγκος τείνει να φθίνει.
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Διάγραμμα 4.4.5.3. Καθοδικό Τρίγωνο (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)

4.4.5.4. Παραλληλόγραμμα

Άλλος ένας διαγραμματικός σχηματισμός που αντιπροσωπεύει παύση της
υφιστάμενης τάσης είναι το παραλληλόγραμμο. Σχηματίζεται από δύο οριζόντιες
παράλληλες ευθείες μεταξύ των οποίων οι τιμές κινούνται πλευρικά χωρίς κάποια
σαφή

κατεύθυνση.

Γενικά,

είναι

δύσκολο

να

προσδιορίσουμε

εάν

το

παραλληλόγραμμο θα σημαίνει συνέχιση της τάσης ή όχι. Θα πρέπει να περιμένουμε
τη διάσπαση του παραλληλογράμμου, όταν δηλαδή οι τιμές ξεπεράσουν κάποια από
τις δύο πλευρές του, η οποία μας δείχνει και την ανάλογη τάση που θα ακολουθήσει
και η καμπύλη τιμών. Ωστόσο, η συμπεριφορά του όγκου συναλλαγών μπορεί να
βοηθήσει στην πρόγνωση της κίνησης των τιμών. Σε μία ανοδική τάση, ο όγκος
συναλλαγών στο παραλληλόγραμμο συνέχισης αυξάνει στην άνοδο της τιμής και
μειώνεται στην πτώση. Το αντίστροφο παρατηρείται όταν η τάση είναι καθοδική.
Πολλοί κερδοσκόποι επενδυτές εκμεταλλεύονται αυτή την κίνηση των τιμών μέσα
στο παραλληλόγραμμο, αγοράζοντας όταν η καμπύλη τιμών προσεγγίζει την κάτω
πλευρά του παραλληλογράμμου και πουλώντας όταν η καμπύλη τιμών φθάνει στην
πάνω πλευρά του.
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Διάγραμμα 3.4.5.4. Παραλληλόγραμμα (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003)

4.5. Τεχνικοί Δείκτες

Οι τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η τεχνική ανάλυση είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματική όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ισχυρής
τάσης των τιμών των αξιογράφων. Στην περίπτωση αυτή, η συμπεριφορά και ο
προσανατολισμός των τιμών των αξιογράφων παρουσιάζει μεγάλη πιθανότητα
ακριβούς πρόβλεψης. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί ειδικοί τεχνικοί δείκτες
τάσης, οι οποίοι δείχνουν πότε πραγματοποιείται η εκκίνηση της τάσης, ποια είναι η
ταχύτητα κ η ορμή της, πόσο αναμένεται να διαρκέσει και αν υπάρχει πιθανότητα
αποστροφής της τάσης αυτής. Οι τεχνικοί δείκτες τάσης έχουν σημαντική
προβλεπτική ικανότητα μόνο όταν οι τιμές των αξιογράφων ακολουθούν μια τάση.
Διαφορετικά, όταν οι τεχνικοί δείκτες τάσης χρησιμοποιούνται σε περιοχές πλευρικής
κίνησης των τιμών των αξιογράφων, τότε παράγουν λανθασμένες ενδείξεις και
οδηγούν σε αρνητικά αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις πλευρικής κίνησης των τιμών, οι
τεχνικοί αναλυτές εφαρμόζουν μια άλλη κατηγορία τεχνικών δεικτών, που
ονομάζεται ταλαντωτές. Οι κυριότεροι δείκτες τάσης είναι οι κινητοί μέσοι όροι, ο
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κινητός μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης, καθώς και ο ταλαντωτής τιμών.

4.5.1. Κινητοί Μέσοι Όροι (Moving Averages)

Ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία της Τεχνικής Ανάλυσης είναι οι
κινητοί μέσοι όροι. Υπάρχουν διαφόρων ειδών κινητοί μέσοι, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξομαλύνουν τις καθημερινές διακυμάνσεις των
τιμών, δίνοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της τάσης που ακολουθούν οι τιμές του
χρηματοοικονομικού προϊόντος.
Οι Κ.Μ.Ο. δείχνουν ή σηματοδοτούν ότι μια νέα τάση έχει ξεκινήσει ή ότι η
προηγούμενη έχει τερματιστεί ή αντιστραφεί. Αποτελούν την ομαλοποιημένη τάση
της μετοχής. Είναι, ουσιαστικά, εργαλεία που ακολουθούν την τάση και
υποδεικνύουν ότι η τάση έχει ξεκινήσει αλλά μόνο αυτό έχει ήδη συμβεί. Δεν γίνεται
δηλαδή πρόβλεψη της πορείας της αγοράς όπως επιχειρείται με την διαγραμματική
ανάλυση.

4.5.1.1. Απλός Κινητός Μέσος Όρος (Simple Moving Average)

Ο πιο γνωστός από τους κινητούς μέσους όρους είναι ο αριθμητικός ή απλός κινητός
μέσος όρος. Ο υπολογισμός του γίνεται ως εξής: Κατ' αρχήν επιλέγεται ο αριθμός των
εργάσιμων ημερών που θα χρησιμοποιηθούν (εφόσον πρόκειται για κινητό μέσο όρο
ημερών). Λαμβάνοντας τις τιμές κλεισίματος των ημερών αυτών μιας μετοχής ή ενός
δείκτη, υπολογίζεται αρχικά ο μέσος όρος τους. Στη συνέχεια υπολογίζεται η νέα τιμή
του μέσου όρου με την αφαίρεση της παλαιότερης παρατήρησης και την πρόσθεση
μιας νεότερης παρατήρησης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ημερησίως ή
εβδομαδιαίως (εάν πρόκειται για κινητό μέσο όρο εβδομάδων). Για παράδειγμα, ο
Κ.Μ.Ο των 50 ημερών υπολογίζεται ως εξής:
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⋯….

Κ.Μ.Ο.50=

Σήματα αγοραπωλησιών έχουμε στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Όταν η καμπύλη τιμών διασπά ανοδικά τον Κ.Μ.Ο. έχουμε ένδειξη έναρξης
ανοδικής τάσης και αγοράς του χρηματοοικονομικού προϊόντος.



Όταν η καμπύλη τιμών διασπά καθοδικά τον Κ.Μ.Ο. έχουμε ένδειξη έναρξης
πτωτικής τάσης και πώλησης του χρηματοοικονομικού προϊόντος.



Όταν η καμπύλη του Κ.Μ.Ο. αλλάζει κλίση, πχ από ανοδική γίνεται πτωτική,
έχουμε

ένδειξη

αντιστροφής

της

τάσης

από

ανοδική

σε

καθοδική,

σηματοδοτώντας πώληση του χρηματοοικονομικού προϊόντος.

4.5.1.2. Σταθμικός Κινητός Μέσος Όρος (Weighted Moving Average)

Λόγω του ότι ο απλός κινητός μέσος όρος είναι ένας δείκτης με μεγάλη χρονική
υστέρηση στις τιμές του και δίνει σε όλες την ίδια βαρύτητα, κάποιοι αναλυτές
προτιμούν να χρησιμοποιούν τον σταθμικό κινητό μέσο όρο. Ο σταθμικός κινητός
μέσος όρος δίνει μεγαλύτερη σημασία στις πιο πρόσφατες τιμές και λιγότερη στις
παλαιότερες. Έτσι, αλλάζει κατεύθυνση πιο γρήγορα από τον απλό κινητό μέσο όρο.
Ο τύπος υπολογισμού ενός σταθμικού κινητού μέσου όρου 4 ημερών είναι ο
εξής:

WMA4=
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Διάγραμμα 4.5.1.2. Σταθμικός Κινητός Μέσος Όρος (Λιβάνης & Γεωργιάδης,
2003)

4.5.1.3. Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος (Exponential Moving
Average)

Μία από τις επικρίσεις τόσο του απλού όσο και του σταθμικού κινητού μέσου όρου
είναι ότι περιλαμβάνουν δεδομένα μόνο για την περίοδο που ο κινητός μέσος όρος
καλύπτει. Για παράδειγμα, ο κινητός μέσος όρος των 5 ημερών λαμβάνει υπόψη τις
τιμές μόνο των 5 τελευταίων ημερών. Οι τιμές των προηγούμενων ημερών δεν
περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κινητού μέσου όρου.
Αρκετοί τεχνικοί αναλυτές κρίνουν ότι οι προηγούμενες αυτές τιμές
αποτελούν σημαντικό στοιχείο και για την μετέπειτα πορεία των τιμών και έτσι θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (δίνοντας βέβαια μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιο
πρόσφατες τιμές) κατά τον υπολογισμό του κινητού μέσου όρου. Αυτοί οι αναλυτές
χρησιμοποιούν συνήθως τον εκθετικό κινητό μέσο όρο ο οποίος θεωρεί ολόκληρη
την κίνηση των τιμών σημαντική, ακόμα και αυτήν πριν από ένα χρόνο.
Ο τύπος υπολογισμού του εκθετικού κινητού μέσου όρου των 15 ημερών είναι
ο ακόλουθος:
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EMA15 = SF × Price + (1-SF) × EMA15 [1]
Όπου SF είναι ο συντελεστής εξομάλυνσης, στην περίπτωσή του έχουμε ότι

SF =

(

)

το [1] αναπαριστά την προηγούμενη περίοδο και το ΕΜΑ15 [1] είναι ο χθεσινός
εκθετικός μέσος όρος.

4.5.2. Κινητός Μέσος Όρος Σύγκλισης/Απόκλισης - MACD (Moving
Average Convergence/Divergence)

Ένας ακόμη τεχνικός δείκτης που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της τάσης των
τιμών και τον εντοπισμό αντιστροφών της τάσης είναι ο δείκτης MACD. Ο κινητός
μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης υπολογίζεται εάν αφαιρέσουμε ένα εκθετικό κινητό
μέσο όρο 26 ημερών από ένα εκθετικό κινητό μέσο όρο 12 ημερών.

MACD12/26 = ΕΚΜΟ 12 - ΕΚΜΟ 26
Ο δείκτης αυτός δημιουργεί σήματα αγοράς και πώλησης όταν συγκρίνεται με έναν
εκθετικό κινητό μέσο όρο 9 ημερών. Πολλοί τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι
σήματα αφοράς δίνονται όταν ο MACD διαπερνά από κάτω αριστερά προς τα επάνω
δεξιά τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 9 ημερών. Αντιθέτων, σήματα πώλησης
δίνονται όταν ο MACD διαπερνά από επάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά τον
εκθετικό κινητό μέσο όσο των 9 ημερών.

4.5.3. Ταλαντωτής Τιμών (Price Oscillator)

Ο ταλαντωτής τιμών απεικονίζει τη διαφορά μεταξύ δύο διαφορετικής χρονικής
διάρκειας κινητών μέσων των τιμών μιας μετοχής (ή κάποιου δείκτη). Η διαφορά
αυτή μπορεί να εκφραστεί είτε ως καθαρός αριθμός είτε ως ποσοστό. Ο ταλαντωτής
τιμών παρουσιάζεται σε ένα διάγραμμα και κυμαίνεται επάνω ή κάτω από τον
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οριζόντιο άξονα του μηδενός, ανάλογα με την τιμή την οποία λαμβάνει κάθε φορά η
διαφορά μεταξύ των τιμών των δύο κινητών μέσων όρων στους οποίους ο
ταλαντωτής αναφέρεται. Όταν η διαφορά μεταξύ μικρότερου και μεγαλύτερου
κινητού μέσου όρου είναι θετική (αρνητική) τότε ο ταλαντωτής τιμών κινείται επάνω
(κάτω) από τον άξονα του μηδενός. Από τα παραπάνω και σε συνδυασμό με όσα
αναφέρθηκαν στη σύγκριση δύο κινητών μέσων όρων, γίνεται φανερό ότι σήματα
αγοράς δίνονται κάθε φορά που ο ταλαντωτής ανέρχεται επάνω από το μηδέν, ενώ
σήματα πώλησης κάθε φορά που ο ταλαντωτής πέφτει κάτω από το μηδέν.

4.5.4. Ταλαντωτές (Oscillators)

Οι τεχνικοί δείκτες τάσης είναι αποτελεσματικοί όταν χρησιμοποιούνται σε
περιόδους ανάπτυξης μιας ανοδικής ή καθοδικής τάσης των τιμών. Οι δείκτες αυτοί
είναι πιθανό να δώσουν λανθασμένα σήματα αγοραπωλησιών όταν απουσιάζει η
τάση, δηλαδή όταν οι τιμές κυμαίνονται μέσα σε ορισμένη ζώνη. Για να καλυφθεί το
κενό αυτό, οι τεχνικοί αναλυτές έχουν εισάγει ειδικούς δείκτες αποτύπωσης της
πλευρικής ταλάντωσης των τιμών μέσα σε ζώνες συναλλαγών, οι οποίοι λέγονται
ταλαντωτές. Το όνομα ταλαντωτής αναφέρεται στο χαρακτηριστικό ότι η καμπύλη
του περιστρέφεται (ταλαντώνεται) γύρω από μια οριζόντια γραμμή που αντιστοιχεί
στο μηδέν. Ουσιαστικά, οι ταλαντωτές είναι τεχνικοί δείκτες σχεδιασμένοι έτσι ώστε
να παράγουν έγκαιρα ανοδικά και καθοδικά σήματα αγοραπωλησιών μέσα σε
πλευρικές ζώνες συναλλαγών. Σκοπός είναι ο επενδυτής να εκμεταλλευτεί με τον
καλύτερο τρόπο τις σύντομες ταλαντώσεις των τιμών. Οι ταλαντωτές μετρούν την
ορμή των τιμών, δηλαδή την ταχύτητα με την οποία κινούνται οι τιμές και όχι την
τάση.

Ειδικότερα,

οι

ταλαντωτές

εμφανίζουν

ευαισθησία

έτσι

ώστε

να

αντιλαμβάνονται την ελάττωση ή την αύξηση της ταχύτητας των τιμών και της
δυναμικότητας της αγοράς, ενώ παρέχουν κερδοφόρα σήματα αγοραπωλησιών και
σε φάσεις που οι τιμές των αξιογράφων κινούνται πλευρικά.
Οι κυριότεροι ταλαντωτές είναι ο δείκτης ισχύος, ο δείκτης της ποσοστιαίας
μεταβολής της τιμής, ο δείκτης ορμής και ο στοχαστικός ταλαντωτής.
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4.5.4.1. Σχετική Ισχύς (Relative Strength) και Δείκτης Σχετικής
Ισχύος (Relative Strength Index)

Οι τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που μια τάση τιμών έχει
ξεκινήσει, θα συνεχισθεί έως ότου ένα σημαντικό γεγονός προκαλέσει μια μεταβολή
στην κατεύθυνσή της. Το ίδιο πιστεύουν ότι ισχύει και στην περίπτωση της σχετικής
απόδοσης. Εάν μια συγκεκριμένη μετοχή (ή ένας κλάδος) έχει υψηλότερη απόδοση
από την αγορά ως σύνολο, θα συνεχίσει να έχει υψηλότερη απόδοση και στο μέλλον.
Γι' αυτό το λόγο και πολλοί τεχνικοί αναλυτές υπολογίζουν τη σχετική ισχύ μιας
μετοχής (ή ενός κλάδου). Η σχετική ισχύς είναι ο λόγος της τιμής μιας μετοχής προς
την τιμή ενός δείκτη της αγοράς, ή ενός κλαδικού δείκτη, ή ακόμα και της μέσης
τιμής της ίδιας της μετοχής κατά τη διάρκεια μιας παρελθούσας περιόδου. Ο
υπολογισμός αυτός μπορεί να επαναληφθεί για διαφορετικές χρονικές περιόδους και
να παρουσιασθεί γραφικά με τη μορφή ενός διαγράμματος τιμών σε σχέση με το
χρόνο. Στην περίπτωση αυτή το γράφημα απεικονίζει την ισχύ της συγκεκριμένης
μετοχής σε σχέση με τον κλάδο ή τη συνολική αγορά διαχρονικά. Εάν η γραμμή
σχετικής ισχύος έχει ανοδική πορεία με την πάροδο του χρόνου, τότε η μετοχή
πηγαίνει καλύτερα από ότι η αγορά και ο αναλυτής αναμένει ότι η πορεία αυτή θα
συνεχισθεί και στο μέλλον. Στο αντίθετο συμπέρασμα οδηγείται ο αναλυτής εάν η
γραμμή σχετικής ισχύος έχει καθοδική πορεία.
Ο δείκτης σχετικής ισχύος, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον J. Welles Wilder,
μετρά τη σχέση μεταξύ μέσου όρου των ημερήσιων αυξήσεων των τιμών μιας
μετοχής κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου (συνήθως των τελευταίων 14
ημερών) και του μέσου όρου των ημερήσιων μειώσεων των τιμών της κατά την ίδια
περίοδο. Ο δείκτης σχετική ισχύος δίνεται από τον τύπο:

RSI = 100 U: ο μέσος όρος των ημερήσιων θετικών μεταβολών των τιμών κλεισίματος μιας
μετοχής κατά τη διάρκεια των ημερών
D: ο μέσος όρος των ημερήσιων αρνητικών μεταβολών των τιμών κλεισίματος μιας
μετοχής κατά τη διάρκεια n ημερών
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n: η χρονική περίοδος υπολογισμού του δείκτη σχετικής ισχύος

4.5.4.2. Δείκτης Ποσοστιαίας Μεταβολής της Τιμής (Price Rate of
Change - ROC)

Ο τεχνικός αυτός δείκτης απεικονίζει την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής μιας
μετοχής κατά τη διάρκεια μιας περιόδου (για παράδειγμα των τελευταίων 12
ημερών). Ο δείκτης υπολογίζεται ως η διαίρεση της μεταβολής της τιμής των
τελευταίων, για παράδειγμα, 12 ημερών διά της τιμής κλεισίματος της μετοχής πριν
από 12 ημέρες. Εάν η τιμή της μετοχής σήμερα είναι μεγαλύτερη από την τιμή που
έκλεισε πριν από 12 ημέρες, τότε ο δείκτης είναι θετικός αριθμός. Στην αντίθετη
περίπτωση ο δείκτης είναι αρνητικός αριθμός. Οι πιο δημοφιλείς περίοδοι που
χρησιμοποιούνται από τους τεχνικούς αναλυτές είναι 12 ημέρες όταν πρόκειται για
βραχυπρόθεσμη ανάλυση, 25 ημέρες για μεσοπρόθεσμη και 255 ημέρες για
μακροπρόθεσμη. Επειδή ο δείκτης αυτός κυμαίνεται επάνω και κάτω από το μηδέν,
αναφέρεται συχνά κ ως ταλαντωτής. Όταν οι τιμές αυξάνονται (μειώνονται),
αυξάνεται (μειώνεται) και ο ταλαντωτής αυτός. Όσο πιο γρήγορα αυξάνονται
(μειώνονται) οι τιμές, τόσο πιο γρήγορα αυξάνεται (μειώνεται) και ο δείκτης. Η
ποσοστιαία μεταβολή της τιμής δείχνει την ένταση της επόμενης κίνησης με το να
καθορίζει εάν μια μετοχή είναι υπερ-αγορασμένη ή υπερ-πουλημένη. Όσο
μεγαλύτερος (μικρότερος) είναι ο δείκτης, τόσο περισσότερο υπερ-αγορασμένη
(υπερ-πουλημένη) είναι και η συγκεκριμένη μετοχή και επομένως αναμένεται μια
επικείμενη αντιστροφή της κατεύθυνσης της τιμής της. Οπότε, εάν μια μετοχή είναι
υπερ-πουλημένη (υπερ-αγορασμένη) αναμένεται μια ανοδική (καθοδική) πορεία.

4.5.4.3. Δείκτης Φοράς ή Ορμής (Momentum)

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται συνήθως ως ο λόγος της σημερινής τιμής κλεισίματος
60

μιας μετοχής με την τιμή κλεισίματος της ίδιας μετοχής πριν από κάποια χρονική
περίοδο. Ο δείκτης απεικονίζει τη μεταβολή της τιμής μιας μετοχής (ως ένα λόγο) και
επομένως η ερμηνεία του είναι παρόμοια με εκείνη του δείκτη της ποσοστιαίας
μεταβολής της τιμής (ROC). Με άλλα λόγια, ο ταλαντωτής αυτός προβλέπει την ισχύ
(ή αδυναμία) της αγοράς με τον καθορισμό υπερ-αγορασμένων και υπερ-πουλημένων
περιπτώσεων κα επομένως σηματοδοτεί πιθανές αντιστροφές στην κατεύθυνση της
αγοράς.

4.5.4.4. Στοχαστικός Ταλαντωτής (Stochastic Oscillator)

Ο στοχαστικός ταλαντωτής μετρά την τιμή κλεισίματος μιας μετοχής σε σχέση με την
κλίμακα των τιμών που διαπραγματεύτηκε η συγκεκριμένη μετοχή μέσα σε μια
χρονική περίοδο.
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό θα πάρουμε ως δείγμα εταιρίες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών και που σύμφωνα με το www.imentor.eu είχαν για το έτος
2015 θετική απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων. Στη συνέχεια, για τις 10 πρώτες
εταιρίες με τη μεγαλύτερη απόδοση θα ερευνήσουμε αν,

με βάση το ετήσιο

διάγραμμά τους, τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών και την τιμή της μετοχής τη
δεδομένη χρονική στιγμή, οι μετοχές αυτές είναι για κατάλληλες για αγορά.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εταιρίες οι οποίες είχαν θετική
απόδοση ιδίων κεφαλαίων για το έτος 2015.
Πίνακας 1. Μετοχές με θετική Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων για το έτος
2015

Εταιρία

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
(ΕΛΛΑΣ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕ
ΙΕΣ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
PAPERPACK
Α.Β.Ε.Ε.
Ο.Π.Α.Π.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Α.Ε.
ΚΑΡΕΛΙΑ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑ
ΝΙΑ Α.Ε.
F.H.L. Η.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ
Α.Β.&Ε.Ε.
ΠΕΡΣΕΥΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Απόδοση
ιδίων
κεφαλαίων
προ
φόρων
2015

Απόδοση
συνολικού
ενεργητικού
προ φόρων
2015

57,13%

Περιθώρι
ο
καθαρού
κέρδους
(προ
φόρων)
2015

Γενική
ρευστότητα
2015

Άμεση
ρευστότητα
2015

14,50%

2,04

1,44

5,53%

55,69%

18,90%

1,85

0,57

41,71%

42,64%

13,07%

1,07

1,04

8,80%

41,90%

13,86%

1,89

1,51

12,98%

25,95%

19,56%

1,38

1,38

8,37%

24,18%

19,78%

5,32

4,3

37,37%

22,65%

14,57%

1,34

1,1

24,08%

17,43%

5,07%

1,39

1,32

6,66%
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ΕΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Α.Β.Ε.Ε.
MEDICON
HELLAS A.E.
JUMBO Α.Ε.
AUTOHELLAS
(HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.
ΚΑΝΑΚΗΣ,
ΣΤΕΛΙΟΣ, Α.Β.Ε.Ε.
FLEXOPACK
A.E.Β.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ
Η Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ENTERSOFT Α.Ε.
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕ
Ν ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.
AS COMPANY
A.E.
ΚΡΙ-ΚΡΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.
Α.Β.Ε.Ε.
MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε.
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ
ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
ΓΕΚΕ Α.Ε.
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
Α.Β.Ε.Ε.
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ
Α.Β.Ε.Ε.
ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.
REVOIL Α.Ε.Ε.Π.
ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

16,50%

2,74%

0,68

0,59

8,03%

16,06%

11,14%

3,43

1,93

19,60%

15,53%

5,25%

0,73

0,64

17,02%

14,73%

11,65%

3,9

3,3

14,47%

13,03%

8,18%

1,87

1,39

10,56%

12,81%

6,02%

1,93

1,71

11,45%

12,29%

10,29%

7,05

5,03

13,44%

11,16%

7,78%

3,63

3,63

12,10%

11,01%

3,53%

1,56

1,15

6,42%

10,85%

6,65%

2,15

1,28

3,47%

10,64%

7,90%

4,91

4,26

10,54%

10,49%

6,16%

1,79

1,4

6,42%

9,99%

6,29%

3,05

2,23

9,31%

9,82%

6,28%

1,98

1,29

10,36%

9,24%

6,30%

1,48

0,92

14,63%

9,05%

3,52%

1,24

1,24

30,61%

8,41%
8,08%

3,21%
5,80%

1,25
2,53

1,06
2,5

0,41%
39,49%

7,85%

1,75%

1,07

0,88

2,27%

7,81%

4,70%

0,51

0,44

12,58%

7,76%

3,70%

1,98

1,41

3,88%

7,58%

2,21%

1,18

0,67

2,99%

7,39%

5,09%

2,48

1,31

23,29%

6,68%

3,37%

1,11

0,5

6,48%

6,52%

1,04%

0,64

0,55

0,17%

6,48%

3,28%

1,04

1

10,00%
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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ &
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.E.
ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ
Α.Β.Ε.Σ.Ε.
ΕΛΤΟΝ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α.Ε.Β.Ε.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Π. Α.Ε.&Β.Ε.
F.G. EUROPE Α.Ε.
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Α.Ε.
PERFORMANCE
TECHNOLOGIES
Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ
Α.E.Ε.Α.Π.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩ
Ν ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.
ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Ε.
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
Α.Ε.
SPACE HELLAS
Α.Ε.
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Α.Ε.Ε.
C.P.I. Α.Ε.
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙ
Α Α.Ε.

5,90%

4,64%

1,04

0,85

234,34%

5,83%

3,57%

6,14
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17,38%

5,61%

2,66%

3,89

3,79

9,78%

5,54%

1,50%

0,72

0,72

1,38%

5,48%

2,51%

1,58

1,1

2,25%

5,39%

2,90%

1,72

1,22

3,01%

5,34%

2,37%

1,55

1,31

1,75%

4,89%

1,22%

1,56

1,02

1,77%

4,81%

2,72%

1,66

1,66

5,94%

4,44%

3,41%

5,72

2,72

4,91%

4,33%

1,07%

1,09

1,06

1,07%

4,33%

3,57%

5,19

5,19

66,08%

4,29%

1,96%

0,45

0,44

7,70%

4,09%

2,55%

3,27

1,25

3,73%

3,82%

1,05%

1,29

0,24

1,41%

3,77%

1,64%

1,42

0,69

2,13%

3,57%

1,86%

1,21

0,79

2,97%

3,31%

1,02%

1,08

0,91

0,83%

3,21%

1,76%

1,83

1,46

3,85%

3,20%

3,11%

27,31

27,31

40,45%

2,94%

1,85%

2,06

1,46

2,47%

2,83%

1,18%

0,94

0,31

0,69%

2,68%

0,71%

1,28

0,83

0,42%

2,63%

0,88%

0,98

0,95

1,76%
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INTRALOT Α.Ε.
EPSILON NET A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Α.Β.Ε.Ε.
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΟΝΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
Α.Β.Ε.Ε.
ATTICA Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
Α.Β.Ε.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
LOGISMOS Α.Ε.
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ
Α.Ε.Β.Ε.

2,42%
2,30%

0,52%
1,69%

2,77
1,92

2,41
1,91

3,17%
2,40%

1,86%

0,32%

0,81

0,68

0,35%

1,38%

0,99%

2,17

2,17

1,98%

1,29%

0,47%

0,44

0,35

1,77%

1,01%

0,60%

1,4

1,37

3,38%

0,97%

0,91%

9,5

9,4

7,41%

0,92%

0,55%

1,14

1,03

3,53%

0,31%

0,16%

1,32

0,94

0,35%

0,25%

0,25%

15,46

15,46

0,25%

0,06%

0,88

0,78

0,10%

0,13%

0,09%

0,71

0,64

0,68%

0,12%

0,09%

1,74

1,7

0,38%

0,09%

0,04%

1,35

1,23

0,08%

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι δέκα πρώτες εταιρίες με τη μεγαλύτερη
απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων για το 2015 είναι οι ακόλουθες:


Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.



Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.



Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.



PaperPack Α.Β.Ε.Ε.



Ο.Π.Α.Π. Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α.Ε.



Καρέλια Καπνοβιομηχανία Α.Ε.



F.H.L. Κυριακίδης Η. Μάρμαρα-Γρανίτες Α.Β. & Ε.Ε.



Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.



Medicon Hellas Α.Ε.



Jumbo Α.Ε.

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε για κάθε μία από αυτές τις δέκα εταιρίες κατά πόσο
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αξίζει η αγορά τους ή όχι, σύμφωνα με τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

5.1. Εταιρία Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Διάγραμμα 5.1. Εταιρία Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα, ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ-SMA) 200
ημερών ισούται με 10,12. Η τιμή της μετοχής στις 25/11/2016 είναι 12,07 ,
μεγαλύτερη δηλαδή από τον ΚΜΟ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Τεχνική Ανάλυση και
τον Κινητό Μέσο Όρο προβαίνουμε σε αγορά της μετοχής.

66

5.2. Εταιρία Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.

Διάγραμμα 5.2. Εταιρία Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.

Όπως μπορούμε να δούμε στο παραπάνω διάγραμμα, ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟSMA) 200 ημερών ισούται με 0,158. Η τιμή της μετοχής στις 25/11/2016 είναι 0,177
, μεγαλύτερη δηλαδή από τον ΚΜΟ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Τεχνική Ανάλυση και
τον Κινητό Μέσο Όρο προβαίνουμε σε αγορά της μετοχής.
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5.3. Εταιρία Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.

Διάγραμμα 5.3. Εταιρία Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ-SMA) 200
ημερών ισούται με 7,059. Η τιμή της μετοχής στις 25/11/2016 είναι 6,19 , μικρότερη
δηλαδή από τον ΚΜΟ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Τεχνική Ανάλυση και τον Κινητό
Μέσο Όρο στην περίπτωση αυτή δεν προβαίνουμε σε αγορά της μετοχής.
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5.4. Εταιρία PaperPack Α.Β.Ε.Ε.

Διάγραμμα 5.4. Εταιρία PaperPack Α.Β.Ε.Ε.
Όπως βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα, ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ-SMA) 200
ημερών ισούται με 1,134. Η τιμή της μετοχής στις 25/11/2016 είναι 1,50 ,
μεγαλύτερη δηλαδή από τον ΚΜΟ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Τεχνική Ανάλυση και
τον Κινητό Μέσο Όρο προβαίνουμε σε αγορά της μετοχής.
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5.5.

Εταιρία

Ο.Π.Α.Π.

Οργανισμός

Προγνωστικών

Αγώνων

Ποδοσφαίρου Α.Ε.

Διάγραμμα 5.5. Εταιρία Ο.Π.Α.Π. Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου Α.Ε.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ-SMA) 200
ημερών ισούται με 7,032. Η τιμή της μετοχής στις 25/11/2016 είναι 8,80 ,
μεγαλύτερη δηλαδή από τον ΚΜΟ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Τεχνική Ανάλυση και
τον Κινητό Μέσο Όρο στην περίπτωση αυτή προβαίνουμε σε αγορά της μετοχής.
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5.6. Εταιρία Καρέλια Καπνοβιομηχανία Α.Ε.

Διάγραμμα 5.6. Καρέλια Καπνοβιομηχανία Α.Ε.

Όπως μπορούμε να δούμε στο παραπάνω διάγραμμα, ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟSMA) 200 ημερών ισούται με 253,5. Η τιμή της μετοχής στις 25/11/2016 είναι 255 ,
μεγαλύτερη δηλαδή από τον ΚΜΟ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Τεχνική Ανάλυση και
τον Κινητό Μέσο Όρο προβαίνουμε σε αγορά της μετοχής.
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5.7. Εταιρία F.H.L. Κυριακίδης Η. Μάρμαρα-Γρανίτες Α.Β. & Ε.Ε.

Διάγραμμα 5.7. Εταιρία F.H.L. Κυριακίδης Η. Μάρμαρα-Γρανίτες Α.Β. & Ε.Ε.

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε στο παραπάνω διάγραμμα, ο Κινητός Μέσος Όρος
(ΚΜΟ-SMA) 200 ημερών ισούται με 2,63. Η τιμή της μετοχής στις 25/11/2016 είναι
3,10 , μεγαλύτερη δηλαδή από τον ΚΜΟ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Τεχνική Ανάλυση
και τον Κινητό Μέσο Όρο προβαίνουμε σε αγορά της μετοχής.
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5.8. Εταιρία Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.

Διάγραμμα 5.8. Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα, ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ-SMA) 200
ημερών ισούται με 0,438. Η τιμή της μετοχής στις 25/11/2016 είναι 0,240 , μικρότερη
δηλαδή από τον ΚΜΟ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Τεχνική Ανάλυση και τον Κινητό
Μέσο Όρο δεν προβαίνουμε σε αγορά της μετοχής.
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5.9. Εταιρία Medicon Hellas Α.Ε.

Διάγραμμα 5.9. Εταιρία Medicon Hellas Α.Ε.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ-SMA) 200
ημερών ισούται με 0,569. Η τιμή της μετοχής στις 25/11/2016 είναι 0,298 , μικρότερη
δηλαδή από τον ΚΜΟ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Τεχνική Ανάλυση και τον Κινητό
Μέσο Όρο στην περίπτωση αυτή δεν προβαίνουμε σε αγορά της μετοχής.
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5.10. Εταιρία Jumbo Α.Ε.

Διάγραμμα 5.10. Εταιρία Jumbo Α.Ε.
Όπως μπορούμε να δούμε στο παραπάνω διάγραμμα, ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟSMA) 200 ημερών ισούται με 11,29. Η τιμή της μετοχής στις 25/11/2016 είναι 13,30
, μεγαλύτερη δηλαδή από τον ΚΜΟ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Τεχνική Ανάλυση και
τον Κινητό Μέσο Όρο προβαίνουμε σε αγορά της μετοχής.
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια προσπάθεια σύγκρισης των δύο μεθόδων
αξιολόγησης των μετοχών, δηλαδή της Θεμελιώδους και της Τεχνικής Ανάλυσης.
Μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης παρουσιάστηκε η προσπάθεια ορισμένων
ακαδημαϊκών και τεχνικών αναλυτών να καταξιώσουν την μέθοδο της Τεχνικής
Ανάλυσης μέσα στην πάροδο του χρόνου, ως ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται
είτε µόνο του, είτε παράλληλα, είτε συμπληρωματικά µε τη Θεμελιώδη Ανάλυση για
να δώσει ακριβέστερα αποτελέσματα. Ακόμη, παρουσιάστηκε το θεωρητικό
υπόβαθρο των δύο μεθόδων, τα εργαλεία και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί η κάθε
µία.
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, γίνεται εμφανές ότι οι δύο μέθοδοι έχουν
κοινές βάσεις στήριξης των προβλέψεών τους, αλλά, λόγω συγκεκριμένων διαφωνιών
ή αμφισβητήσεων σε βασικά σημεία της ανάλυσης, καταλήγουν σε διαφορετική
πρόβλεψη και, κατ' επέκταση, αντιμετώπιση της κάθε οικονομικής κατάστασης. Τα
σημεία στα οποία διαφοροποιούνται οι δύο προσεγγίσεις είναι αρκετά σημαντικά και
συντελούν στη διαφορετική ερμηνεία της αγοράς. Ταυτόχρονα, όμως, οι παράμετροι
στις οποίες η μίας μέθοδος συμπληρώνει την άλλη είναι εξίσου σημαντικές και
πολλαπλές.
Συμπερασματικά, οι δύο προσεγγίσεις "αντιμάχονται" η μία την άλλη, αλλά τις
περισσότερες φορές αναγκάζονται να λειτουργούν συμπληρωματικά, προκειμένου να
διασφαλίζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σωστότερη πρόβλεψη των
μελλοντικών εξελίξεων.
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