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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι, αρχικά, η παρουσίαση της αγοράς 

συναλλάγματος ως επενδυτική ευκαιρία. Δηλαδή, πρώτα γίνεται αναφορά στο τι 

πραγματικά είναι η αγορά συναλλάγματος, γιατί αξίζει κάποιος να επενδύσει σε αυτήν, 

πώς θα το καταφέρει και τα χαρακτηριστικά της. Αμέσως μετά, η εργασία συνεχίζεται 

με την παρουσίαση των τρόπων ανάλυσης της αγοράς καθώς και των διαθέσιμων 

γραφημάτων και εργαλείων για το κάθε διαφορετικό είδος ανάλυσης. Στη συνέχεια, και 

αφού έχουν γίνει γνωστά τα παραπάνω, γίνεται επιλογή μιας τεχνικής και αιτιολογείται 

η απόφαση αυτή. 

Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η δημιουργία αυτοματοποιημένης στρατηγικής, 

μαζί με όλες τις παραμέτρους που την διέπουν. Έχοντας επιλέξει τον τρόπο ανάλυσης 

που θεωρείται καταλληλότερος για το προφίλ του επενδυτή (με μια δόση 

υποκειμενικότητας, αφού κάθε ένας αντιδρά διαφορετικά στα ερεθίσματα της αγοράς), 

γίνεται αναφορά στα βήματα που ακολουθήθηκαν για την δημιουργία της στρατηγικής. 

Παρουσιάζονται τα  αποτελέσματα από την εφαρμογή της στρατηγικής στο περιβάλλον 

του MetaTrader, το οποίο είναι λογισμικό για διαδικτυακές συναλλαγές. Τέλος, 

ακολουθεί η βελτιστοποίηση αυτής, με την παρέμβαση του ανθρώπινου και μη 

χειρισμού, εξαλείφοντας τυχόν λάθη από την άκρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. 

Στην τελευταία ενότητα διατυπώνονται τα συμπεράσματα της μεθοδολογίας που 

εφαρμόστηκε παραπάνω. Η εργασία κλείνει με τον κριτικό σχολιασμό των 

συμπερασμάτων αυτών. 
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Εισαγωγή 

 Η είσοδος της Πληροφοριακής Τεχνολογίας στις ζωές μας αποτελεί γεγονός, και 

επηρεάζει σχεδόν όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας, άλλοτε πολύ, ώστε να 

αποτελεί ακόμα και έναυσμα για νέες τάσεις και άλλοτε λιγότερο. Ένας από τους 

κλάδους, του οποίου η λειτουργία έχει αλλάξει ριζικά, είναι ο χρηματοοικονομικός. Η 

ανάγκη για ροή της πληροφορίας σε μηδενικό χρόνο και η διάχυση της σε προσβάσιμα 

σημεία, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής θέσης του ενδιαφερόμενου, είναι οι λόγοι για 

τους οποίους ο χρηματοοικονομικός τομέας υπέστη ριζικές αλλαγές. Ένα υποτμήμα του 

κλάδου αυτού, το οποίο χωρίς την εισαγωγή της Πληροφοριακής Τεχνολογίας θα 

δυσλειτουργούσε, είναι η αγορά συναλλάγματος.  
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Η αγορά συναλλάγματος 

Ιστορία της αγοράς συναλλάγματος 

 Η ιστορία της αγοράς συναλλάγματος ξεκινάει με την εισαγωγή της έννοιας 

"χρήμα", μέσο το οποίο εφευρέθηκε για την διευκόλυνση του εμπορίου. Από την 

αρχαιότητα κιόλας, στους Αγίους Τόπους επί Βιβλικών Εποχών, υπήρχαν άνθρωποι, 

επονομαζόμενοι και ως "kollybistẻs" (Bromiley, 13 February 1995 Retrieved 14 July 

2012), οι οποίοι, σε πάγκους στην Αυλή των Εθνικών στον Ναό του Σολόμωντα, 

βοηθούσαν όσους ήθελαν να αλλάξουν τα χρήματα τους, λαμβάνοντας ένα αντίτιμο. 

Με το πέρασμα των χρόνων, τον ρόλο αυτό τον ανέλαβαν οι χρυσοχόοι (Crump, 14 

January 2011 Retrieved 14 July 2012). Η  μορφή της αγοράς συναλλάγματος άρχισε να 

αλλάζει πολύ αργότερα, Μετά την μεγάλη ύφεση του 1931. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή 

εντοπίζεται με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο Bretton Woods 

(Investopedia, 2016). Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία 

συναντώνται για το Νομισματικό και Χρηματοοικονομικό Συνέδριο των Ηνωμένων 

Εθνών και αποφασίζουν την καθιέρωση του Αμερικανικού Δολαρίου ως νόμισμα 

δείκτη. Μέχρι τότε την θέση αυτή κατείχε η Βρετανική Στερλίνα, η οποία δέχτηκε 

πίεση λόγω παραχάραξης μεγάλων ποσοτήτων χρήματος από τους Ναζί. Όλα τα 

νομίσματα πλέον συγκρίνονταν με το δολάριο και μόλις η ισοτιμία τους ξεπερνούσε το 

1% σε διακύμανση η εκάστοτε Τράπεζα παρέμβαινε για να επιστρέψει η ισοτιμία στα 

επιτρεπτά επίπεδα, διασφαλίζοντας έτσι σταθερότητα για την παγκόσμια οικονομία. 

Αυτό το μοντέλο άλλαξε με την συμφωνία Smithsonian to 1971, προσφέροντας 

μεγαλύτερα περιθώρια διακύμανσης στις ισοτιμίες, και το 1972 με την προσπάθεια των 

Ευρωπαίων να ανεξαρτητοποιηθούν από το δολάριο. Όλες αυτές οι συμφωνίες 

απέτυχαν και το 1978 οδηγηθήκαμε σε μια ελεύθερη αγορά συναλλάγματος. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, η αγορά προσέλκυσε τράπεζες, hedge funds, εταιρίες μεσάζοντες και 

ιδιώτες επενδυτές, που σκοπό είχαν το κέρδος. Φτάνουμε, λοιπόν, στο σήμερα, όπου με 

την χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων είναι εφικτή η συμμέτοχη οποιουδήποτε 

επιθυμεί να ρισκάρει το κεφάλαιο του, σε μια αγορά ελεύθερη και ελάχιστα  

χειραγωγίσιμη, λόγω τεράστιου όγκου συναλλαγών. 
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Τι είναι; 

 Όλοι μας, χωρίς να το γνωρίζουμε, έχουμε συμμετάσχει στην αγορά 

συναλλάγματος. Όταν κάποιος ταξιδεύει στο εξωτερικό, προκειμένου να αγοράσει 

αγαθά και υπηρεσίες, είναι αναγκασμένος να μετατρέψει τα χρήματα της χώρας του σε 

νόμισμα της αντίστοιχης χώρας. Με αυτόν, λοιπόν, τον τρόπο, γίνεται δράστης στην 

μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, την αγορά συναλλάγματος, Καθημερινά, ο όγκος της 

αγοράς είναι 5,3 τρις δολάρια, και σε σύγκριση με τα 22,4 δις του New York Stock 

Exchange (NYSE), είναι 200 φορές μεγαλύτερος. Από αυτόν τον καθημερινό όγκο 

συναλλαγών, το 1.49 τρις δολάρια είναι χρήματα απλών ανθρώπων και επενδυτών, και 

όχι τραπεζών και hedge fund.  

Εικόνα 1 
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 Αυτό που διαπραγματεύεται στην αγορά αυτήν είναι το χρήμα. Το γεγονός ότι 

δεν υπάρχει φυσική συναλλαγή είναι κάτι που μπερδεύει πολλούς. Ουσιαστικά, 

αγοράζοντας μια ισοτιμία είναι σαν να αγοράζει κάποιος την μετοχή ενός κράτους, 

όπως συμβαίνει με τις μετοχές εταιριών. Η τιμή μιας ισοτιμίας είναι η γνώμη της 

αγοράς για την οικονομία της χώρας απέναντι στην οικονομία άλλων χωρών. Για να 

γίνει αυτό χρησιμοποιούνται τα εξής νομίσματα: 

Πίνακας 1 

  

Από αυτήν την σύγκριση προκύπτουν οι εξής ισοτιμίες:  

Πίνακας 2 

 

Πίνακας 3 
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Πίνακας 4 

 

Πίνακας 5 

 

Πίνακας 6 

 

Πίνακας 7 
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 Το δολάριο κατέχει το 84.9% των συναλλαγών, με δεύτερο το ευρώ με 39.1% 

και το γιεν με 19.0%. Επειδή, χρειάζονται δύο νομίσματα για μια ισοτιμία, το σύνολο 

των ποσοστών αυτών είναι 200%. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται το πόσο συχνά 

διαπραγματεύεται το δολάριο στην αγορά έναντι των υπόλοιπων νομισμάτων. 

Εικόνα 2 

 

 Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), το αμερικανικό δολάριο 

αποτελεί το 62% των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων στον κόσμο. 

Εικόνα 3 
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 Βέβαια, υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που το δολάριο Αμερικής είναι το πιο 

διαδεδομένο στον κόσμο του συναλλάγματος και αυτοί είναι οι εξής: 

 Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο 

 Τα μεγαλύτερα αποθεματικά του κόσμου είναι σε δολάρια 

 Οι ΗΠΑ έχουν την μεγαλύτερη και πιο ρευστή χρηματοπιστωτική αγορά 

στον κόσμο 

 Έχουν σταθερό πολιτικό σύστημα 

 Αποτελούν μεγάλη στρατιωτική δύναμη 

 Το δολάριο είναι μέσο για πολλές διασυνοριακές συναλλαγές (π.χ. η 

αξία του πετρελαίου αποτιμάται σε δολάρια) 

 Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, δεν υπάρχει φυσική υπόσταση στις συναλλαγές 

αυτές, ούτε φυσικός τόπος ή κέντρο συναλλαγών. Η αγορά συναλλάγματος θεωρείται 

Over-The-Counter (OTC) αγορά, λόγω του γεγονότος ότι λειτουργεί ηλεκτρονικά, 

μέσω δικτύου τραπεζών, συνεχόμενα, όλο το 24ώρο. Η αγορά αυτή, όμως, αποτελείται 

κυρίως από κερδοσκοπικές συναλλαγές και όχι εμπορικές και χρηματοοικονομικές. 

Εκτιμάται πως η ημερήσια κερδοσκοπία φτάνει το 90% του όγκου συναλλαγών. Η 

μεγάλη ρευστότητα είναι αυτή που προσελκύει επενδυτές κερδοσκόπους, καθώς 

υπάρχει μεγάλος όγκος με μικρή επίδραση στην τιμή. 

 Πλεονεκτήματα αγοράς συναλλάγματος 

 Ένας από τους κύριους λόγους, όπως αναφέρθηκε, για να επιλέξει κάποιος την 

αγορά συναλλάγματος έναντι άλλων αγορών, όπως αυτή των μετοχών, είναι η υψηλή 

ρευστότητα. Δεν είναι όμως και ο μοναδικός λόγος για να ασχοληθεί κάποιος με σκοπό 

την κερδοσκοπία. Τα πλεονεκτήματα της αγοράς είναι τα εξής: 

 Δεν υπάρχουν προμήθειες. Ο μεσίτης αποζημιώνεται για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει μέσω της τιμής προσφοράς/ζήτησης, και όχι με τέλη ή αμοιβές. 

 Δεν υπάρχουν μεσάζοντες. Η αγορά είναι υπεύθυνη για την τιμή μιας ισοτιμίας. 
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 Δεν υπάρχει προκαθορισμένο μέγεθος συναλλαγής. Ο κερδοσκόπος είναι αυτός 

που θα αποφασίσει πόσα χρήματα θα ρισκάρει στην ισοτιμία που επιλέγει, κάτι 

που δεν συμβαίνει στις υπόλοιπες αγορές με προκαθορισμένα από τον εκδότη 

συμβόλαια. 

 Το κόστος συναλλαγών είναι χαμηλό. Το κόστος από την διαφορά προσφοράς 

και ζήτησης μιας ισοτιμίας είναι χαμηλό και συνήθως λιγότερο από 0.1% 

 Ανοιχτή αγορά όλο το 24ωρο. Η μόνη περίοδος, που η αγορά είναι κλειστή, 

είναι τα Σαββατοκύριακα. 

 Σχεδόν μηδενική χειραγώγηση. Η αγορά είναι τόσο μεγάλη, που είναι σχεδόν 

αδύνατον μια κεντρική τράπεζα ή οποιοσδήποτε να χειραγωγήσει την τιμή μιας 

ισοτιμίας για αρκετό χρονικό διάστημα 

 Λειτουργική Μόχλευση. Με το εργαλείο της μόχλευσης μπορεί κάποιος με 

μικρή κατάθεση να ελέγξει μεγαλύτερη αξία συμβολαίου. 

 Μηδενικά εμπόδια εισόδου. Οποιοσδήποτε είναι ελεύθερος να συμμετέχει στην 

αγορά συναλλάγματος, ακόμα και με ελάχιστο ποσό κατάθεσης τα 25 δολάρια. 

 Και φυσικά υψηλή ρευστότητα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της αγοράς είναι η 

μεγάλη ρευστότητα που προσφέρει στους επενδυτές καθώς πάντα θα βρεθεί 

κάποιος από την απέναντι πλευρά να αγοράσει την θέση που θέλει να πουλήσει. 

Δομή 

 Στις περισσότερες χρηματαγορές του κόσμου, όπως αυτή των μετοχών, υπάρχει 

μια κεντρική παρουσία που ελέγχει τις τιμές και φέρνει σε επαφή τους αγοραστές με 

τους πωλητές στον ίδιο χώρο. Όταν οι αγοραστές ξεπερνούν την δύναμη των πωλητών, 

η δομή αυτή, που είναι αναγκασμένη να εκπληρώσει τις συναλλαγές των 

συμμετεχόντων, αυξάνει το κόστος ή το spread προκειμένου να αποτρέψει αγοραστές 

να εισέλθουν στην αγορά. Έτσι, η αγορά χειραγωγείται για να εξασφαλιστεί η 

σταθερότητα.  

 Στην αγορά συναλλάγματος, μια τέτοια δομή είναι απούσα, με τις τιμές των 

ισοτιμιών να είναι θέμα της εκάστοτε τράπεζας, broker. Μπορεί να ακούγεται ότι είναι 

χειραγωγίσιμη λόγω αυτής της ελευθερίας, αλλά ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι 
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τεράστιος, οπότε οι πελάτες βρίσκουν τις καλύτερες προσφορές καθ' όλη την διάρκεια 

των διαπραγματεύσεων.  

 Μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό για την ελευθερία τιμών, γεννήθηκε μια 

ιεραρχία όσων συμμετέχουν στην αγορά, η οποία παρουσιάζεται ως εξής.  

Εικόνα 4 

 

 Στην κορυφή εντοπίζονται οι μεγάλες τράπεζες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες σε 

ένα διατραπεζικό δίκτυο. Αυτές διαπραγματεύονται απευθείας μεταξύ τους, αλλά και 

ηλεκτρονικά, μέσω των δικτύων Electronic Brokering Services (EBS) ή 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Broking_Services) μέσω του Reuters Dealing 

3000 - SpotMatching. Αυτά τα δύο δίκτυα μάχονται συνεχώς για νέους πελάτες και 

αποτελούν ανταγωνιστές στον χώρο, όπως η Coca Cola με την Pepsico. Αμέσως μετά, 

ακολουθούν μεσαίες και μικρές τράπεζες, οι οποίες και αυτές συνδέονται στο ευρύτερο 

διαδίκτυο. 

 Αμέσως έπειτα, στην πυραμίδα της ιεραρχίας, βρίσκονται τα Hedge Funds και 

οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι market makers και οι ECN Brokers. Οι Market Makers 

είναι οι "θεμέλιοι λίθοι" της αγοράς συναλλάγματος, καθώς προσφέρουν ρευστότητα, 
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αποδομώντας μεγάλα συμβόλαια σε μικρά κομμάτια, καθιστώντας, έτσι, δυνατή την 

συμμετοχή μικροεπενδυτών. Η αμοιβή τους είναι η διαφορά τιμής αγοράς/πώλησης. 

Στον αντίποδα, υπάρχουν οι ECN Brokers, οποίες είναι πλατφόρμες που ταιριάζουν 

αυτόματα τις εντολές των πελατών που αγοράζουν, με αυτούς που πωλούν. Οι τιμές 

που προσφέρουν είναι δικές τους και συνήθως είναι τιμές που προσφέρουν οι market 

makers, οι τράπεζες, και χρεώνουν μικρή προμήθεια για την παροχή υπηρεσιών. Η 

μικρή προμήθεια μαζί με το μικρότερο spread που προσφέρουν κάνουν το κόστος τους 

μικρότερο.  

 Τέλος, στο κατώτερο σκαλοπάτι, βρίσκονται οι ιδιώτες επενδυτές. Άλλοι από 

αυτούς συμμετέχουν με μεγάλα κεφάλαια, και άλλοι με μικρά. Το σύνολο όλων αυτών 

που στόχο έχουν την κερδοσκοπία, δηλαδή την αύξηση του κεφαλαίου τους, αγγίζει το 

90% του όγκου συναλλαγών.  

Πότε και πώς γίνονται οι συναλλαγές; 

 Το επόμενο ερώτημα, που συναντάει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με την 

αγορά αυτήν, είναι πότε μπορεί να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή. Η απάντηση είναι 

απλή και είναι όλο το εικοσιτετράωρο. Βέβαια, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες η 

αγορά παραμένει κλειστή. Καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας, όμως, οι 

ενδιαφερόμενοι συναλλάσσονται όποτε επιθυμούν, ακόμα και τα ξημερώματα. Η 

μεταβλητότητα της αγοράς ποικίλει, ανάλογα με την ώρα. Έτσι, γίνεται διαχωρισμός 

κάθε μέρας σε συνεδρίες, οι οποίες ακολουθούν αυτές των μεγαλύτερων 

χρηματιστηρίων του κόσμου. Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες ζώνες ωρών με βάση τα 

χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και του Τόκυο και του Σύδνεϋ. Η 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα εντοπίζεται όταν συναντάται συνύπαρξη δύο συνεδριών, 

και κυρίως αυτή του Λονδίνου με της Νέας Υόρκης.  Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι ώρες ανοίγματος και κλεισίματος των χρηματαγορών αυτών. 
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Πίνακας 8 

Summer (approx. April – October) 

Time Zone EDT GMT 

Sydney Open 

Sydney Close 

6:00 PM 

3:00 AM 

10:00 PM 

7:00 AM 

Tokyo Open 

Tokyo Close 

7:00 PM 

4:00 AM 

11:00 PM 

8:00 AM 

London Open 

London Close 

3:00 AM 

12:00 PM 

7:00 AM 

4:00 PM 

New York Open 

New York Close 

8:00 AM 

5:00 PM 

12:00 PM 

9:00 PM 

  

Πίνακας 9 

Winter (approx. October – April) 

Time Zone EDT GMT 

Sydney Open 
Sydney Close 

4:00 PM 
1:00 AM 

9:00 PM 
6:00 AM 

Tokyo Open 
Tokyo Close 

6:00 PM 
3:00 AM 

11:00 PM 
8:00 AM 

London Open 
London Close 

3:00 AM 
12:00 PM 

8:00 AM 
5:00 PM 

New York Open 
New York Close 

8:00 AM 
5:00 PM 

1:00 PM 
10:00 PM 
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 Το επόμενο κομμάτι είναι, ίσως, το πιο σημαντικό για τον ενδιαφερόμενο 

επενδυτή καθώς είναι το "λεξιλόγιο" της αγοράς συναλλάγματος. Το πώς γίνεται μια 

συναλλαγή και τα χαρακτηριστικά της αναλύονται στις παρακάτω γραμμές. 

 Αρχικά, οι ισοτιμίες αποτελούνται από ζεύγη νομισμάτων, όπως EUR/USD. Ο 

λόγος που συμβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι, όταν κάποιος συναλλάσσεται με μια 

ισοτιμία, αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να αγοράζει ένα νόμισμα και να πουλάει ένα 

άλλο. Στην EUR/USD ισοτιμία, το νόμισμα βάσης είναι το Ευρώ και το Δολάριο το 

νόμισμα αποτίμησης. Όταν κάποιος αγοράζει την ισοτιμία στο 1,10, αυτό που 

ουσιαστικά κάνει, είναι να αγοράζει με ένα ευρώ 1,10 δολάρια. Αυτό που προσμένει 

είναι η άνοδος της ισοτιμίας, με σκοπό όταν εξαγοράσει την θέση του, να του έχει 

επιστραφεί η επένδυση του αυξημένη. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι κάποιος διαθέτει 

100.000 Δολάρια για την αγορά της ισοτιμίας στο 1,10, δηλαδή παίρνει 100.000 ευρώ 

και πουλάει 110.000 δολάρια. Μετά από καιρό, η ισοτιμία ανεβαίνει στο 1,20 και ο 

επενδυτής επιστρέφει τα 100.000 ευρώ και παίρνει πίσω 120.000 δολάρια, κερδίζοντας 

έτσι 10.000 ευρώ. 

 Όλες οι ισοτιμίες παραθέτονται με δύο τιμές, την τιμή προσφοράς και την τιμή 

ζήτησης (bid/ask price). Η τιμή προσφοράς είναι η τιμή που ο μεσίτης είναι 

διατεθειμένος να αγοράσει το νόμισμα βάσης με αντάλλαγμα το νόμισμα αποτίμησης. 

Για τον επενδυτή, αυτή είναι η τιμή με την οποία μπορεί να πουλήσει στην αγορά. Η 

τιμή ζήτησης είναι η τιμή που ο μεσίτης είναι διατεθειμένος να πουλήσει το νόμισμα 

βάσης, με αντάλλαγμα το νόμισμα αποτίμησης, δηλαδή η τιμή αγοράς για τον 

επενδυτή. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τιμών ονομάζεται spread. Κατά κύριο 

λόγο, η τιμή προσφοράς είναι χαμηλότερη από την τιμή ζήτησης, εκτός ορισμένων 

περιπτώσεων, όπου η ταχύτητα αλλαγής των τιμών είναι πολύ ραγδαία.  
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Εικόνα 5 

 

 Οι ισοτιμίες προσφέρονται από τους μεσίτες προς αγορά ή πώληση σε lot, 

δηλαδή παρτίδες. Υπάρχουν οι εξής παρτίδες: 

 Standard = 100.000 μονάδες  

 Mini = 10.000 μονάδες  

 Micro = 1.000 μονάδες  

 Nano = 100 μονάδες  

 Ο διαχωρισμός αυτός εισήγαγε την έννοια της λειτουργικής μόχλευσης, 

εργαλείο που επιτρέπει ακόμα και σε επενδυτές με μικρά κεφάλαια να συναλλάσσονται 

στην αγορά. Κατά κάποιον τρόπο, μπορούμε να πούμε, πως είναι οι συναλλαγές με 

δανεικά κεφάλαια. Έτσι, όταν για παράδειγμα, κάποιος χρησιμοποιεί μόχλευση 100:1 

και θέλει να αγοράσει μια θέση αξίας 100.000 δολαρίων, μπορεί να το κάνει με μόλις 

1.000.  

 Προχωρώντας, η επόμενη έννοια που συναντάται, είναι η έννοια του περιθωρίου 

διατήρησης. Κάθε φορά που εκτελείται μια συναλλαγή σε έναν μεσίτη, ένα 

συγκεκριμένο ποσό δεσμεύεται από αυτόν σαν αρχικό περιθώριο διατήρησης της 

θέσης, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ισοτιμία, την τιμή της, τον αριθμό των μονάδων(lot) 

και την μόχλευση του λογαριασμού. Για παράδειγμα, σε έναν λογαριασμό με μόχλευση 

100:1, για να ανοιχτεί μια mini lot θέση χρειάζονται αντί για 10.000 δολάρια 100, τα 

οποία δεσμεύονται μέχρι το κλείσιμο της θέσης. Αυτά τα χρήματα είναι και το αρχικό 

περιθώριο διατήρησης. 
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 Από την στιγμή που κάθε συναλλαγή ισοτιμίας περιλαμβάνει δανεισμό ενός 

νομίσματος για την αγορά ενός άλλου, ένα πρόσθετο κόστος με όνομα rollover 

αποτελεί μέρος των συναλλαγών. Ο τόκος, αυτός, καταβάλλεται στο νόμισμα που έχει 

δανειστεί, και κερδίζεται σε αυτό που αγοράζεται. Εάν αγοράζεται ένα νόμισμα με 

υψηλότερο επιτόκιο από αυτό που δανείζεται, τότε η καθαρή διαφορά των επιτοκίων θα 

είναι θετική (παράδειγμα USD / JPY) και το αποτέλεσμα θα είναι τόκος υπέρ του 

επενδυτή. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα επιτόκια των βασικών 

νομισμάτων, όπως αυτά κυμαίνονταν το Νοέμβριο του 2016 

(http://www.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate, 2016). 

Πίνακας 10 

Country Interest Rate 

United States 0.50% 

Euro zone 0.00% 

United Kingdom 0.25% 

Japan -0.10% 

Canada 0.50% 

Australia 1.50% 

New Zealand 1.75% 

Switzerland -0.75% 

 Μια ακόμα πολύ σημαντική έννοια στην αγορά συναλλάγματος είναι η έννοια 

του pip. Το pip είναι ουσιαστικά η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται, για να 

εκφραστεί η μεταβολή της αξίας δύο νομισμάτων. Πρόκειται για την μικρότερη 

μεταβολή τιμής που μπορεί να συμβεί σε μια ισοτιμία συναλλάγματος κατά την 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων (http://www.investopedia.com/terms/p/pip.asp, 2016). 

Παραδείγματος χάριν, αν η ισοτιμία του ευρωδολαρίου κινηθεί από το 1,1000 στο 

1,1001, δηλαδή αυξηθεί κατά 0,0001 σε αξία, η ισοτιμία μεταβλήθηκε κατά 1 pip. 

Συνήθως, ένα pip είναι το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο και τα περισσότερα ζεύγη 
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νομισμάτων αποτελούνται από τέσσαρα δεκαδικά ψηφία. Υπάρχουν, βέβαια και 

εξαιρέσεις, όπως τα ζεύγη Ιαπωνικών Γεν που έχουν δύο δεκαδικά ψηφία.  

 Από την στιγμή, όμως, που σημασία για έναν επενδυτή δεν έχει η μεταβολή σε 

pips αλλά σε χρήματα στο παράδειγμα που ακολουθεί αναλύεται πως υπολογίζεται η 

αξία ενός pip σε χρήματα. Αναλύοντας την παραπάνω μεταβολή του ευρωδολαρίου, το 

1,1000 EUR/USD μεταφράζεται σε 1 Ευρώ για 1,1000 Δολάρια, 1EUR / 1.1000USD.  

Έτσι, η μικρότερη μεταβολή 0,0001 πολλαπλασιάζεται με το 1/1,1000 με αποτέλεσμα 

τα 0,00009090909 Δολάρια για κάθε μονάδα βάσης που συναλλάσσεται. Συνεπώς, για 

μια θέση των 100.000 μονάδων βάσης το 1 pip του EUR/USD αντιστοιχεί σε 9,090909 

Δολάρια. Η αξία, λοιπόν, ενός pip είναι αξία μεταβλητή καθώς μια ισοτιμία συνεχώς 

αλλάζει εν ριπή οφθαλμού. 

 Προχωρώντας ακόμα παραπέρα την ανάλυση, όταν ένας λογαριασμός είναι 

ορισμένος σε άλλο νόμισμα, κάτι που εξαρτάται από τον ίδιο τον επενδυτή και μόνο, 

τότε η αξία ενός pip πρέπει να ανάγεται στο νόμισμα του λογαριασμού. Έτσι λοιπόν, αν 

ένας λογαριασμός είναι σε Ευρώ αυτό που πρέπει να γίνει είναι η αναγωγή της αξίας 

του pip σε Ευρώ, πολλαπλασιάζοντας την αξία αυτή 0.00009090909 με την ισοτιμία 

του Ευρώ έναντι του δολαρίου 1EUR/1,1000USD, κάτι που μας αποφέρει 

0,00008264462 Ευρώ ανά μονάδα βάσης. Για μια θέση των 100.000 μονάδων βάσης η 

αξία ενός pip είναι 8,264462 Ευρώ 

 Μια ακόμη πιο σύνθετη περίπτωση συναντάται όταν ο επενδυτής θέλει να 

ανοίξει θέση που το δολάριο δεν είναι ούτε νόμισμα βάσης, ούτε αποτίμησης. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει να μετατραπεί η αξία ενός pip χρησιμοποιώντας την ισοτιμία 

του νομίσματος βάσης έναντι του δολαρίου. Για παράδειγμα, αν ένας επενδυτής ανοίγει 

θέση στο GBP/JPY 144,00 δηλαδή η αξία ενός pip είναι 0.01 επί 1GBP/144,00JPY και 

ισούται με 0,0000694444 GBP ανά μονάδα βάσης τότε μετατρέπεται η αξία αυτή σε 

δολάρια διαιρώντας την με την ισοτιμία 1GBP/1,2500USD δηλαδή 0,00008680555 

δολάρια ανά μονάδα βάσης.  
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Τύποι Εντολών 

 Ένας επενδυτής για να ανοίξει μία θέση αγοράς ή μία θέση πώλησης καλείται 

να επιλέξει μέσα από ένα φάσμα εντολών. Αυτό το φάσμα δημιουργήθηκε για να 

εξυπηρετήσει τους ενδιαφερόμενους, είτε για να ανοίξουν μια θέση, είτε να κλείσουν. 

Παρακάτω, παραθέτονται οι κυριότεροι τύποι εντολών. 

 Market Order: Πρόκειται για εντολή αγοράς ή πώλησης στην καλύτερη 

δυνατή τιμή. Είναι, δηλαδή, η άμεση εντολή την στιγμή που επιθυμεί ο 

εκάστοτε επενδυτής. 

 Limit Entry: Είναι η εντολή αγοράς σε σημείο κάτω από την τρέχουσα 

τιμή αγοράς ή η εντολή πώλησης πάνω από την τρέχουσα τιμή πώλησης. 

Πρόκειται για εντολή, που δεν ανοίγει κάποια  θέση την χρονική στιγμή 

που τοποθετείται, αλλά σε επόμενο χρονικό διάστημα, σε τιμή που ορίζει 

ο επενδυτής. 

 Stop Entry: Είναι η εντολή αγοράς σε σημείο πάνω από την τρέχουσα 

τιμή αγοράς ή η εντολή πώλησης κάτω από την τρέχουσα τιμή πώλησης. 

Πρόκειται για εντολή παρόμοια με την Limit Entry όσον αφορά την τιμή 

και το χρόνο ανοίγματος της 

 Stop Loss: Αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα επενδυτικά  εργαλεία, 

καθώς είναι εντολή που συνδέεται με μια από τις τρεις πιο πάνω κύριες 

εντολές, με σκοπό να αποφευχθεί επιπρόσθετη ζημία στον λογαριασμό 

του ενδιαφερόμενου, όταν η τιμή μιας ισοτιμίας κινείται αντίθετα στις 

προσδοκίες του. Έτσι, για μια εντολή αγοράς, τοποθετείται stop loss 

εντολή κάτω από την τιμή που αγοράστηκε η θέση και το αντίθετο για 

μια εντολή πώλησης. 

 Trailing Stop: Η εντολή αυτή είναι πιο σύνθετη εντολή, καθώς είναι μια 

εντολή stop loss που αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την τιμή της 

αγοράς. Αν για παράδειγμα έχει αποφασιστεί η πώληση EUR/USD στην 

τιμή 1,1000, με μια εντολή trailing stop των 20 pips, το αρχικό stop loss 

βρίσκεται στο 1,1020. Αν η τιμή πέσει στο1,0980, το stop loss θα 

κινηθεί προς τα κάτω στο 1,1000, μέχρι η αγορά να κινηθεί έναντι στην 

θέση αυτή κατά 20 pips. 
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Μέθοδοι ανάλυσης της αγοράς συναλλάγματος 

  Προτού φτάσει η στιγμή, που πρέπει ο επενδυτής να αποφασίσει αν θα αγοράσει 

ή θα πουλήσει μια ισοτιμία, ο ίδιος καλείται να επιλέξει με ποια μέθοδο θα αναλύσει 

την αγορά συναλλάγματος. Σκοπός των μεθόδων ανάλυσης είναι η επιλογή αγοράς ή 

πώλησης, αλλά και το σημείο εισόδου και εξόδου από την θέση που έχει ανοίξει. Οι 

μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της αγοράς συναλλάγματος είναι 

τρεις και είναι οι εξής: Τεχνική Ανάλυση, Θεμελιώδης Ανάλυση και Ανάλυση 

Ψυχολογίας της Αγοράς. Προκειμένου κάποιος να επιτύχει ως επενδυτής, πρέπει να 

είναι γνώστης και των τριών αναλύσεων, καθώς η χρήση μόνο μίας ανάλυσης δεν 

επαρκεί. 

Τεχνική Ανάλυση 

 Η τεχνική ανάλυση είναι η επιβεβαίωση της φράσης "Η Ιστορία 

επαναλαμβάνεται", ακόμα και στην αγορά συναλλάγματος. Είναι, δηλαδή, η μελέτη 

των ιστορικών στοιχείων, και στην προκειμένη περίπτωση των τιμών μιας ισοτιμίας στο 

πέρασμα του χρόνου, με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών. Η θεωρία 

υποστηρίζει, πως ότι συνέβη στο παρελθόν θα συμβεί και στο μέλλον, αν επικρατούν οι 

ίδιες συνθήκες. Η κύρια ένδειξη για τη χρήση τεχνικής ανάλυσης είναι ότι, θεωρητικά, 

όλα τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς αντικατοπτρίζονται στην τιμή. Εάν η τιμή 

αντανακλά όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, τότε η μελέτη των ιστορικών  

τιμών είναι το μόνο που θα πρέπει πραγματικά να απασχολεί κάποιον συναλλασσόμενο. 

Βέβαια, εδώ υπεισέρχεται το γεγονός ότι η τεχνική ανάλυση είναι κάτι υποκειμενικό. 

Διαφορετικά, θα εκλάβει ο κάθε επενδυτής την ιστορική μεταβολή των τιμών, 

προκειμένου να προβλέψει την μελλοντική  μεταβολή τους. 

 Ο όρος τεχνική ανάλυση είναι ένας περίπλοκος όρος για μια πολύ βασική 

προσέγγιση για την επένδυση. Με απλά λόγια, η τεχνική ανάλυση είναι η μελέτη των 

τιμών μέσω διαγραμμάτων, που είναι το κύριο εργαλείο. Οι ρίζες της σύγχρονης 

τεχνικής ανάλυσης βρίσκονται στη θεωρία Dow, που αναπτύχθηκε γύρω στο 1900 από 

τον Charles Dow (Steven B, 2000).  Αυτές οι ρίζες, που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα 

από την θεωρία του Dow,  περιλαμβάνουν αρχές όπως το γεγονός ότι οι τιμές 
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ακολουθούν κάποια τάση, ότι οι τιμές προεξοφλούν όλες τις γνωστές πληροφορίες της 

αγοράς, ότι ο όγκος αντικατοπτρίζεται στις μεταβολές των τιμών, την υποστήριξη και 

αντίσταση διαφόρων επιπέδων τιμών.  Και φυσικά, ο ευρέως ακολουθούμενος Dow 

Jones Industrial Average είναι ένας δείκτης, άμεσος απόγονος της θεωρίας Dow. Η 

συνεισφορά του  Charles Dow στη σύγχρονη τεχνική ανάλυση δεν μπορεί να 

υποτιμηθεί. Η εστίασή του στα βασικά στοιχεία της κίνησης των τιμών οδήγησε σε μια 

εντελώς νέα μέθοδο ανάλυσης των αγορών. 

 Η τεχνική ανάλυση είναι η διαδικασία ανάλυσης των ιστορικών τιμών ενός 

χρεογράφου, σε μια προσπάθεια να προσδιοριστούν πιθανές τιμές στο μέλλον. Αυτό 

γίνεται με τη σύγκριση της τρέχουσας μεταβολής της τιμής, με παρόμοια ιστορική 

μεταβολή τιμής. Ένας επενδυτής, που κάνει χρήση αυτής της ανάλυσης, μπορεί να 

προσδιορίσει τη διαδικασία αυτή ως το γεγονός ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, ενώ 

άλλος θα αρκούταν να πει ότι πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν. Επειδή, 

εμπλέκονται άνθρωποι στην αγορά, ένα μεγάλο μέρος των επενδυτικών αποφάσεων 

βασίζονται σε άσχετα κριτήρια. Οι σχέσεις με την οικογένεια και τους γείτονές τους, ο 

εργοδότης, το εισόδημά και η προηγούμενη επιτυχία ή αποτυχία, επηρεάζουν την 

εμπιστοσύνη , την προσδοκία, και τελικώς την απόφαση. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα 

πως η τεχνική ανάλυση είναι άκρως υποκειμενική. 

 Στο επόμενο κομμάτι αναλύονται μερικά από τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης 

επιγραμματικά. 

Τύποι γραφημάτων 

 Για να προχωρήσει κανείς στην ανάλυση αυτή, πρέπει να έχει οπτικοποιημένες 

σε χαρτί ή σε οθόνη τις μεταβολές των τιμών σε μια περίοδο χρόνου. Για αυτό το λόγο, 

δημιουργήθηκαν 3 κύριοι τύποι γραφημάτων: τα διαγράμματα γραμμής, τα 

διαγράμματα ράβδων και τα διαγράμματα Point and Figure.  



19 

 

 Τα διαγράμματα γραμμής απεικονίζουν την χρονοσειρά των τιμών κλεισίματος 

για ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζονται οι 

ημερομηνίες, ενώ στον κάθετο οι τιμές κλεισίματος. (Ελευθεριάδης, 2015) 

 

Εικόνα 6 

 

 Τα διαγράμματα ράβδων απεικονίζουν τις τιμές ανοίγματος, κλεισίματος, την 

μέγιστη και την ελάχιστη τιμή. Η κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης αναπαριστάται από μία 

κάθετη γραμμή, της οποίας το κάτω άκρο αντιστοιχεί στην κατώτατη ημερήσια τιμή, 

ενώ το άνω άκρο αποτελεί την ανώτατη ημερήσια τιμή. Δεξιά και αριστερά της κάθετης 

αυτής γραμμής υπάρχουν δύο οριζόντιες προεξοχές. Η δεξιά αναπαριστά την τιμή 

κλεισίματος και η αριστερή την τιμή ανοίγματος. (Ελευθεριάδης, 2015) 

Εικόνα 7 
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 Τα διαγράμματα Point and Figure δημιουργούνται από στήλες αποτελούμενες 

από τα σύμβολα Χ και Ο. Η στήλη των Χ απεικονίζει την ανοδική κίνηση τιμών ενώ η 

στήλη των Ο την καθοδική κίνηση των τιμών. Απεικονίζουν μόνο τις μεταβολές ενώ 

δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους τον χρόνο. Η στήλη αλλάζει κάθε φορά που 

υπάρχει μεταβολή στην τάση των τιμών. Στον οριζόντιο άξονα, οι ίσες αποστάσεις δεν 

αντιπροσωπεύουν ίσα χρονικά διαστήματα. (Ελευθεριάδης, 2015) 

Εικόνα 8 

 

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης 

 Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι, ίσως, τα πιο διαδεδομένα εργαλεία 

τεχνικής ανάλυσης. Είναι τα επίπεδα, στα οποία δημιουργείται ισορροπία μεταξύ της 

προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά. Όταν μια συνεχής καθοδική κίνηση σταματά, 

λόγω του ότι εμφανίζονται αγοραστές, τότε έχουμε ένα επίπεδο στήριξης. Όταν μια 

ανοδική κίνηση σταματά, διότι εμφανίζονται πωλητές, τότε έχουμε ένα επίπεδο 

αντίστασης. Ένα πράγμα που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι τα επίπεδα στήριξης 

και αντίστασης δεν είναι ακριβείς αριθμοί, αλλά περιοχές τιμών, παραδείγματος χάριν 

από το 1,2500 έως το 1,2600 EUR/USD. 

Εικόνα 9 
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Γραμμές Τάσης 

 Μέσα από τα επίπεδα τιμών γεννιούνται και οι γραμμές 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. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό 

μίας γραμμής τάσης, είναι η ύπαρξη τάσης στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι για να 

χαράξουμε μία ανοδική ευθεία τάσης, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο 

διορθωτικά χαμηλά, με το δεύτερο να βρίσκεται υψηλότερα από το πρώτο. 

Εικόνα 10 

  

Σχηματισμοί - Μοτίβα 

 Οι σχηματισμοί είναι εργαλεία, πιο σύνθετα από τις γραμμές τάσεων που 

χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων αλλά και 

μακροπρόθεσμων προβλέψεων. Οι σχηματισμοί μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές 

κατηγορίες: τους σχηματισμούς συνέχισης και τους σχηματισμούς αντιστροφής. 

Μερικοί από τους σχηματισμούς συνέχισης είναι το συμμετρικό τρίγωνο, το ανοδικό 

και το καθοδικό τρίγωνο, τα παραλληλόγραμμα, τα κανάλια τιμών και οι σημαίες και 

λάβαρα. Στους σχηματισμούς αντιστροφής συναντούμε μοτίβα, όπως το κεφάλι και 

ώμοι, διπλή ή τριπλή κορυφή ή πυθμένα και τις σφήνες.   
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Δείκτες  

 Οι τεχνικοί δείκτες είναι σειρές σημείων δεδομένων, που παράγονται με την 

εφαρμογή ενός τύπου στα δεδομένα των τιμών ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος ή 

μετοχής. Τα δεδομένα τιμών περιλαμβάνουν τιμές ανοίγματος, τιμές κλεισίματος, 

μέγιστα και ελάχιστα για μια χρονική περίοδο ή τον όγκο συναλλαγών. Κάποιοι δείκτες 

μπορεί να χρησιμοποιούν μόνο τις τιμές κλεισίματος, ενώ άλλοι μπορεί να 

συμπεριλαμβάνουν τον όγκο συναλλαγών και τα ελάχιστα, τα μέγιστα και τις τιμές 

ανοίγματος. Τα δεδομένα εισάγονται στον τύπο και παράγονται οι τιμές του δείκτη. 

(stochcharts.com, 2016) 

 Οι τεχνικοί δείκτες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες (TRADERS 

ADVISORY DMCC, 2015): 

 Δείκτες Τάσης: Αυτό το είδος των δεικτών δίνει σήμα, αφού η τάση έχει 

αρχίσει. Δηλαδή, οι δείκτες εντοπίζουν τις τάσεις, όταν αυτές έχουν ήδη 

καθοριστεί. Οι πιο δημοφιλείς είναι: οι Κινητοί Μέσοι Όροι (ΚΜΟ), 

Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητών Μέσων Όρων – Moving Average 

Convergence/Divergence (MACD), ο Δείκτης Κατεύθυνσης Κίνησης – 

Directional Movement Index(DMI) και οι Παραβολικοί δείκτες. 

 Δείκτες Ταλάντωσης: Αυτό το είδος των δεικτών δίνει σήμα, πριν προκύψει η 

νέα τάση ή η αναστροφή αυτής. Είναι δείκτες για τον εντοπισμό καταστάσεων 

υπεραγοράς και υπερπώλησης. Οι πιο γνωστοί ταλαντωτές είναι ο Στοχαστικός 

Δείκτης (Stochastics) και ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης – Relative Strength Index 

(RSI). 

Εικόνα 11 
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Θεμελιώδης Ανάλυση 

 Η θεμελιώδης ανάλυση είναι μια μέθοδος που πραγματεύεται την αγορά από 

την σκοπιά των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, που μπορούν να 

επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση ενός νομίσματος. Όπως και οι τιμές των 

καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών επηρεάζονται από την προσφορά και τη ζήτηση 

τους, έτσι και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζονται από αυτές. Το δύσκολο 

κομμάτι αυτής της ανάλυσης βρίσκεται στο γεγονός ότι πρέπει να μελετηθούν όλοι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις δύο έννοιες. Συνεπώς, πρόκειται για μια 

υποκειμενική ανάλυση, καθώς κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να συμπεριλάβει τους ίδιους 

ακριβώς παράγοντες σε σύγκριση με αυτούς που θα συμπεριλάβει ένας άλλος. Ένα 

ακόμα στοιχείο της υποκειμενικότητας της ανάλυσης αυτής υπόκειται στο γεγονός πως 

κάθε ένας μπορεί να θεωρεί ότι ένας παράγοντας επηρεάζει την ζήτηση, παραδείγματος 

χάριν, περισσότερο από έναν άλλον παράγοντα. Αυτό καθιστά τα χαρακτηριστικά αυτά 

ποιοτικά και όχι ποσοτικά και μετρήσιμα.  

 Η ιδέα πίσω από αυτό το είδος της ανάλυσης είναι πως αν οι τρέχουσες ή 

μελλοντικές οικονομικές προοπτικές μιας χώρας είναι καλές, το νόμισμα τους θα 

ενισχυθεί.  Για παράδειγμα, ας πούμε, ότι το δολάριο ΗΠΑ έχει κερδίσει σε δύναμη, 

επειδή η οικονομία της χώρας βελτιώνεται. Καθώς η οικονομία βελτιώνεται, μπορεί να 

απαιτηθεί αύξηση των επιτοκίων για τον έλεγχο της αύξησης του πληθωρισμού. Τα 

υψηλότερα επιτόκια κάνουν πιο ελκυστικά τα περιουσιακά στοιχεία που οδηγούνται 

από το δολάριο. Για να αποκτηθούν αυτά από τους επενδυτές πρέπει να μετατραπούν 

τα νομίσματα τους σε δολάρια. Αυτός ο κύκλος συνεχίζεται με την αύξηση της αξίας 

του δολαρίου ΗΠΑ.  

 Συμπερασματικά, η θεμελιώδης ανάλυση είναι η εξέταση των υποκείμενων 

δυνάμεων που επηρεάζουν την ευημερία μιας οικονομίας, της βιομηχανίας, και των 

εταιρειών (stockcharts.com, 2016). Η πιο σημαντική δύναμη-παράγοντας που επηρεάζει 

την οικονομία μιας χώρας και, ακολούθως, το νόμισμά της είναι το επιτόκιό, το οποίο 

καθορίζεται μέσω της νομισματικής πολιτικής της.  
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Τα επιτόκια ως μέθοδος ανάλυσης 

 Μία από τις μεγαλύτερες επιρροές στην απόφαση επιτοκίων μιας  κεντρικής 

τράπεζας είναι η σταθερότητα των τιμών, ή αλλιώς ο "πληθωρισμός". Ο πληθωρισμός 

είναι η σταθερή αύξηση στην  τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών. Είναι, γενικά, 

αποδεκτό, πως ένας μέτριος πληθωρισμός έρχεται με την οικονομική ανάπτυξη. 

Ωστόσο, ένας πάρα πολύ μεγάλος πληθωρισμός μπορεί να βλάψει την οικονομία και γι' 

αυτό οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να τον ελέγξουν. Στην προσπάθεια να 

διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε ένα μέτριο επίπεδο, οι κεντρικές τράπεζες, ως επί το 

πλείστον, αυξάνουν τα επιτόκια, με αποτέλεσμα χαμηλότερη συνολική ανάπτυξη και 

πιο αργό πληθωρισμό. Ο καθορισμός υψηλότερων επιτοκίων, συνήθως, αναγκάζει τους 

καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να δανείζονται λιγότερο και να αποταμιεύουν 

περισσότερα, βάζοντας φρένο στην οικονομική δραστηριότητα. Τα δάνεια γίνονται 

ακριβότερα, ενώ η κατοχή μετρητών γίνεται όλο και πιο ελκυστική.  

 Οι αγορές συναλλάγματος επηρεάζονται από τις αποφάσεις των κεντρικών 

τραπεζών που καθορίζουν τα επιτόκια, καθώς είναι αυτά που θα οδηγήσουν χρήματα 

εντός ή εκτός της οικονομίας μιας χώρας. Το υψηλότερο επιτόκιο μιας χώρας, είναι 

πιθανό να ενισχύσει το νόμισμά της. Έτσι, βασικό στην αγορά συναλλάγματος είναι το 

γεγονός ότι  τα επιτόκια επηρεάζουν το πως οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο ερμηνεύουν 

την αξία ενός νομίσματος έναντι κάποιου άλλου. 

Νομισματική πολιτική και άλλοι παράγοντες 

 Όπως αναφέρθηκε, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χωρών και οι κεντρικές τράπεζες 

διαμορφώνουν μια νομισματική πολιτική, για να επιτύχουν τους οικονομικούς στόχους 

της χώρας. Η νομισματική πολιτική που ασκείται, έχει στόχο την διατήρηση της 

σταθερότητας των τιμών και της οικονομικής ανάπτυξης. Για να επιτευχθούν οι στόχοι, 

οι κεντρικές τράπεζες επεμβαίνουν και ελέγχουν παράγοντες της οικονομίας, όπως: 

 τα επιτόκια 

 τον πληθωρισμό 

 τα αποθεματικά των τραπεζών 
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 τις συναλλαγές προς τις εμπορικές τράπεζες 

 Μια νομισματική πολιτική μπορεί να χαρακτηριστεί περιοριστική, όταν μειώνει 

την προσφορά χρήματος, συνήθως με την αύξηση επιτοκίων. Η ιδέα εδώ είναι να 

επιβραδυνθεί η οικονομική ανάπτυξη με τα υψηλά επιτόκια και συνεπώς τον ακριβό 

δανεισμό, και την μείωση των επενδύσεων από καταναλωτές και επιχειρήσεις. Επίσης, 

το ακριβώς αντίθετο ονομάζεται επεκτατική νομισματική πολιτική, αυξάνοντας την 

προσφορά χρήματος και μειώνοντας τα επιτόκια. Το κόστος δανεισμού μειώνεται με 

την ελπίδα να αυξηθούν δαπάνες και επενδύσεις. Τέλος, υπάρχει και η ουδέτερη 

νομισματική πολιτική η οποία δεν στοχεύει ούτε στην οικονομική ανάπτυξη ούτε στην 

καταπολέμηση του πληθωρισμού. Γενικότερα, στόχος όλων είναι η σταθερότητα. 

Κομμάτι της σταθερότητας θεωρείται και η απαίτηση χρόνου για αλλαγή, ώστε να 

επιδράσει κάθε μικρή αλλαγή, που αφορά την νομισματική πολιτική, στην οικονομία 

μιας χώρας. Για αυτό το λόγο, πολύ σπάνια συναντώνται αλλαγές επιτοκίων άνω του 

1%. 

 Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τα θεμελιώδη μιας οικονομίας είναι η 

ανάπτυξη και οι προοπτικές της. Οικονομίες που θεωρούνται σταθερές προσφέρουν 

γόνιμο έδαφος για επενδύσεις, οι οποίες αποφέρουν και χρήματα στα ταμεία του 

κράτους από τους φόρους. Συνεπώς, σε μια σταθερά αναπτυσσόμενη και υγιής 

οικονομία, είναι πολύ πιθανότερο να  αυξηθεί η αξία του νομίσματος της. 

 Ένας ακόμα δείκτης που επηρεάζει μια ισοτιμία είναι η ροή κεφαλαίου μιας 

χώρας. Όταν το εισρεόμενο χρήμα είναι περισσότερο από αυτό που εκρέει, σημαίνει 

πως υπάρχουν ξένες επενδύσεις. Αυτοί, λοιπόν, οι ξένοι επενδυτές αυξάνουν την 

ζήτηση του νομίσματος, καθώς πωλούν το δικό τους νόμισμα προκειμένου να 

αγοράσουν το νόμισμα της εκάστοτε χώρας. Σαν αποτέλεσμα, αυτή η ζήτηση αυξάνει 

την αξία του νομίσματος. 

 Τέλος, ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την αξία της 

οικονομίας μιας χώρας, και συνεπώς το νόμισμά της, είναι οι το εμπορικό ισοζύγιο. Το 

εμπορικό ισοζύγιο, λοιπόν, είναι η αναλογία εξαγωγών προς τις εισαγωγές. Όταν μια 

χώρα θεωρείται ότι εξάγει περισσότερο από ότι εισάγει, τότε το νόμισμά της 
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αγοράζεται από περισσότερες χώρες, αυξάνοντας έτσι και την ζήτηση του. Το 

επακόλουθο αυτού είναι να αυξάνεται και η αξία του. 

Ανάλυση Ψυχολογίας της Αγοράς 

 Η τρίτη μέθοδος ανάλυσης που συναντάται, είναι ανάλυση ψυχολογίας της 

αγοράς. Όπως φανερώνει και ο τίτλος της, πρόκειται και αυτή για μια υποκειμενική 

ανάλυση. Κάθε επενδυτής, λοιπόν, έχει την δική του άποψη για την αγορά και για την 

συμπεριφορά της. Η αγορά συναλλάγματος είναι ένα δίκτυο φτιαγμένο από επενδυτές, 

οι οποίοι παίρνουν θέση στην αγορά συναλλάγματος. Οι θέσεις που παίρνουν 

φανερώνουν και το τι νιώθουν για την αγορά εκείνη την στιγμή. Έτσι, η γενική αίσθηση 

της αγοράς, θεωρητικά, αντανακλάται στις τιμές μιας ισοτιμίας.  

 Ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, προκειμένου να μετρηθεί η ψυχολογία σε αριθμούς, 

η οποία είναι μη μετρήσιμη λόγω ποιοτικών χαρακτηριστικών, είναι η Commitment Of 

Traders Report (U.S. Commodity Futures Trading Commission , 2016). Η έκθεση αυτή 

μετρά τις καθαρές θετικές και αρνητικές θέσεις που λαμβάνονται από τους 

κερδοσκόπους και τους εμπορικούς πράκτορες. Είναι ένα εργαλείο για να μετρηθεί 

ποσοτικά, πόσο μεγάλες είναι οι θέσεις που έχουν ανοίξει. Βέβαια, το εργαλείο αυτό 

αφορά επενδυτικά προϊόντα που συναλλάσσονται σε οργανωμένα χρηματιστήρια και 

όχι στην αγορά συναλλάγματος. Είναι, όμως, ένα ισχυρό εργαλείο για να μετρήσουμε 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), που σχετίζονται με τις ισοτιμίες.  

Πίνακας 11 

 

(U.S Commodity Futures Trading Commission, 2016) 
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 Ακολουθεί επεξήγηση του παραπάνω πίνακα: 

 Commercial: Είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν futures 

για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο και να προστατεύσουν τον εαυτό 

τους από την διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

 Non-Commercial: Είναι ένα μίγμα από μεμονωμένους επενδυτές, hedge 

funds και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το μεγαλύτερο μέρος, είναι 

συναλλασσόμενοι που αναζητούν την κερδοσκοπία. 

 Long: Είναι ο αριθμός των συμβολαίων αγοράς. 

 Short: Είναι ο αριθμός των συμβολαίων πώλησης. 

 Open interest: Αυτή η στήλη αντιπροσωπεύει τον αριθμό των 

συμβάσεων που είναι έξω και δεν έχουν ασκηθεί ή παραδοθεί. 

 Number of traders: Αυτός είναι ο αριθμός των συναλλασσόμενων. 

 Reportable positions: Ο αριθμός των συμβολαίων δικαιωμάτων 

προαίρεσης και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. 

 Non-reportable positions: Ο αριθμός των ανοικτών θέσεων που δεν 

έχουν ασκηθεί ή παραδοθεί και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της CFTC. 

 Ουσιαστικά, η ανάλυση αυτή δεν προσφέρει στον επενδυτή την στιγμή που 

πρέπει να μπει στην αγορά ως πωλητής ή αγοραστής, αλλά την γενικότερη εικόνα για 

το προς τα που κινείται η αγορά. Όπως έχει αναφερθεί, οι μεγάλες επιχειρήσεις 

(commercial) προσπαθούν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο για αποφάσεις που παίρνουν 

όταν συναλλάσσονται με εταίρους από χώρες με διαφορετικό νόμισμα. Καλύπτουν, 

έτσι, τον κίνδυνο, αγοράζοντας το αντίστοιχο συμβόλαιο από την οργανωμένη αγορά, 

έτσι ώστε να προστατευθούν σε πιθανή μεταβολή της ισοτιμίας του νομίσματος τους 

έναντι του νομίσματος της χώρας του εταίρου τους. Από την άλλη, οι μεμονωμένοι 

επενδυτές, τα hedge funds και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχουν ως στόχο την 

κερδοσκοπία. Συμπερασματικά, μπορεί να γίνει η θεώρηση πως όταν υπάρχει 

υπερβολικά αυξημένη αγορά συμβολαίων από μεγάλες επιχειρήσεις, και στον αντίποδα 

υπερβολικά αυξημένη πώληση συμβολαίων από κερδοσκόπους τότε η αγορά είναι 

πιθανό να βρίσκεται σε μια υπερπουλημένη περιοχή.  
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Εικόνα 12 

 

(Campbell, 2017) 

 Η παραπάνω θεώρηση γίνεται αντιληπτή και στο παραπάνω γράφημα, αφού 

κάθε φορά που παρατηρήθηκε αυξητική τάση στις αξίες των συμβολαίων που αφορούν 

το Ευρώ οι κερδοσκόποι αύξησαν τις θέσεις αγοράς και οι μεγάλες επιχειρήσεις το 

αντίθετο. 

Αυτοματοποιημένη στρατηγική στην αγορά συναλλάγματος 

 Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας, ήρθαν και οι 

αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές. Η κλασσική 

μορφή συναλλαγής θέλει τον πελάτη-συναλλασσόμενο να έρχεται σε επαφή με κάποιο 

πρόσωπο μιας εταιρίας broker,  με φυσική παρουσία στον χώρο ενός χρηματιστηρίου, 

προκειμένου να εκτελέσει την εντολή αγοράς ή πώλησης που θα του δοθεί, συνήθως, 

τηλεφωνικά. Αυτό, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αλλάξει, καθιστώντας άμεση την 

εκτέλεση συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω υπολογιστή και διαδικτύου. 

Αυτό το γεγονός, δηλαδή η διενέργεια όλων των διαδικασιών εκτέλεσης συναλλαγών 
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μέσω υπολογιστή, γέννησε την ιδέα της αυτοματοποιημένης στρατηγικής. Η 

αυτοματοποιημένη στρατηγική ορίζεται ως  η αυτόματη τοποθέτηση εντολών αγοράς ή 

πώλησης μέσω ενός συστήματος ή προγράμματος. Οι εντολές αυτές στέλνονται στον 

διαμεσολαβητή, μόνο όταν πληρούνται κάποια κριτήρια και προϋποθέσεις. Το ερώτημα 

που προκύπτει είναι, αν γίνεται ένας υπολογιστής εξ ολοκλήρου αυτόματος να 

δημιουργεί κέρδος για τον επενδύτη, χωρίς να απαιτείται κανένας χειρισμός από μέρος 

του. 

Ιστορία των αυτοματοποιημένων στρατηγικών 

 Παρόλο που υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

μετοχών, οι ρίζες του αυτοματοποιημένου τρόπου εκτέλεσης συναλλαγών προκύπτουν 

από την εφεύρεση του ECN(Electronic Communication Network) το 1960, που διέπει 

την χρηματιστηριακή αγορά μετοχών. (πηγή Maryl Bae). Οι αυτοματοποιημένες 

στρατηγικές στην αγορά συναλλάγματος πρωτοεμφανίστηκαν το 1999, με την 

εμφάνιση πλατφόρμων βασισμένες στο διαδίκτυο, μέσω των οποίων έγινε δυνατή η 

εκτέλεση συναλλαγών μέσω ίντερνετ. Η πιο γνωστή εταιρία στον κόσμο, 

επονομαζόμενη ως  MetaQuotes, δημιούργησε την πλατφόρμα του MetaTrader.  

Τύποι αυτοματοποιημένων συναλλαγών 

Υπάρχουν δύο τύποι αυτόματων στρατηγικών στην αγορά συναλλάγματος: 

 Εντελώς αυτόματη, μέσω ρομποτικών εκτελέσεων συναλλαγών. Πρόκειται για 

την τεχνική κατά την οποία ένας υπολογιστικός αλγόριθμος αποφασίζει τις 

παραμέτρους μιας συναλλαγής, όπως χρόνο, τιμή, ποσότητα και την 

αρχικοποιεί. Ο χρήστης μπορεί να παρέμβει μόνο στον κώδικα, επηρεάζοντας 

τις παραμέτρους που τον διέπουν. 

 Βασισμένη σε σήματα εκτέλεση συναλλαγών. Πρόκειται για χειροκίνητη 

τοποθέτηση εντολών συναλλαγής του χρήστη εφόσον ο αλγόριθμος παρέχει 

κάποιο σήμα για την αγορά ή πώληση μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ο 

χρήστης καλείται να παραμετροποιήσεις την εντολή του, προκειμένου να 

τοποθετηθεί στην παγκόσμια αγορά.  
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

 Οι αυτοματοποιημένες στρατηγικές προσφέρουν στους χρήστες πολύ μεγάλα 

οφέλη από την χρήση τους. Βέβαια, έχουν και κάποια μειονεκτήματα, καθώς θα ήταν 

ουτοπική η ύπαρξη του τέλειου συστήματος που μπορεί να παράγει συνεχώς κέρδος. Η 

κάθε μέθοδος έχει τα υπέρ και τα κατά της και είναι διαθέσιμες για επιλογή από τους 

συναλλασσόμενους ανάλογα το επενδυτικό τους προφίλ. Τα πλεονεκτήματα των 

αυτοματοποιημένων συναλλαγών είναι τα εξής: 

 Αδιάκοπη λειτουργία χωρίς την φυσική παρουσία του επενδυτή μπροστά από 

έναν υπολογιστή. Η λειτουργία τους είναι εικοσιτετράωρη χωρίς παρεμβάσεις 

κατά την διάρκεια διαπραγματεύσεων σε παγκόσμια βάση 

 Συναλλαγές απαλλαγμένες από το άγχος και την ψυχολογική φόρτιση του 

επενδυτή. Οι συναλλαγές προκαλούν συναισθήματα στον εκάστοτε επενδυτή τα 

οποία τείνουν να είναι μη διαχειρίσιμα με αποτέλεσμα την συναισθηματική 

ανισορροπία. Αυτό είναι και ένας παράγοντας που κρατάει τον επενδυτή μακριά 

από συνεχόμενος κέρδος. Οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές ενδείκνυται για 

επενδυτές που δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους καταστάσεις. 

 Ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών. Είναι λογικό ένας υπολογιστής να είναι 

ταχύτερος από τον άνθρωπο. Ένας αλγόριθμος είναι ικανός να πραγματοποιεί 

ταυτόχρονα πολλούς υπολογισμούς, κάτι που είναι αδύνατον για οποιονδήποτε 

ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτή η ταχύτατη επεξεργασία δεδομένων οδηγεί σε 

περισσότερα σινιάλα αγορών ή πώλησης, και συνεπώς σε περισσότερες 

ευκαιρίες για κέρδος. 

 Προσαρμοστικότητα του μηχανισμού εκτέλεσης συναλλαγών. Κάποιος ο οποίος 

είναι μυημένος στην συγγραφή κώδικα, μπορεί να βελτιώσει τον ήδη υπάρχον, 

με αποτέλεσμα περισσότερες πληροφορίες και μεγαλύτερη κερδοφορία 

μακροχρόνια. 

Τα μειονεκτήματα των αυτοματοποιημένων στρατηγικών είναι: 

 Χρόνος εκμάθησης γλώσσας προγραμματισμού. Πρόκειται για μια πολύ 

χρονοβόρα διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται με την πλήρη εκμάθηση και 
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κατανόηση της πλατφόρμας μέσω της οποίας πραγματοποιούνται συναλλαγές. 

Βέβαια, η πλήρης κατανόηση της γλώσσας οδηγεί σε θετικά και μόνο 

αποτελέσματα για αυτόν. 

 Ελλιπείς γνώσεις γύρω από την διαδικασία εκτέλεσης συναλλαγών οδηγούν σε 

κακογραμμένο κώδικα και συνεπώς δεν αποφέρουν θετικά αποτελέσματα. 

Επιδράσεις στην αγορά συναλλάγματος 

 Η ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνική του high frequency-trading, μέσω της οποίας 

οι επενδυτές προκαλούν τεράστιες αναταραχές στην αγορά συναλλάγματος,  επιταχύνει 

τον χρόνο εκτέλεσης συναλλαγών, καθιστώντας φθηνότερη την αγοραπωλησία και 

μειώνοντας τον κίνδυνο. Αυτή η τεχνική μελετάται από τους ρυθμιστές της αγοράς, 

προκειμένου να εντοπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της στην αγορά. Τέτοιου είδους 

αυτοματοποιημένες στρατηγικές σε ασταθείς αγορές φαίνεται να είναι υπεύθυνες για 

την πρόσθετη μεταβλητότητα η οποία μπορεί να οδηγήσει μια αγορά στην κατάρρευση 

της. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Flash Crash στην αγορά μετοχών στις 6 Μαΐου το 

2010. 

Επιλογή στρατηγικής 

 Έχοντας, πλέον, γνώση των διαθέσιμων στρατηγικών για την ανάλυση της 

αγοράς, ο κάθε επενδυτής είναι ικανός να επιλέξει την μέθοδο που εξυπηρετεί 

καλύτερα τα συμφέροντά του. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό και επιζητά διαφορετικά 

αποτελέσματα με διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. Έτσι, κάθε μια στρατηγική, ή 

ακόμα καλύτερα, κάθε συνδυασμός στρατηγικών μπορεί να είναι κερδοφόρος. 

 Η θεμελιώδης ανάλυση μελετά τα αίτια που προκαλούν τις μεταβολές τιμών 

στην αγορά συναλλάγματος, ενώ η τεχνική ανάλυση την επίδραση των αιτιών αυτών 

στις τιμές. Η μία προσπαθεί να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές με βάση τα παρόντα 

γεγονότα που λαμβάνουν χώρα, ενώ η δεύτερη χρησιμοποιεί τα ιστορικά δεδομένα για 

την πρόβλεψη τιμών. Όσοι ακολουθούν την τεχνική ανάλυση ως μέθοδο ανάλυσης της 

αγοράς αναζητούν στα διαγράμματα μοτίβα που τους υποδεικνύουν πιθανές μεταβολές, 

ενώ όσοι υποστηρίζουν περισσότερο την θεμελιώδη ανάλυση παρακολουθούν τα νέα 
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της αγοράς. Τα χαρακτηριστικά των δύο μεθόδων φαίνονται περιληπτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 

 Θεμελιώδης Ανάλυση Τεχνική Ανάλυση 

Ορισμός Πρόβλεψη βάσει οικονομικών 

παραγόντων 

Χρήση μοτίβων σε 

γραφήματα για πρόβλεψη 

Δεδομένα Οικονομικές αναφορές, νέα - 

ειδήσεις 

Γραφήματα 

Αγορά όταν Η τιμή πέφτει κάτω 

πραγματική αξία 

Υπάρχει μοτίβο σε γράφημα 

Τύπος Επενδυτή Μακροχρόνιοι Βραχυπρόθεσμοι  

Επενδυτικός ορίζοντας Μέρες, εβδομάδες και μήνες Μπορεί και μέρες αλλά 

συνήθως λεπτά, δευτερόλεπτα 

Εργαλεία Πραγματικά αποτελέσματα 

έναντι προσδοκιών αναφορών 

και εκθέσεων,  ειδήσεις - νέα 

Τάση, στήριξη και αντίσταση 

(προσφορά και ζήτηση), 

μοτίβα 
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 Για χρόνια, η μόνη μέθοδος ανάλυσης ήταν η θεμελιώδης. Αυτό άλλαξε με την 

έλευση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς η τεχνική ανάλυση έγινε προσιτή και 

ευρέως διαθέσιμη. Πολλές από τις μεγάλες επενδυτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

αυτοματοποιημένα συστήματα, για να καθορίσουν τα σημεία εισόδου και εξόδου στην 

αγορά. Αυτό σημαίνει, ότι οι αποφάσεις τους βασίζονται σε αλγορίθμους, και, συνεπώς, 

σε τεχνικούς παράγοντες και δεδομένα.  

 Η καλύτερη μέθοδος και η πιο κερδοφόρα προσέγγιση είναι ο συνδυασμός 

αυτών των αναλύσεων. Με την χρήση και των δύο γίνεται το απαραίτητο φιλτράρισμα, 

καθώς ένας επενδυτής που, για παράδειγμα λαμβάνει σήματα αγοράς από τους 

τεχνικούς του δείκτες, μπορεί να μην ανοίξει τελικά την θέση γιατί έπεται μια 

σημαντική ανακοίνωση για την οικονομία μιας χώρας. 

 Στην παρακάτω μελέτη γίνεται χρήση τεχνικής ανάλυσης, προκειμένου να βγει 

και το απαραίτητο συμπέρασμα σε παρελθοντικά δεδομένα, μη λαμβάνοντας υπ' όψιν 

θεμελιώδη γεγονότα, καθώς δεν είναι δυνατόν να φιλτραριστούν λόγω μεγάλου όγκου 

δεδομένων.  

Σχεδιασμός αυτοματοποιημένης στρατηγικής 

 Έχοντας εντρυφήσει στα θεμελιώδη της λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος 

και της ανάλυσης της από τον άνθρωπο, έφτασε η στιγμή για την αυτοματοποίησή της, 

έτσι ώστε να πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα. Στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, ορίστηκε η αυτοματοποιημένη στρατηγική, και αφού γίνει 

αναφορά στα εργαλεία με τα οποία γίνεται πράξη όλη η παραπάνω θεωρία, ακολουθεί η 

ανάλυση και σχεδίαση της στρατηγικής που επιλέχθηκε.   

Η πλατφόρμα MetaTrader4 

 Ο MetaTrader4 αποτελεί την πιο ευρέως διαδεδομένη ηλεκτρονική πλατφόρμα 

για συναλλαγές ισοτιμιών. Ο MetaTrader 4, επίσης γνωστό ως MT4, χρησιμοποιείται 

από τους online εμπόρους λιανικής πώλησης συναλλάγματος, ή αλλιώς brokers. 

Αναπτύχθηκε από το MetaQuotes Software και κυκλοφόρησε το 2005. Το λογισμικό 
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αυτό δίνει την άδεια σε μεσίτες συναλλαγματικών ισοτιμιών να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους στους πελάτες τους. Ένα κομμάτι του λογισμικού εκτελείται από τον διακομιστή 

του μεσίτη και το άλλο κομμάτι από τον υπολογιστή του πελάτη που δίνει την 

δυνατότητα σε αυτόν να βλέπει τις τιμές και τα διαγράμματα ζωντανής ροής, να 

πραγματοποιεί συναλλαγές και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς του. 

 Το λογισμικό που τρέχει στον υπολογιστή του πελάτη είναι μια εφαρμογή 

συμβατή με τα Microsoft Windows, που έγινε δημοφιλής, κυρίως, λόγω της 

δυνατότητας που παρέχει στους τελικούς χρήστες να γράψουν τα δικά τους σενάρια 

συναλλαγών και ρομπότ που αυτοματοποιούν τις συναλλαγές τους. Το 2010, η 

MetaQuotes κυκλοφόρησε τον διάδοχο του MT4, το MetaTrader 5. Ωστόσο, η 

μετάβαση έγινε αργά και οι περισσότεροι μεσίτες χρησιμοποιούσαν ήδη τον MT4. 

 Η εφαρμογή που εγκαθίσταται στον υπολογιστή του πελάτη περιλαμβάνει έναν 

ενσωματωμένο επεξεργαστή και μεταγλωττιστή (compiler) με πρόσβαση σε δωρεάν 

βιβλιοθήκη λογισμικού, άρθρα και βοήθεια. Το λογισμικό χρησιμοποιεί μια ιδιόκτητη 

γλώσσα, την MQL4 η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύξουν Expert Advisors, 

δείκτες και scripts. Η δημοτικότητα του MetaTrader οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

υποστήριξη που παρέχεται σε προγραμματιστικό επίπεδο. 

 Ο MT4 έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται ως αυτόνομο σύστημα με τον 

χρήστη να χειρίζεται χειροκίνητα τη θέση του. Ωστόσο, ορισμένοι προγραμματιστές 

έχουν γράψει κομμάτια κώδικα που επιτρέπουν την ενοποίηση με άλλα συστήματα 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών για την αυτόματη αντιστάθμιση θέσεων (hedging). 

Στα τέλη του 2012 και στις αρχές του 2013, η MetaQuotes Software άρχισε να 

προσπαθεί να απομακρύνει τα πρόσθετα προϊόντα τρίτων από το λογισμικό της, να 

μηνύει και να προειδοποιεί τους προγραμματιστές και τους μεσίτες 

 Ο MetaTrader παρέχει δύο τύπους εντολών διαπραγμάτευσης, εκκρεμείς 

εντολές και εντολές αγοράς. Οι εκκρεμείς εντολές εκτελούνται μόνο όταν η τιμή φτάσει 

σε προκαθορισμένο επίπεδο, ενώ οι εντολές αγοράς μπορούν να εκτελεστούν με έναν 

από τους τέσσερις τρόπους: Άμεση εκτέλεση, Εκτέλεση αιτήματος, Εκτέλεση αγοράς 

και Εκτέλεση συναλλαγών. Με την Άμεση εκτέλεση, η εντολή εκτελείται στην τιμή 
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που εμφανίζεται στην πλατφόρμα. Το πλεονέκτημά του είναι ότι η εντολή θα 

εκτελεστεί σε γνωστή τιμή. Εντούτοις, μπορεί να χαθεί μια καλή εμπορική ευκαιρία 

όταν η μεταβλητότητα είναι υψηλή και η ζητούμενη τιμή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. 

Ο τρόπος εκτέλεσης αίτησης επιτρέπει στον χρήστη να εκτελέσει μια εντολή σε δύο 

στάδια: πρώτον, ζητείται προσφορά τιμής και κατόπιν ο χρήστης αποφασίζει να 

αγοράσει ή να πουλήσει στην ληφθείσα τιμή. Ο χρήστης έχει μερικά δευτερόλεπτα για 

να αποφασίσει αν η ληφθείσα τιμή αξίζει να διαπραγματευτεί. Αυτή η λειτουργία 

προσφέρει την γνώση της τιμής εκτέλεσης σε συνδυασμό με την εγγυημένη εκτέλεση 

σε αυτή την τιμή. Το μειονέκτημα είναι η μειωμένη ταχύτητα εκτέλεσης, η οποία 

μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο από άλλους τρόπους. Με την εκτέλεση της 

αγοράς, οι εντολές εκτελούνται στην τιμή του μεσίτη, ακόμη και αν είναι διαφορετική 

από αυτή που εμφανίζεται στην πλατφόρμα. Το πλεονέκτημα αυτού του τρόπου είναι 

ότι επιτρέπει τη διαπραγμάτευση χωρίς καμία άλλη απαίτηση. Παρόλα αυτά, η 

απόκλιση τιμής  μπορεί να αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια υψηλής 

μεταβλητότητας. Στην εκτέλεση συναλλαγών, η εντολή επεξεργάζεται από τον 

συνεργάτη του χρήστη, δηλαδή τον μεσίτη. Η συναλλαγή εκτελείται σύμφωνα με το 

βάθος της αγοράς εκείνη την στιγμή. Wikipedia MT4 

Η ιδέα 

 Η ιδέα για την συγκεκριμένη στρατηγική προέκυψε από την απλή παραδοχή του 

γεγονότος πως μετά από μια απότομη άνοδο στις τιμές ενός νομίσματος, και την 

μετέπειτα διόρθωση με χαμηλή ένταση ακολουθεί συνήθως συνέχιση της τάσης. Μέσα 

από αυτήν την ιδέα δημιουργήθηκε ένας υποκειμενικός σχηματισμός κεριών που 

μοιάζει με την παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 13 

 

 Το πρώτο κερί δείχνει την απότομη άνοδο του EUR/USD στο ημερήσιο 

γράφημα της 14/07/2017. Ακολουθούν 3 ημέρες διόρθωσης και μετέπειτα η συνέχιση 

της ανοδικής πορείας έως τουλάχιστον το ανώτερο όριο του πρώτου μεγάλου κεριού. 

Συνεπώς, είναι ένας συνδυασμός του σχηματισμού inside bar (Stanley, 2012) και της 

μέτριας διορθωτικής κίνησης, που μοιράζεται σε 3 χρόνους από την αρχική τάση.  
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Εφαρμογή αυτοματοποιημένης στρατηγικής στην αγορά 

συναλλάγματος 

Χαρακτηριστικά του δείκτη 

 Για την δημιουργία του δείκτη χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού 

MQL4. Παρακάτω, είναι ουσιαστικά οι κανόνες που διέπουν την ύπαρξη ενός σήματος 

στην αγορά. Ονομάζουμε το μεγάλο ανοδικό κερί 1 και αντίστοιχα τα άνοιγμα1, 

κλείσιμο1, υψηλό1, χαμηλό1 προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητοί οι κανόνες. 

Αντίστοιχα, γίνεται παραδοχή και για τα κεριά 2,3 και 4. 

 άνοιγμα1 > κλείσιμο1, άνοιγμα2,  κλείσιμο2, άνοιγμα3, κλείσιμο3, άνοιγμα4, 

κλείσιμο4 

 άνοιγμα2 > κλείσιμο2, άνοιγμα3, κλείσιμο3, άνοιγμα4, κλείσιμο4 

 άνοιγμα3 > κλείσιμο3, άνοιγμα4, κλείσιμο4 

 άνοιγμα4 > κλείσιμο4 

 

 κλείσιμο1 > κλείσιμο2, άνοιγμα3, κλείσιμο3, άνοιγμα4, κλείσιμο4 

 κλείσιμο2 > κλείσιμο3, άνοιγμα4, κλείσιμο4 

 κλείσιμο3 > κλείσιμο4 

 Συνεπώς, δημιουργούνται οι συνθήκες για  τον εντοπισμό του σχηματισμού που 

ορίστηκε. Αυτή είναι και η βασική μορφή του δείκτη, που θα χρησιμοποιήσουμε για 

την ανάλυση. 

Δεδομένα εφαρμογής 

 Ο MT4, μέσω του Strategy Tester που έχει ενσωματωμένο,  μας επιτρέπει να 

τρέχουμε τον κώδικα σε παρελθοντικά δεδομένα, προκειμένου να καταλήξουμε σε 

συμπεράσματα και στην διόρθωση λαθών στον κώδικα, πριν τον αφήσουμε να τρέχει 

σε πραγματικό λογαριασμό. Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχει η δυνατότητα να τρέξει ο 

κώδικας σε παρελθοντικά δεδομένα όλων των εποχών και όλων των timeframes. Για 

τον λόγο αυτό, ο κώδικας θα τρέξει στα timeframes Μ5,Μ15,Η1,Η4, και D1 σε μέγιστα 
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επιτρεπτά δεδομένα από τις 25/08/2017 και πίσω. To Spread παραμένει σταθερό καθ' 

όλη την διάρκεια της ανάλυσης για λόγους ισότητας και επιλέχθηκε να είναι στα 2 pips. 

Για λόγους συντομίας, το ζεύγος που επιλέχθηκε να αναλυθεί είναι το ζεύγος που 

συναλλάσσεται περισσότερο στην αγορά από τους επενδυτές και κατέχει την 

μεγαλύτερη ρευστότητα. Αυτό το ζεύγος νομισμάτων, αντιπροσωπεύει το 27% όλων 

των κερδοσκοπικών συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος και είναι το 

ευρωδολάριο. (Foreign Exchange Committee, 2016) 

Εικόνα 14 

 

 Τα συμπεράσματα ομαδοποιούνται σε πίνακα με την βοήθεια του Microsoft 

Excel. Στην συνέχεια, με την βοήθεια του Pivot Table, ή αλλιώς του Συγκεντρωτικού 

Πίνακα, εξάγονται τα συμπεράσματα προκειμένου να συνεχιστεί η μελέτη. Παρακάτω 

είναι η μορφή των δεδομένων οργανωμένα σε πίνακα. Ακολουθεί η λίστα των 

δεδομένων ανά στήλη: 

 TCKR1  

 TCKR2  

 TF 

 VOL (φίλτρο)  

 SIZE (φίλτρο)  
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 TREND (φίλτρο)  

 MM   

 INST   

 Bars in test  

 Ticks modelled  

 Modelling quality  

 Mismatched charts errors  

 Initial deposit Spread 

 Total net profit   

 Gross profit    

 Gross loss   

 Profit factor  

 Expected payoff  

 Absolute drawdown  

 Maximal drawdown  

 Relative drawdown  

 Total trades  

 Short positions (won %)  

 Long positions (won %)  

 Profit trades (% of total)  

 Loss trades (% of total)  

 Largest profit trade  

 Largest loss trade  

 Average profit trade  

 Average loss trade  

 Maximum consecutive wins (profit in money)  

 Maximum consecutive losses (loss in money)  

 Maximal consecutive profit (count of wins)  

 Maximal consecutive loss (count of losses)  

 consecutive wins  

 consecutive losses 
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Πίνακας 12 

 

 Στις παραπάνω παραμέτρους υπάρχουν και τρία φίλτρα, προκειμένου να 

επιτευχθεί βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων για τον επενδυτή. Αυτά είναι τα εξής 

 VOL: πρόκειται για φίλτρο όγκου συναλλαγών. Το σήμα θεωρείται έγκυρο 

μόνο εάν ο όγκος του πρώτου κεριού είναι μεγαλύτερος από τους όγκους των 

επόμενων 3 διορθωτικών κεριών ξεχωριστά. Η παραπάνω παραδοχή χωρίζεται 

σε δύο μέρη. Αρχικά, το πρώτο κερί υποδεικνύει την τάση και για αυτό πρέπει 

να είναι ένα μεγάλο κερί με αυξημένο όγκο συναλλαγών. Και δεύτερον, τα τρία 

κεριά που ακολουθούν θα πρέπει να είναι διορθωτικά στην αντίθετη 

κατεύθυνση, οπότε να μην ξεπερνούν σε όγκο το πρώτο κερί. Εάν ο όγκος, 

ακόμα και ενός από τα τρία κεριά, είναι μεγαλύτερος του πρώτου, τότε αυτό 
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μπορεί να σημαίνει έντονη αντίδραση στην υποτιθέμενη τάση που 

σχηματίστηκε στο πρώτο κερί και δημιουργία νέας τάση. 

 SIZE: πρόκειται για φίλτρο μεγέθους κεριών. Το σήμα θεωρείται έγκυρο μόνο 

εάν το πρώτο κερί μαζί με τις ουρές που έχει είναι μεγαλύτερο από κάθε ένα 

επόμενο ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένων και των ουρών τους. 

Χρησιμοποιείται για να φιλτράρει τυχόν απότομες κινήσεις που δεν αποτελούν 

διόρθωση αλλά ξεσπάσματα. 

 TREND: πρόκειται για φίλτρο τάσης. Το σήμα θεωρείται ανοδικό εάν κατά το 

κλείσιμο του πρώτου κεριού που δείχνει την τάση ο κινητός μέσος όρος πέντε 

περιόδων είναι μεγαλύτερος του κινητού μέσου όρου δεκαπέντε περιόδων. Οι 

κινητοί μέσοι όροι είναι ένας από τους πιο απλούς τρόπους να δηλωθεί αν 

επικρατεί ανοδική ή καθοδική τάση. Στην περίπτωση που συμβαίνει το 

ανάποδο, τότε θεωρούμε την τάση καθοδική. Με αυτόν τον τρόπο, 

φιλτράρονται τα αντίστοιχα σήματα. 

Εκτός των φίλτρων που αναλύθηκαν παραπάνω, γίνεται και προσπάθεια 

βελτιστοποίησης του αρχικού κώδικα, αλλάζοντας τους κανόνες διαχείρισης κεφαλαίου 

και εισόδου στην αγορά. Οι δύο βελτιστοποιήσεις αναλύονται παρακάτω: 

 MM: Money Management: προκειμένου να υπάρξει διαχείριση του διαθέσιμου 

κεφαλαίου, καθώς στο χώρο αυτό, σκοπός είναι το μέγιστο κέρδος με την 

μικρότερη δυνατή απώλεια, γίνεται χρήση ενός απλού κανόνα διαχείρισης. Ο 

πιο διάσημος κανόνας στην αγορά είναι ο εξής: "Μην ρισκάρεις πάνω από το 

δύο τοις εκατό του κεφαλαίου σου" (Schlossberg & Lien, 2017). Ο κανόνας 

αυτός ενσωματώθηκε στον κώδικα αλλάζοντας το lot που ανοίγεται μια θέση 

ως εξής: Lot = AccountEquity * (Risk/100) / StopLoss / 1PipValue. 

 INST: Instant Open: πρόκειται για μια εναλλακτική μορφή ανοίγματος θέσης. 

Στην ουσία, αντί να τοποθετείται θέση αγοράς ή πώλησης στην τιμή ανοίγματος 

του πρώτου κεριού, ανοίγει αυτοστιγμεί μια θέση στην τιμή που 

διαπραγματεύεται η ισοτιμία εκείνη την δεδομένη στιγμή. Το stop loss και το 

take profit σημείο έχει οριστεί ως η πρόσθεση ή η διαφορά που προκύπτει 

ανάμεσα στην τιμή ανοίγματος και το μέγεθος του κεριού. 
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Ανάλυση δεδομένων 

 Αφού έχουν εισαχθεί όλα τα δεδομένα, γίνεται χρήση του συγκεντρωτικού 

πίνακα, ως εργαλείου για την ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Η ομαδοποίηση 

των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση το γράφημα, δηλαδή ημερήσιο, τετράωρο, 

μονόωρο και λοιπά. Αρχικά, προκύπτουν τα πρώτα συμπεράσματα χωρίς την χρήση 

φίλτρων. Στην συνέχεια, χρησιμοποιούνται τα φίλτρα ένα ένα πάνω στα ίδια δεδομένα 

προκειμένου να αποφανθεί αν βελτιστοποιούν τα αποτελέσματα για κάθε γράφημα 

ξεχωριστά. Η εικόνα που προκύπτει για το EUR/USD είναι η εξής: 

Πίνακας 13 

 

 Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα παρακάτω: 

 Στο ημερήσιο γράφημα D1 προκύπτουν πολύ λίγα σήματα. Βέβαια, τα 

επιτρεπόμενα από τον MT4 κεριά είναι πολύ λιγότερα από των υπόλοιπων 

γραφημάτων. Total bars in test: D1 = 445, m5 = 45160. Επιπρόσθετα, είναι 

σπάνιο να συμβούν όλες οι προϋποθέσεις που ορίστηκαν σε τόσο μικρό 

χρονικό διάστημα. Για αυτόν τον λόγο, το D1 εξαιρείται από την ανάλυση. 

 Τα περισσότερα σήματα προκύπτουν στα μικρότερα timeframes. 

 Η αναλογία σήματος ανά κερί που προκύπτει, φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 14 

 

Column Labels

Values D1 H1 H4 M15 M5 Grand Total

Sum of Bars in test 445 5533 8215 15980 45610 75783

Sum of Total trades 1 49 85 154 422 711
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 Όπως γίνεται αντιληπτό, το Η4 αποτελεί το γράφημα με τα περισσότερα σήματα 

ανά κερί. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται στοιχεία, όπως ο συντελεστής 

κέρδους, οι επικερδείς θέσεις με το ποσοστό επί του συνόλου των θέσεων και το 

τελικό κέρδος/ζημία. 

Πίνακας 15 

 

 Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

 Το μόνο επικερδές γράφημα είναι αυτό του Η1 και το λιγότερο αυτό του Η4. 

 Το Η1 έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχημένων συναλλαγών και το 

μεγαλύτερο συντελεστή κέρδους. 

 Για τα παραπάνω υπάρχει μια θεωρία. Στα μεγάλα timeframe τα κεριά τείνουν 

να είναι μεγαλύτερα σε pips, συνεπώς και οι θέσεις πολύ απαιτητικές σε stop loss και 

lots, σε περίπτωση που εφαρμοστούν κανόνες διαχείρισης κεφαλαίου. Από την άλλη, τα 

μικρότερα timeframes λόγω μεγαλύτερου θορύβου αλλά και υψηλής μεταβλητότητας, 

ενσωματώνουν σήματα που δεν θεωρούνται έγκυρα και ποιοτικά. Έτσι, ένα μεσαίου 

χρονικού διαστήματος timeframe όπως το Η1, αποτελεί την πιο ισορροπημένη λύση. 

 Εν συνεχεία, για να απομονωθούν σήματα που προκύπτουν από θορύβους και 

από αυξημένη μεταβλητότητα χρησιμοποιούνται τρία φίλτρα που αναλύθηκαν 

παραπάνω. Αυτά είναι τα εξής: 

 Φίλτρο όγκου συναλλαγών 

 Φίλτρο μεγέθους κεριού 

 Φίλτρο τάσης 

Column Labels

Timeframe H1 H4 M15 M5

Profit factor 1.89 0.76 0.91 1.00

Profit trades(%of total)22 (44.90%) 24 (28.24%) 57 (36.31%) 142 (33.26%)

Total net profit 341.91 -506.60 -70.13 -5.35
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 Οι παρακάτω πίνακες αφορούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

χρήση των τριών αυτών φίλτρων που επιλέχθηκαν παραπάνω και η σύγκριση μεταξύ 

αυτών. Ο πρώτος που ακολουθεί αφορά την χρήση του φίλτρου όγκου συναλλαγών. 

Πίνακας 16 

 

 Μείωση των σημάτων, όπως είναι φυσικό. 

 Μείωση συντελεστή κέρδους σε όλα εκτός του Μ5. 

 Μείωση σχετικής πτώσης σε όλα εκτός Μ15. 

 Περίπου ίδια ποσοστά επιτυχημένων σημάτων. 

 Συνεπώς, το φίλτρο αυτό βελτιώνει την λειτουργία του δείκτη στο 

χαμηλότερο πεντάλεπτο γράφημα, απομονώνοντας σήματα που 

προκύπτουν λόγω θορύβου, ο οποίος είναι μεγαλύτερος όσο μικρότερο 

είναι το γράφημα. 

 Ο δεύτερος πίνακας που ακολουθεί αφορά την χρήση του φίλτρου μεγέθους 

κεριού. 

Πίνακας 17 

 

TF VOL Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

H1 0 341.91 1.89 1.53% (156.89) 22 (44.90%)

H1 1 229.11 1.81 1.35% (137.57) 16 (45.71%)

H4 0 -506.60 0.76 7.84% (799.59) 24 (28.24%)

H4 1 -416.23 0.73 7.43% (755.24) 14 (23.33%)

M15 0 -70.13 0.91 1.30% (131.18) 57 (36.31%)

M15 1 -160.78 0.63 1.79% (179.08) 23 (29.87%)

M5 0 -5.35 1.00 2.53% (257.37) 142 (33.26%)

M5 1 26.71 1.04 1.61% (162.99) 75 (34.40%)

TF SIZE Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

H1 0 341.91 1.89 1.53% (156.89) 22 (44.90%)

H1 1 -20.59 0.89 0.93% (92.83) 4 (25.00%)

H4 0 -506.60 0.76 7.84% (799.59) 24 (28.24%)

H4 1 -334.53 0.62 4.73% (473.21) 7 (20.59%)

M15 0 -70.13 0.91 1.30% (131.18) 57 (36.31%)

M15 1 -69.95 0.74 0.97% (97.28) 12 (29.27%)

M5 0 -5.35 1.00 2.53% (257.37) 142 (33.26%)

M5 1 114.91 1.33 0.94% (94.92) 48 (44.04%)
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 Στο Μ5 φιλτραρίστηκαν αρκετά μη έγκυρα σήματα, που προέκυψαν από 

ξεσπάσματα της αγοράς, με συνέπεια τα πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε όλους 

τους δείκτες. 

 Στα υπόλοιπα γραφήματα, παρατηρείται η μείωση κερδών και συντελεστών 

κέρδους καθώς και τα ποσοστά επιτυχημένων συναλλαγών 

 Μείωση σχετικής πτώσης σε όλα. 

 Πολύ μεγάλο φιλτράρισμα με συνέπεια το άνοιγμα λίγων θέσεων. 

 Ο τρίτος που ακολουθεί αφορά την χρήση του φίλτρου τάσης. 

Πίνακας 18 

 

 Περίπου ίδιοι συντελεστές κέρδους. 

 Μείωση σχετικής πτώσης σε όλα. 

 Περίπου ίδια ποσοστά επιτυχημένων σημάτων.  

 Όπως γίνεται αντιληπτό, θεωρείται σκόπιμο να γίνει και μελέτη των φίλτρων 

ανά timeframe προκειμένου να οδηγηθούμε σε καλύτερα και εξειδικευμένα 

αποτελέσματα. Οι πίνακες ανά timeframe είναι οι παρακάτω: 

 Για το Η1: 

 

TF TREND Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

H1 0 341.91 1.89 1.53% (156.89) 22 (44.90%)

H1 1 243.85 1.90 0.97% (98.95) 14 (43.75%)

H4 0 -506.60 0.76 7.84% (799.59) 24 (28.24%)

H4 1 -318.53 0.78 6.29% (643.49) 14 (25.93%)

M15 0 -70.13 0.91 1.30% (131.18) 57 (36.31%)

M15 1 -22.68 0.95 1.26% (126.76) 36 (37.11%)

M5 0 -5.35 1.00 2.53% (257.37) 142 (33.26%)

M5 1 -42.35 0.95 1.77% (178.92) 83 (31.80%)

TF VOL SIZE TREND Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

H1 0 0 0 341.91 1.89 1.53% (156.89) 22 (44.90%)

H1 1 0 0 229.11 1.81 1.35% (137.57) 16 (45.71%)

H1 0 1 0 -20.59 0.89 0.93% (92.83) 4 (25.00%)

H1 0 0 1 243.85 1.90 0.97% (98.95) 14 (43.75%)
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 Τα μεγαλύτερα κέρδη παρουσιάζονται χωρίς την χρήση φίλτρων. 

 Ο χειρότερος συντελεστής κέρδους σε συνάρτηση με τις πολύ λίγες συναλλαγές, 

αλλά και το πολύ κακό ποσοστό επιτυχημένων συναλλαγών, καθιστούν το 

φίλτρο μεγέθους κεριού το χειρότερο για το Η1. 

 Για το Η4: 

 

 Για ένα timeframe που ο δείκτης έχει αποδειχτεί ανεπαρκής το φίλτρο τάσης 

μοιάζει το καλύτερο, καθώς προσφέρει καλύτερες τιμές σε όλες τις μεταβλητές. 

 Για το Μ15: 

 

 Ο καλύτερος συντελεστής κέρδους σε συνάρτηση με το καλύτερο ποσοστό 

επιτυχημένων συναλλαγών καθιστούν το φίλτρο τάσης το καλύτερο για το Μ15. 

 Για το Μ5: 

 

 Στο μικρότερο timeframe ελέγχου του δείκτη, το φίλτρο μεγέθους κεριού 

μοιάζει να είναι ιδανικό, αφού προσφέρει τις καλύτερες τιμές σε όλες τις 

TF VOL SIZE TREND Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

H4 0 0 0 -506.60 0.76 7.84% (799.59) 24 (28.24%)

H4 1 0 0 -416.23 0.73 7.43% (755.24) 14 (23.33%)

H4 0 1 0 -334.53 0.62 4.73% (473.21) 7 (20.59%)

H4 0 0 1 -318.53 0.78 6.29% (643.49) 14 (25.93%)

TF VOL SIZE TREND Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

M15 0 0 0 -70.13 0.91 1.30% (131.18) 57 (36.31%)

M15 1 0 0 -160.78 0.63 1.79% (179.08) 23 (29.87%)

M15 0 1 0 -69.95 0.74 0.97% (97.28) 12 (29.27%)

M15 0 0 1 -22.68 0.95 1.26% (126.76) 36 (37.11%)

TF VOL SIZE TREND Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

M5 0 0 0 -5.35 1.00 2.53% (257.37) 142 (33.26%)

M5 1 0 0 26.71 1.04 1.61% (162.99) 75 (34.40%)

M5 0 1 0 114.91 1.33 0.94% (94.92) 48 (44.04%)

M5 0 0 1 -42.35 0.95 1.77% (178.92) 83 (31.80%)
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μεταβλητές. Αυτό συμβαίνει, επειδή φιλτράρονται τα τυχόν ξεσπάσματα που 

αντικατοπτρίζονται στις ουρές των κεριών που προκύπτουν και αποτελούν 

θόρυβο για το συγκεκριμένο μέγεθος κεριών. 

 Προκειμένου να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα για κάθε timeframe ξεχωριστά, 

γίνεται ταυτόχρονη χρήση δύο μεθόδων. Για παράδειγμα, στο Η1 γίνεται η χρήση των 

φίλτρων όγκου συναλλαγών και τάσης ταυτόχρονα, και τα αποτελέσματα παραθέτονται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 19 

 

 Μεγαλύτερο φιλτράρισμα που οδηγεί σε λίγες συναλλαγές αλλά με πολύ καλά 

αποτελέσματα για όλες τις μεταβλητές εκτός του κέρδους. 

 Συνεπώς, για το Η1 συνίσταται η χρήση φίλτρου τάσης. 

 Για το Η4 timeframe προτιμήθηκε η χρήση φίλτρου μεγέθους κεριού και 

φίλτρου τάσης. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 20 

 

 Με την χρήση των δύο φίλτρων ταυτόχρονα μειώθηκαν οι συναλλαγές στο 

ελάχιστο. 

 Για ένα δείκτη που δεν αποφέρει αποτελέσματα με κανένα φίλτρο η ανάλυση 

σταματάει εδώ. 

TF VOL SIZE TREND MM INST Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

H1 0 0 0 0 0 341.91 1.89 1.53% (156.89) 22 (44.90%)

H1 1 0 0 0 0 229.11 1.81 1.35% (137.57) 16 (45.71%)

H1 0 1 0 0 0 -20.59 0.89 0.93% (92.83) 4 (25.00%)

H1 0 0 1 0 0 243.85 1.90 0.97% (98.95) 14 (43.75%)

H1 1 0 1 0 0 176.66 1.96 0.98% (98.95) 10 (45.45%)

TF VOL SIZE TREND MM INST Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

H4 0 0 0 0 0 -506.60 0.76 7.84% (799.59) 24 (28.24%)

H4 1 0 0 0 0 -416.23 0.73 7.43% (755.24) 14 (23.33%)

H4 0 1 0 0 0 -334.53 0.62 4.73% (473.21) 7 (20.59%)

H4 0 0 1 0 0 -318.53 0.78 6.29% (643.49) 14 (25.93%)

H4 0 1 1 0 0 -283.99 0.52 3.08% (308.47) 3 (14.29%)
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 Το Η4 γράφημα δεν αποτελεί κερδοφόρο timeframe, καθώς τα κεριά του 

συγκροτούνται από πολλά pips. Συνέπεια αυτού, είναι οι πολύ μεγάλες 

αποστάσεις stop loss και take profit, που απ' ότι φαίνεται δεν ευδοκιμούν στο 

δείκτη που αναλύουμε. 

 Προχωρώντας την ανάλυση στο Μ15 γράφημα, τα φίλτρα που επιλέχθηκαν 

είναι αυτό του μεγέθους κεριού και της τάσης. Τα αποτελέσματα από την χρήση τους 

βρίσκονται παρακάτω. 

Πίνακας 21 

 

 Το πολύ μεγάλο φιλτράρισμα και σε αυτή την περίπτωση δεν ευνοεί την μελέτη. 

 Η απώλεια κερδών μετριάζεται στο ελάχιστο. Παρόλ' αυτά δεν μπορούμε να 

οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα με την χρήση δύο φίλτρων ταυτόχρονα. 

 Τελειώνοντας με το κομμάτι των ταυτόχρονων φίλτρων, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα από την χρήση φίλτρων όγκου συναλλαγών και  μεγέθους κεριού για το 

Μ5. 

Πίνακας 22 

 

TF VOL SIZE TREND MM INST Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

M15 0 0 0 0 0 -70.13 0.91 1.30% (131.18) 57 (36.31%)

M15 1 0 0 0 0 -160.78 0.63 1.79% (179.08) 23 (29.87%)

M15 0 1 0 0 0 -69.95 0.74 0.97% (97.28) 12 (29.27%)

M15 0 0 1 0 0 -22.68 0.95 1.26% (126.76) 36 (37.11%)

M15 0 1 1 0 0 -21.51 0.88 0.68% (67.85) 9 (32.14%)

TCKR1 TCKR2 TF VOL SIZE TREND MM INST Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

EUR USD M5 0 0 0 0 0 -5.35 1.00 2.53% (257.37) 142 (33.26%)

EUR USD M5 1 0 0 0 0 26.71 1.04 1.61% (162.99) 75 (34.40%)

EUR USD M5 0 1 0 0 0 114.91 1.33 0.94% (94.92) 48 (44.04%)

EUR USD M5 0 0 1 0 0 -42.35 0.95 1.77% (178.92) 83 (31.80%)

EUR USD M5 1 1 0 0 0 6.24 1.02 0.91% (92.06) 31 (37.80%)
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 Εκτός από την βελτίωση της σχετικής πτώσης, σε όλες τις άλλες μεταβλητές τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται δεν θεωρούνται βελτιστοποιημένα σε σχέση 

με την ασύγχρονη χρήση φίλτρων. 

Βελτιστοποίηση με την εισαγωγή κανόνων διαχείρισης κεφαλαίου 

 Έχοντας αποκλείσει το μεγαλύτερο D1 γράφημα από την ανάλυση μας λόγω 

ελάχιστων σημάτων και το Η4 λόγω ανεπαρκών αποτελεσμάτων, για λόγους που έγιναν 

γνωστοί παραπάνω, σημαντικό κρίνεται να γίνει βελτιστοποίηση του δείκτη για τα 

εναπομείναντα γραφήματα. Εικάζεται, πως με την χρήση κανόνων διαχείρισης 

κεφαλαίου, θα αυξηθεί το κέρδος από την ελαχιστοποίηση της σχετικής πτώσης, με την 

χρήση συγκεκριμένου ρίσκου ανά σήμα ανάλογα με την ποιότητα του, και την αύξηση 

των κερδών από ποιοτικότερα σήματα. Στον παρακάτω πίνακα εντοπίζονται οι αλλαγές 

που προσφέρει η χρήση του κανόνα ανά timeframe. 

Πίνακας 23 

 

 Τα αποτελέσματα είναι ταξινομημένα με βάση τον συντελεστή κέρδους από τον 

μεγαλύτερο προς τον μικρότερο. 

 Φαίνεται λοιπόν πως στο Η1 δεν βοηθάει η χρήση κανόνων διαχείρισης 

κεφαλαίου. 

Ακολουθεί ο πίνακας για το Μ15: 

TF VOL SIZE TREND MM Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

H1 1 0 1 0 167.51 1.91 0.98% (98.95) 9 (40.91%)

H1 0 0 1 0 243.85 1.90 0.97% (98.95) 14 (43.75%)

H1 0 0 0 0 341.91 1.89 1.53% (156.89) 22 (44.90%)

H1 1 0 0 0 229.11 1.81 1.35% (137.57) 16 (45.71%)

H1 1 0 0 1 226.03 1.52 1.70% (173.39) 15 (42.86%)

H1 0 0 0 1 312.68 1.49 2.06% (212.87) 21 (42.00%)

H1 1 0 1 1 114.29 1.43 0.86% (87.79) 8 (38.10%)

H1 0 0 1 1 167.33 1.40 1.10% (112.70) 13 (39.39%)

H1 1 1 0 1 25.15 1.13 0.85% (85.52) 4 (30.77%)

H1 0 1 0 1 -8.24 0.96 1.37% (137.15) 4 (26.67%)

H1 0 1 0 0 -20.59 0.89 0.93% (92.83) 4 (25.00%)
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Πίνακας 24 

 

 Ο κανόνας που τέθηκε αποφέρει κέρδη σε ένα αμφιλεγόμενο timeframe. 

 Λειτουργεί καλύτερα βελτιώνοντας σχεδόν όλα τα φίλτρα. 

Τέλος, ο πίνακας για το Μ5: 

Πίνακας 25 

 

 Βελτιστοποιεί τα ήδη καλά αποτελέσματα. 

 Εξαρτάται από την επιτυχία των σημάτων, καθώς δεν λειτουργεί προς όφελος 

του επενδυτή όταν το ποσοστό επιτυχημένων συναλλαγών πέφτει κάτω του 

35%. 

TF VOL SIZE TREND MM Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

M15 0 0 1 1 173.00 1.13 2.29% (231.24) 36 (36.73%)

M15 0 0 0 1 187.52 1.08 2.31% (240.60) 57 (35.85%)

M15 0 0 1 0 -22.68 0.95 1.26% (126.76) 36 (37.11%)

M15 0 1 1 1 -25.70 0.94 1.14% (114.28) 9 (32.14%)

M15 0 0 0 0 -70.13 0.91 1.30% (131.18) 57 (36.31%)

M15 0 1 1 0 -21.51 0.88 0.68% (67.85) 9 (32.14%)

M15 0 1 0 1 -114.72 0.82 2.12% (213.20) 12 (28.57%)

M15 1 0 0 1 -229.74 0.81 2.85% (286.51) 23 (29.11%)

M15 1 0 1 1 -148.37 0.80 2.13% (212.68) 14 (29.17%)

M15 0 1 0 0 -69.95 0.74 0.97% (97.28) 12 (29.27%)

M15 1 1 0 1 -172.82 0.65 2.36% (237.50) 7 (23.33%)

M15 1 0 0 0 -160.78 0.63 1.79% (179.08) 23 (29.87%)

TF VOL SIZE TREND MM Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

M5 0 1 0 1 657.89 1.47 2.13% (224.15) 50 (44.64%)

M5 0 1 1 1 383.07 1.42 1.68% (175.81) 30 (42.25%)

M5 0 1 0 0 114.91 1.33 0.94% (94.92) 48 (44.04%)

M5 1 1 0 1 153.01 1.14 2.64% (272.26) 31 (37.80%)

M5 1 0 0 0 26.71 1.04 1.61% (162.99) 75 (34.40%)

M5 1 1 0 0 6.24 1.02 0.91% (92.06) 31 (37.80%)

M5 0 0 0 0 -5.35 1.00 2.53% (257.37) 142 (33.26%)

M5 1 0 1 1 -6.74 1.00 4.11% (422.52) 48 (34.78%)

M5 1 0 0 1 -55.11 0.98 7.22% (753.83) 77 (34.53%)

M5 0 0 1 0 -42.35 0.95 1.77% (178.92) 83 (31.80%)

M5 0 0 0 1 -389.50 0.94 11.64% (1241.55) 146 (33.49%)

M5 0 0 1 1 -404.32 0.89 7.07% (728.05) 85 (31.95%)
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Βελτιστοποίηση με το επί τόπου άνοιγμα θέσης 

 Μία ακόμα εναλλακτική πρόταση προκύπτει από την ιδέα για επί τόπου άνοιγμα 

θέσης. Η μέθοδος αυτή αποσκοπεί στην άμεση αντίδραση στις κινήσεις της αγοράς και 

στόχο έχει να μην χαθεί η ευκαιρία από την απότομη συνέχιση της τάσης, στην οποία 

βασίζεται και ο δείκτης. 

 Ξεκινώντας με το Η1 εντοπίζουμε τα παρακάτω: 

Πίνακας 26 

 

 Όπως και με τον κανόνα διαχείρισης κεφαλαίου, έτσι και εδώ το Η1 δεν 

επιδέχεται βελτιστοποίηση 

 

Συνεχίζοντας, το Μ15: 

Πίνακας 27 

 

TF VOL SIZE TREND INST Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

H1 1 0 1 0 167.51 1.91 0.98% (98.95) 9 (40.91%)

H1 0 0 1 0 243.85 1.90 0.97% (98.95) 14 (43.75%)

H1 0 0 0 0 341.91 1.89 1.53% (156.89) 22 (44.90%)

H1 1 0 0 0 229.11 1.81 1.35% (137.57) 16 (45.71%)

H1 0 0 0 1 -11.98 0.98 1.81% (181.22) 35 (50.72%)

H1 1 0 0 1 -24.79 0.95 1.65% (165.19) 23 (47.92%)

H1 0 1 0 0 -20.59 0.89 0.93% (92.83) 4 (25.00%)

H1 1 0 1 1 -60.42 0.81 1.59% (158.74) 12 (42.86%)

H1 0 0 1 1 -100.27 0.77 1.98% (198.12) 19 (45.24%)

H1 0 1 0 1 -128.80 0.56 1.94% (194.56) 10 (41.67%)

H1 0 1 1 1 -115.61 0.47 1.98% (198.36) 6 (37.50%)

H1 1 1 0 1 -139.73 0.47 1.86% (186.22) 6 (35.29%)

TF VOL SIZE TREND INST Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

M15 0 0 1 0 -22.68 0.95 1.26% (126.76) 36 (37.11%)

M15 0 1 1 1 -9.27 0.95 0.91% (90.71) 19 (50.00%)

M15 0 0 1 1 -39.30 0.93 1.08% (108.39) 73 (52.90%)

M15 0 0 0 0 -70.13 0.91 1.30% (131.18) 57 (36.31%)

M15 0 1 1 0 -21.51 0.88 0.68% (67.85) 9 (32.14%)

M15 0 0 0 1 -113.56 0.87 1.63% (163.80) 112 (51.85%)

M15 1 0 1 1 -53.33 0.83 0.91% (90.98) 35 (51.47%)

M15 0 1 0 0 -69.95 0.74 0.97% (97.28) 12 (29.27%)

M15 1 0 0 1 -131.38 0.74 1.70% (170.53) 53 (49.07%)

M15 0 1 0 1 -86.84 0.70 1.09% (109.28) 23 (44.23%)

M15 1 0 0 0 -160.78 0.63 1.79% (179.08) 23 (29.87%)

M15 1 1 0 1 -88.83 0.58 1.15% (115.70) 15 (41.67%)
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 Η προσπάθεια κρίνεται ανεπιτυχής για βελτιστοποίηση, καθώς ο λογαριασμός 

εξακολουθεί να είναι ζημιογόνος. 

Για το Μ5 ο πίνακας παρακάτω: 

Πίνακας 28 

 

 Ακόμα και στο Μ5 τα αποτελέσματα κρίνονται ανεπαρκή. 

 Κατά συνέπεια, η χρήση του επί τόπου ανοίγματος θέσης αποτελεί μία 

λανθασμένη τακτική για τον επενδυτή. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι πως 

ανοίγονται αρκετές ζημιογόνες θέσεις, οι οποίες βλάπτουν τον λογαριασμό του 

εμπλεκόμενου,  καθώς το επί τόπου άνοιγμα δεν προσφέρει τις ιδανικές τιμές 

ανοίγματος θέσης. Έτσι, ακόμα και επικερδής να αποδειχτεί η συναλλαγή, το κέρδος 

του επενδυτή από την θέση είναι ελάχιστο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η ζημία 

μεγαλύτερη.  

Ζωντανό παράδειγμα συναλλαγής  

 Όλη η παραπάνω διαπίστωση, πως το επί τόπου άνοιγμα μιας συναλλαγής 

παράγει χειρότερα αποτελέσματα, οδηγεί στην θεώρηση πως επιτρέπεται στον 

συναλλασσόμενο να μελετήσει την αγορά για ένα χρονικό διάστημα, προτού προβεί σε 

αγορά ή πώληση της εκάστοτε ισοτιμίας. Στο παρακάτω ζωντανό παράδειγμα 

αποτυπώνεται όλη η διαδικασία της στρατηγικής αυτής. 

TF VOL SIZE TREND INST Total net profit Profit factor Relative drawdown Profit trades (% of total)

M5 0 1 0 0 114.91 1.33 0.94% (94.92) 48 (44.04%)

M5 1 0 0 0 26.71 1.04 1.61% (162.99) 75 (34.40%)

M5 1 0 0 1 30.91 1.04 1.17% (118.53) 161 (52.96%)

M5 1 1 0 0 6.24 1.02 0.91% (92.06) 31 (37.80%)

M5 1 0 1 1 4.93 1.01 0.93% (93.72) 103 (54.21%)

M5 0 0 0 0 -5.35 1.00 2.53% (257.37) 142 (33.26%)

M5 0 1 1 1 -5.82 0.98 0.55% (55.32) 55 (55.56%)

M5 0 0 1 0 -42.35 0.95 1.77% (178.92) 83 (31.80%)

M5 0 1 0 1 -24.34 0.94 0.90% (90.16) 79 (53.02%)

M5 0 0 1 1 -48.35 0.94 1.32% (131.78) 164 (47.81%)

M5 0 0 0 1 -84.79 0.93 2.51% (253.11) 264 (47.06%)

M5 1 1 0 1 -38.87 0.89 0.91% (91.70) 60 (52.63%)
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Εικόνα 15 

 

1. Στο μονόωρο γράφημα του EUR/USD, στις 15/08/2017 και ώρα 17:00, γίνεται 

εντοπισμός του σήματος. 

2. Η τάση είναι πτωτική, και ο όγκος συναλλαγών στο πτωτικό κερί αυξημένος. 

3. Τοποθετείται θέση πώλησης στην τιμή ανοίγματος του πτωτικού κεριού, η 

οποία ανοίγει σχετικά γρήγορα, στις 18:00. 

4. Το take profit επίπεδο ρυθμίζεται στο κλείσιμο του πρώτου κεριού σήματος. 

5. Το stop loss ορίζεται από το 1:1 risk/reward, δηλαδή στην τιμή που προκύπτει 

από την πρόσθεση τιμής ανοίγματος και απόστασης, έως το take profit επίπεδο 

που ορίστηκε νωρίτερα. 

6. Η θέση εξελίσσεται ως εξής: 
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Εικόνα 16 

 

7. Μετά από μια ατασική περίοδο, η πτώση συνεχίζεται και έτσι κλείνει η θέση 

στο take profit επίπεδο που ορίστηκε. 

8. Τα δεδομένα της θέσης:  

 Πώληση: 1,17403 

 Take Profit: 1,16921 

 Stop Loss: 1,17885 

 Pips: 48,2 
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Συμπέρασμα και προτάσεις 

 Συνοψίζοντας, ο δείκτης που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε πάνω σε 

πραγματικά δεδομένα του EUR/USD, με την βοήθεια του MetaTrader 4, αποδεικνύεται 

επικερδής σε δύο γραφήματα, το Η1 και το Μ5. Ανάλογα με την χρήση φίλτρων και 

βελτιστοποίησης που εφαρμόστηκαν, προκύπτουν και κατά καιρούς καλύτερα 

αποτελέσματα. Αρχικά, αποκλείστηκε το D1 λόγω ελάχιστων σημάτων. Έπειτα, το Η4 

γράφημα δεν εμφάνισε ικανοποιητικά αποτελέσματα, και όταν εφαρμόστηκαν φίλτρα 

για την βελτιστοποίηση τους, παρουσιάστηκαν ελάχιστα σήματα, πράγμα που κάνει την 

ανάλυση μη έγκυρη από την οπτική της στατιστικής. Μια πρόταση που απορρέει από 

την χρήση του δείκτη είναι η μελέτη αυτών των δύο γραφημάτων με μεγαλύτερο 

δείγμα, δηλαδή περισσότερα παρελθοντικά δεδομένα, που ίσως οδηγήσουν σε πολύ 

καλύτερα αποτελέσματα. 

 Περνώντας στο γράφημα Η1, ένα από τα δύο καλύτερα γραφήματα, εκτιμήθηκε 

πως ο δείκτης λειτουργεί καλύτερα χωρίς φίλτρα και χωρίς καμία προσπάθεια 

βελτιστοποίησης. Είναι το πιο ισορροπημένο γράφημα από άποψη όγκου συναλλαγών 

και θορύβου, αλλά και μεγέθους κεριών, κάτι που συνεπάγεται καλύτερα stop loss. 

Είναι, επίσης, το γράφημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση και προέκυψε η 

ιδέα για αυτοματοποίηση αυτής. 

 Για το Μ15 γράφημα, τα αποτελέσματα δεν κρίθηκαν ικανοποιητικά. Μέσω, 

όμως, φίλτρων τάσης αλλά και ταυτόχρονης χρήσης φίλτρων τάσης και μεγέθους 

κεριών, παρουσιάστηκαν βελτιωμένες προτάσεις. Η χρήση κανόνων διαχείρισης 

κεφαλαίου απέφερε κέρδος σε ένα γράφημα που τα φίλτρα δεν τα κατάφεραν. 

 Κλείνοντας αυτήν την περίληψη των αποτελεσμάτων, το Μ5 αποτελεί μια πολύ 

καλή πρόταση χρήσης του δείκτη με φίλτρο μεγέθους κεριού, αλλά και κανόνων 

διαχείρισης κεφαλαίου. Το φίλτρο, αυτό, είναι ικανό να αποτρέψει το άνοιγμα θέσης 

από σήμα το οποίο είναι ακατάλληλο προς διαπραγμάτευση, λόγω της αστάθειας της 

αγοράς σε τόσο μικρές περιόδους. 
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 Τέλος, το επί τόπου άνοιγμα συναλλαγών δεν αποτελεί πρόταση, για τον απλό 

λόγο ότι μεγιστοποιούνται οι ζημίες και μειώνονται τα κέρδη. Μια πρόταση που 

προκύπτει, όμως, είναι αυτή της χρήσης μικρότερου συντελεστή ρίσκου προς απόδοση 

risk/reward, που ίσως παρουσιάσει κέρδη. 

 Συνεπώς, ο δείκτης που αναλύθηκε παρουσίασε αρκετά καλά αποτελέσματα στα 

γραφήματα Η1 και Μ5. Το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να ανοίγει επί τόπου η θέση που 

προτείνεται από τον δείκτη, επιτρέπει την χρήση του ανθρώπινου παράγοντα για το 

φιλτράρισμα του σήματος, αφού υπάρχει διαθέσιμο ένα χρονικό περιθώριο. Έτσι, ο 

χρήστης, με την βοήθεια της τεχνολογίας, λαμβάνει την γνώση για το πότε προκύπτει 

ένα σήμα εισόδου στην αγορά, και ο ίδιος είναι αυτός που καλείται να αποφασίσει για 

την εγκυρότητα του, ύστερα από έρευνα.  

 Η πρόταση που προκύπτει είναι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής κατά την οποία ο 

χρήστης, με την βοήθεια της θεμελιώδους ανάλυσης και της ανάλυσης ψυχολογίας της 

αγοράς, μέσω των εργαλείων που προσφέρει αυτή, όπως η COT, θα μπορεί να 

φιλτράρει τα σήματα που προκύπτουν μέσω της αυτοματοποίησης της τεχνικής 

ανάλυσης, που ο ίδιος επέλεξε. Η αυτοματοποίηση των συναλλαγών θα μπορέσει να 

θεωρηθεί ιδανική, την στιγμή που η θεμελιώδης ανάλυση και η ανάλυση ψυχολογίας 

της αγοράς θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον κώδικα που τρέχει πίσω από το 

τερματικό του χρήστη. Μέχρι τότε, ο ανθρώπινος παράγοντας σε συνεργασία με την 

αυτοματοποίηση που ο ίδιος δημιούργησε, θα θεωρούνται άρρηκτα δεμένες 

προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία ενός συστήματος συναλλαγών.  
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