
Kereskedés japán gyertyák segítségével I  

A technikai elemzés jónéhány eszköztárát kiveséztük már, azonban az indikátorok mellett 
érdemes nagyobb figyelmet szentelni a napon belüli kulcs információkból levonható 
következtetések jelentőségére is. Elemzéseinkben gyakorta hivatkozunk különböző 
formációkra a japán-gyertya típusú grafikonokon. Mivel a magyar nyelvű információs anyag 
meglehetősen hiányos, legalábbis nem mondható széleskörben elterjedtnek, mai nappal 
induló több részből álló cikksorozatunkban a főbb formációk jelentőségéről és 
előfordulásáról lesz szó, később ezek gyakorlati felhasználását is megmutatjuk. A japán-
gyertya grafikon, ahogy már többször volt róla szó a nap legfontosabb árfolyam információit 
hordozza, hiszen róluk a nyitó és záró értékeken kívül a maximum és minimum értékek is 
könnyedén leolvashatók, sőt a napon belüli mozgás és annak intenzitása is megfigyelhető.  

 

Mindezeken túl azonban, egy vagy több egymást követő gyertya formája és kombinációja 
különleges jelentéssel bírhat a szakavatott szemek számára. A candlestick jelentését 
vizsgálhatjuk önmagában, vagy több napot összevonva.  

Önálló gyertyák jelentősége  

Az önálló gyertyák formájából helyes következtetést csak az előző napok irányadó 
trendjének ismeretében vonhatunk le, de megbízható döntést csak a formáció megerősítése 
után hozhatunk. Ehhez a következő nap információira van szükségünk, vagy egyéb technikai 
eszközök használhatával kell a jelzés pontosságáról meggyőződnünk, hiszen önmagukban 
nagy ezek az eszközök nagy hibaszázalékkal működnek és olyakor ellentétesen reakciókat 
váltanak ki.  



 

Az első és talán legfontosabb információ, amely egyben a legszembeötlőbb is, a gyertya 
mérete. Minél nagyobb egy gyertya, iránytól függően annál erőteljesebb vételi/eladási 
nyomásról tanuskodik az adott napról, minél közelebb van egymáshoz a két szélsőérték, 
annál eseménytelenebb kereskedésről beszélhetünk, jellemzően a bizonytalanság, egy rövid 
korrekció, vagy egyszerűen az érdeklődés hiánya vált ki szűk sávban teljesedő napokat.  

 

A legerőteljesebb árfolyam változást a Marubozu képviseli, ahol a nyitó és záró értékek a 
minimum és maximumot is jelzik egyben. A Marubozu tanuskodik arról, hogy emelkedő 
napon a vevők, míg csökkenő napon az eladók szinte nyitástól a zárásig uralták a 
kereskedést.  

Az alábbi képen a Borsodchem 2005. November 2-i grafikonján láthatunk egy Emelkedő 
Marubozu-t.  



 

Erőteljes vételi, vagy eladási nyomást azonban nemcsak telített testek, hanem hosszú 
árnyékok is kifejezhetnek. Ezek végső színe kevésbé jelentős, inkább a nagy napon belüli 
hullámzás az érdekes, ahol a visszaerősödés, vagy a visszagyengülés az érvényben lévő 
trendben bekövetkező változás lehetőségére utal.  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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