
Swing Charting – Játék az idővel (2.) 

A megelőző cikkben olyan árfolyam ábrázolási és elemzési módszereket ismertettem, ahol az 
idő nem lineárisan, hanem az árfolyammozgás jelentősége alapján jelent meg. Ez jellemzően 
adott időszakon belüli új minimumot vagy maximumot jelent. A már említett Renko 
grafikontípuson kívül ehhez nagyon hasonló elven működik az ún. Point-and-Figure, vagy O-X 
diagramm. A látványos megjelenítéshez érdemes ismét összehasonlítani a hagyományos 
időábrázolású chart-tal. A Nasdaq 100 indexének elmúlt közel két éve bár enyhén emelkedő 
trendet mutat, az időszakok nagy részében inkább oldalazást láthatunk, a kékkel 
bekarikázott részeken.  

 

Az O-X diagrammban X-el jelölik az emelkedő, O-val a csökkenő időszakokat. Az X-ek és O-k 
sorozatának az vethet véget, ha egy előre megadott értékkel a legmagasabb elért szint elleni 
mozgás következik, amely csak úgy mint a Renko esetében, tulajdonképpen az 
érzékenységet jelenti. Ha például ez az értéke egy részvény esetén 10 dollár, és a részvény 
eléri a 100 dolláros szintet, akkor mindaddig nem nyílik új oszlop a diagrammon, amíg az 
árfolyam nem esik 90 dollár alá. Mi történik ha tovább emelkedik? Akkor ugyanazon 
oszlopon belül folytatódik az X-ek sorozata. Az alábbi példán látható, hogy az elmúlt hónapok 
alatt folyamatosan úgy éreztük, hogy egy helyben toporog a főként nagy technológiai 
cégeket tartalmazó mutató, a valóságban – ha kiszűrjük az oldalazó időszakokat – még 
mindig élő emelkedő trendet láthatunk. Hozzá kell tenni: a példa látványosságának 
érzékeltetéséért, igen kis érzékenységűre állítottam a chartot, 100 pontnyi elmozdulás 
kellett az új oszlop megnyílásához. Pirossal karikáztam be azt, hogy 2004-ben sokkal több 
mozgás volt, és az említett paraméter mellett 2005 folyamán mindössze három említésre 
méltó elmozdulás volt a piacon. A zölddel karikázott rész a fenti grafikon azonos időszakát 
mutatja. 



 

Letérve a kitörés vagy szignifikáns mértékű elmozdulás általi ábrázolás ösvényéről, érdemes 
említést tenni egy korlátozott használhatóságú, de kétségkívül egzotikus ábrázolás egyik 
módszerről. Itt a forgalom adja meg az egyes időszakok szélességét, így a nagy kereskedési 
volumenű napok nagyobb súlyt kapnak a grafikonon. Ha egyik nap egy részvény forgalma 
100 000 db volt, majd másnap 200 000 db, akkor a második nap gyertyája és grafikonon 
elfoglalt helye kétszer olyan széles lesz, mint az elsőé. Ilyenformán inkább csak vizuális 
segédeszközként alkalmazható jól. Nézzünk erre is egy példát. Az Aegon biztosító csoport 
részvényeinek árfolyama hagyományos gyertyagrafikonon:  



 

Ezzel szemben az ún. Equivolume chart típusnál látszik, hogy az egyes napok súlyai nem 
egyeznek meg. A pirossal bekarikázott, március 17.-i nap, amikor réssel nyitott a részvény (és 
amelyet azóta sem zárt be), olyan magas forgalom mellett zajlott le, hogy szélességével 
egyből szemébe ötlik annak, aki tanulmányozza az árfolyammozgást, így vizuálisan elősegítve 
a fontos fordulópontok, napok felismerését. Ezen túl, különösebb jelentősége nincsen.  



 

Az idővel való játéknak természetesen számos más módszere van, ezek kialakításának csak a 
fantáziánk szabat határt. Értelmük az imént említett átláthatóságon túl, a kevésbé fontos 
mozgások kiszűrésében, a lényeges folyamatok feltárásában van. Egy kivétel van ez alól: 
amikor a chart nemhogy kiszűrne, hanem éppen ellenkezőleg: mindent ábrázol. Ez az ún. 
Tick Chart, amin nem az időintervallum adja meg az egyes gyertyákba bekerülő 
árfolyamadatok mennyiségét, hanem a kötések száma. Pl. egy 10 tick-es chart-on egy 
gyertyán belül bizonyosan 10 db kötés található, míg egy 10 perces bontású grafikonon ez 
forgalomtól függően lehet 1, de lehet több ezer kötés is. Pl. a MOL esetén a 10-es Tick Chart 
egy tavalyi decemberi napon az alábbiak szerint nézett ki.  



 

AA két piros vonal egész jó napon belüli kereskedési lehetőséget tartogatott, felfelé és lefelé 
is 1-1%-ot hozva. Természetesen ezen grafikonrajzolási módszer csak egyes – jellemzően 
nagyon rövid távú – stratégiák esetén jöhetnek jól. Ilyenkor a spekuláns kis túlzással elzárja 
magát a külvilágtól, elvonatkoztat minden mástól, ha csak nagyon rövid ideig is, de nem nézi 
a többi árfolyamot, és gyors tranzakciókat hajt végre. Miután befejezte, felszáll a lila köd a 
feje körül, és csak akkor tudja meg, mennyi idő telt el miközben kereskedett…  
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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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