
Logaritmikus vagy Lineáris grafikonok? 

A technikai elemzők párbeszédének egyik sarkalatos pontja szokott lenni, hogy milyen 
skálázást használjanak a grafikonrajzolásnál. Az egyik variáció, hogy az árfolyam változását 
egy lineáris beosztású tengelyen ábrázolják, ahol 1000 és 2000 között (100% felfelé, 50% 
lefelé) ugyanakkorának látjuk az elmozdulásokat, mint 19.000 és 20.000 között (5,3% felfelé 
és 5% lefelé). A másik lehetőség, hogy logaritmikus skálát használunk, ami vizuálisan 
összevethetővé teszi a két említett elmozdulást, azaz arányaiban az egyik annyival 
különbözik a másiktól, mint a valós százalékos eltérésük. Ez utóbbi tulajdonság 
elengedhetetlen a technikai elemzésnél, mivel alapvetően az árfolyammozgások vizuális 
érzékelésére épít, ez alapján von le következtetéseket, így jogos elvárás, hogy mindezt minél 
pontosabb eszközökkel tehesse. A százalékok megadásánál már szembetűnik a nyilvánvaló 
tény, hogy nem mindegy mennyit nyertünk, 100%-ot vagy 5,3%-ot és az sem mindegy, hogy 
ezt a grafikon mennyire adja vissza. Nyilvánvalóan szándékos a túlzó értékek használata, de a 
következtetés még inkább életbevágó akkor, amikor a különbség kevésbé érzékelhető, 
például amikor "csak" néhány százalékról van szó, de jóval gyakoribb is. Nézzük meg mindezt 
egy konkrét példán.  

Dow Jones:Az alábbi két grafikon a Dow Jones mozgását ábrázolja 1993. és 2003. között. 
Nézzük először a lineáris ábrázolást.  

 

Az eddig írtak alapján könnyen olvasható a grafikon. Ha valaki leméri vonalzóval, akkor teljes 
biztonsággal állíthatja, hogy a két távolság egyformának látszik. Mi a helyzet a logaritmikus 
ábrával?  



 

Ugye nem mindegy?  

A következőkben arra szeretnék rámutatni, hogy a különböző elemzési módszereknél, 
konkrétan a formációknál, tehát a "rajzolgatós" technikáknál, sem mindegy, hogy mit 
használunk. Személy szerint ritkán használok ferde vonalakat önmagukban, azokat inkább 
háromszögek, zászlók, stb. bemutatásánál szoktam alkalmazni, de a következő példán így 
tudom a leginkább érzékeltetni a lényeget. A példa most abból a szempontból túlzó, a 
drasztikusabb látvány érdekében, hogy nem mindennapi az ehhez hasonló hatalmas 
elmozdulás, viszont a mondanivalót kiválóan szemlélteti. MTMS:Az orosz index 2001-2002-es 
logaritmikus grafikonján láthatjuk, hogy egy meredek, határozott trendvonal tört meg június 
14-ével, amelyet követően esni kezdett a piac.  



 

Ugyanez a trendvonal a lineáris skálázású grafikonon, csupán több, mint egy hónappal 
később tört meg, még egy meredekebb társa is lemaradt az előzőhöz képest egy héttel.  



 

Mindez azt hiszem elég bizonyíték arra, hogy miért érdemesebb logaritmikus grafkonokat 
használni a technikai elemzés során. Aki hozzám hasonlóan a "mögöttes tartalomra" is 
kíváncsi, annak megpróbálom kifejteni, hogy mi alapján tulajdonítok valójában nagyobb 
jelentőséget a log. grafikonoknak. Alapvetően az árfolyammozgásokat a kereskedésben részt 
vevők határozzák meg, akikben egy-egy elmozdulás különböző érzelmi reakciókat vált ki. 
Ezek a reakciók vetítődnek ki a lépéseikben, azaz a konkrét vételi, eladási ügyletekben, 
amiket mi a grafikonok segítségével teszünk vizuálisan emészthetőbbé. Az input 
meghatározója pszichológia, az output pedig maga a grafikon. Mivel nyilvánvalóan egy 25%-
os emelkedés hevesebb következményekkel jár, mint egy 11%-os - attól függetlenül, hogy 
mindkét esetben pl. 1.000 pont elmozdulásról van szó -, így mindenféleképpen indokolt a 
különbség lehető leghitelesebb ábrázolása. Ez a helyes következtetés levonhatóságának 
alapja. A spekuláns nyugodtan dicsekedhet vele, hogy fogott 1000 pontot a Dow-n, de a 
racionálisabb gondolkodású társa rögtön megkérdezi tőle, hogy 4.000-ről vagy 9.000-ről 
tette mindezt - mert ugye nagyon nem mindegy.  

Bridge Wealth Management 

További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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