
Swing Charting – Játék az idővel (1.) 

Még a Technikai Elemzés rejtelmeiben járatosak is veszélyes megszokások rabjaivá 
válhatnak. A többség hallott már arról, hogy az árfolyamokat nemcsak lineárisan, hanem 
logaritmikusan is lehet ábrázolni, mégis kevesen alkalmazzák, számos előnye ellenére. Arról 
viszont tényleg nagyon ritkán hallani, hogy nemcsak az árfolyamokkal, hanem az idővel is 
lehet játszani. Ki mondta, hogy az egyes óráknak, napoknak vagy a hónapoknak ugyanakkora 
helyet kell adni a grafikonon? Semmi nem akadályoz meg minket abban, hogy az időt ne 
lineárisan ábrázoljuk, hanem más tényezőktől függően variáljunk az egyes időszakok chart-
on történő ábrázolásával.  

Ezen gondolatból elindulva fejlődött ki az ún. Swing Charting, ahol akkor történik új árfolyam 
ábrázolása, ha jelentős mértékű elmozdulás történt. A jelentős elmozdulás természetesen 
relatív fogalom, így az esetek többségében a chart rajzoló szoftver lehetőséget ad arra, hogy 
a felhasználó maga állítsa be mekkora legyen a kritikus mozgás, amelyre az adott grafikon 
típus reagál. Lehet jelentős elmozdulás az is, ha egy bizonyos időintervallumon belüli új 
minimumot vagy maximumot éri el a kurzus. Természetesen ezt is lehet tovább variálni, 
például csak akkor történik új ábrázolás a grafikonon, ha négy új egymást közvetve követő 
maximum vagy minimum születik a meghatározott időszak alatt.  

Sok rendszer a volatilitást felhasználva, állapítja meg a kritikus elmozdulás nagyságát, vagy az 
új csúcs-mélypont esetén a meghatározott időintervallum hosszát. A lehetőségek száma 
gyakorlatilag végtelen, az új grafikon típust vagy más érzékenységű grafikont kifejlesztő 
kalandornak csak annyit kell meghatároznia, hogy milyen kritériumok mellett történik új 
jelölés a charton. Természetesen ezt követően konzekvensen használnia, vagy a 
szemétkosárba kell hajítania művét.  

Nézzük meg miről is van szó. Az Adidas hagyományos gyertya diagrammján piros 
bekarikázással jelöltem azokat a területeket, ahol az árfolyam nem mozdult el lényegesen, 
oldalazott, a piaci szereplők jobb esetben is csak morfondíroztak azon, hogy mit csináljanak.  



 

A következő grafikonon jól látható, hogy a felesleges árfolyammozgások kiszűrése 
megtörtént, egy sokkal tisztább, és valljuk be: unalmasabb képet kaptunk. A változások 
nyomon követhetőek az elemek számán, amelyből kevesebb lett; a kilengéseken, amelyek 
gyakorlatilag teljesen megszűntek ; a piros körök szélességén, amelyek hiába ugyanolyan 
hosszúságú időszakot jelölnek, mégsem ugyanolyan szélesek, a forgalmat ábrázoló 
oszlopdiagrammon, az egyes napok közötti távolságon valamint az oszlopok néhol eltérő 
színén; valamint a mozgóátlagok rendellenes kilengésein. Ezek mind azt jelzik, hogy az idő 
megszűnt állandó szélességű lenni, csak a lényeges rövid és középtávú trendek szerepelnek 
rajta.  



 

A kritikus elmozdulás mértékével tovább lehet játszani. Ha könnyítünk a feltételeken, akkor 
több elem kerül fel a grafikonra és több kisebb elmozdulás is látható lesz. Hogy ez segít 
rajtunk vagy nehezíti a dolgunkat, az mindig az egyedi részvény, egyedi eset függvénye, így a 
chart finomhangolása egy gyakran ismétlődő majdhogynem művész munka eredménye.  



 

Az egyes elemek a grafikonon, csak első látásra tűnhetnek furcsa gyertyának. Valójában az 
ún Renko grafikonról van szó, amely név eredete a japán „renga” (tégla) szóból származik. Az 
árfolyammozgást tehát egymásra épülő téglák alkotják, amelyek mindig egyforma méretűek 
és folytonosságot képeznek a charton. Új pozíció felvételén vagy meglévő lezárásán akkor 
érdemes elgondolkozni, ha vagy piros elemek sora véget ért és a másik irányba indult el az 
árfolyam. Az előző két grafikon különbségén is jól látszik, hogy mennyi múlik a 
finomhangoláson, hiszen az első esetben sokkal kevesebb rossz jelzést kaptunk. A trend 
meghatározásán túl még arra is jó lehet a Renko, hogy a kisebb kilengéseket kiszűrve, 
biztosabba határozhassunk meg támasz, illetve ellenállás szinteket.  

A jövő héten a nem hagyományos időábrázolású chartok további típusaival folytatjuk.  
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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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