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1. Bevezetés

1. Bevezetés

A tőzsdék kialakulását az üzletkötések számszerű megnagyobbodása tette lehetővé.

Ilyenkor nem kellett rendelkezni magával az áruval és a fizetőeszközzel sem. A tőzsde

egy piac, ahol előre meghatározott, szigorú szabályok szerint történik a kereskedés. A

tőzsde eredeti célja az, hogy a tőke szabadon, gyorsan és átláthatóan áramolhasson.

A tőzsdének fontos szerepe van a gazdaságban, segı́tségével a vállalatok további

tőkét vonhatnak be beruházásaikhoz, valamint biztosı́tja a gazdasági folyamatok átlátha-

tóságát és lehetőséget nyújt a piaci tendenciák alakulásának követésére. A kereskedés-

hez régen személyesen kellett részt venni egy azon térben az eladó és vevő félnek, amely

mára jelentősen megváltozott. Ahogy az informatika egyre jobban teret hódı́tott magá-

nak, úgy a tőzsde is egyre több ember számára vált hozzáférhetővé. A kereskedések

lebonyolı́tásához ma már csak egy számı́tógépre és internet hozzáférésre van szükség.

A tőzsdének különböző fajtái léteznek, ilyen például az árutőzsde. Az árutőzsdén

úgynevezett homogén termékekkel lehet kereskedni, ilyen például a cukor, gabona stb.

A másik nagy egysége a tőzsdének az értéktőzsde, ahol különböző értékpapı́rok, de-

vizák és nemesfémek cserélnek gazdát. A harmadik fajtája a tőzsdéknek az áru- és

értéktőzsde, amely mindkét fajta tőzsde feladatait ellátja. A szakdolgozatom során a

fentebbiek közül az értéktőzsdéről és azon belül is a deviza-kereskedelem piacáról sze-

retnék ı́rni.

A szakdolgozatom során bemutatom a deviza-kereskedelmi piacot és annak főbb

részleteit, valamint a különböző, úgymond fő devizapárokról is fogok ı́rni és azok tulaj-

donságairól, mint például volatilitás és különböző devizák közötti összefüggések. Ezek

után bemutatom az online kereskedési felület fontosabb részeit, ı́gy a különféle grafikon

tı́pusokat. Ezek elengedhetetlenül fontosak, hogy a számunkra fontos információkat

kiszűrhessük és profitra tehessünk szert. Továbbá ismertetem a kereskedés során fel-

merülő fontosabb eszközöket is.

A ForEx kereskedés során különböző technikai eszközöket használhatunk, hogy

minél nagyobb profitot realizálhassunk. Ilyenek például a különböző alakzatok, illetve

az indikátorok is. Ezen eszközök használata esetén azonban számı́tanunk kell arra, hogy

sok esetben az árfolyam nem a segı́tségükkel előre jelzett elvárt módon fog alakulni.
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1. Bevezetés

A célunk tehát, hogy kereskedéseink során összességében a veszteségeinket minima-

lizáljuk és mindeközben a nyereségünket pedig maximalizáljuk. Szakdolgozatomban

sokféle, széles körben elterjedt és használatos alakzatot, valamint indikátort bemutatok.

A következő részben a tőzsdei adatsor matematikai elemzéséhez tartozó legfonto-

sabb fogalmakat és modelleket fogom szemléletesen definiálni. Az alapfogalmakkal

kezdődően haladva az ARMA, ARCH, GARCH, valamint a frakcionál differenciált fo-

lyamatok definiálása felé. Majd ezeket a modelleket R program segı́tségével fogom

valós adatsoron alkalmazni.

A szakdolgozatom vége felé bemutatom a félautomatizált rendszert, amely segı́tségé-

vel értesı́tést kaphatunk egy-egy eladási vagy éppen vételi jelről. Ugyanakkor a használa-

takor nekünk kell eldöntenünk, hogy élünk-e a lehetőséggel vagy sem. Ezután az au-

tomatizált rendszert ismertetem, ahol többféle lehetőségünk van, például piaci alapba

fektethetjük a pénzünket, vagy akár saját magunk is használhatunk automatizált rend-

szert. Ezen felül természetesen akár másolhatjuk is egy-egy kereskedő ügyleteit. Végül,

de nem utolsó sorban lehetőség van az úgynevezett robotok használatára is, melynek

bemutatom egy lehetséges módját.

A szakdolgozatomban a Metatrader 4 programnyelv segı́tségével fogom a roboto-

kat bemutatni egy rövid program működésének ismertetésén keresztül. Miután a prog-

ramot már megismertük, megmutatom, hogy hogyan történik egy robot létrehozása

és miként alkalmazhatjuk benne a már megismert indikátorokat kereskedési tervünk

automatizálására. Végül, de nem utolsó sorban a program profitábilitását mérendően,

szó esik a robotok back-teszteléséről is. Ez egyúttal méri a kidolgozott stratégiánk

hatékonyságát is.
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2. ForEx kereskedés

2. ForEx kereskedés

A ForEx kifejezés a ,,Foreign Exchange”-ből származik, amely magyarul a deviza-

kereskedelmi tőzsdét jelenti. Ennek bemutatására [1] egy egyszerű példa lehet az alábbi

ügylet, ami nagyon hasonlı́t a ForEx kereskedéshez: az ember bemegy a valutaváltóba

és vesz amerikai dollárt. Tulajdonképpen ezt már deviza-kereskedelemnek nevezzük,

amely ebben az esetben a HUF/USD páron történik. Feltételezzük, hogy az árfolyam

emelkedni fog belátható időn belül, ı́gy a pénzváltóban veszünk 100$-t 20000Ft-ért.

Pár hét múlva visszaváltjuk a pénzváltóban, ahol a 100$-ért már 22000Ft-ot kapunk,

ı́gy nyertünk 2000Ft-ot. Ez a tőzsde nyelvén szólva egy trade volt, vagyis egy deviza-

kereskedelmi tranzakció.

Ez a példa nagyon hasonlı́t a ForEx kereskedéshez, azonban sok dologban különbö-

zik is. Lényeges különbség, hogy amı́g a legtöbb valutaváltónál csak naponta változik az

árfolyam, addig a tőzsdén ez akár másodpercenként többször is bekövetkezhet. A leglé-

nyegesebb különbség az, hogy nem kell rendelkeznünk a tranzakció lebonyolı́tásához

szükséges teljes összeggel, mivel annak nagy részét a tranzakció idejére kölcsön kapjuk.

További különbség az is, hogy az ily módon vásárolt deviza nem kerül birtokunkba,

csak a kereskedés idejére, melynek végén azt vissza kell váltanunk saját devizánkra

(szemben a valutavásárlással).

A deviza piacon különféle devizapárokkal kereskedhetünk, amelyekre különböző

szabályok vonatkoznak. Ehhez kapcsolódik többek között, hogy az adott devizapár

árfolyamát annyi számjegy pontossággal ábrázolják, hogy a legkisebb helyi értéken

bekövetkező változás az adott deviza legkisebb fizetőegységének egy tizedét jelentse.

Például 3 tizedes jegy pontossággal ábrázolják az USD/HUF árfolyamot (pl. 225,023

HUF = 1 USD), mı́g EUR/USD pár esetében 5 tizedes jegyig (pl. 1 EUR = 1,52327

USD). Az árfolyam legkisebb ily módon ábrázolható változása a tőzsde nyelvén 1/10

pontot jelent, mı́g az utolsó előtti számjegy 1-el történő változása pedig 1 pontot.

Az árfolyamok változása sok körülménytől függ, melynek elemzésével a technikai

és fundamentalista elemzők foglalkoznak. A technikai elemzők elsősorban a grafiko-

nok változásaival foglalkoznak és különböző minták alapján döntenek tőzsdei tranzak-

cióikról. A fundamentalista elemzők főleg hı́rek, gazdasági alapok alapján spekulálnak
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2. ForEx kereskedés

az árfolyam bármely irányba történő elmozdulására. Az árfolyamváltozásokról nem

csak grafikonok és hı́rek alapján spekulálhatunk, hanem a különböző devizapárok el-

mozdulásából is következtethetünk más devizapárok elmozdulására (korrelációs vizs-

gálat).

A devizakereskedések legnagyobb részét kitevő devizapárok, amelyeket majorok-

nak (fő pároknak) is nevezünk: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF.

Az EUR/USD pár a világ két legnagyobb gazdasági egysége által használt fizető-

eszközöket méri egymáshoz, mely az egész napi kereskedésben folyamatosan részt

vesz, folyamatosan kereskednek vele. Volatil devizapár, azaz kifejezetten gyorsan re-

agál a különböző gazdasági hı́rekre. Napi szinten nagyon sokat mozog, általában 100

pont fölött van az elmozdulása, de nem ritka ennek a 2-3-szorosa sem.

Az USD/JPY fontos pár a mai világban, hiszen az ázsiai régió erőltetett tempóban

zárkózik fel a világ legfejlettebb országai közé és ezen ázsiai országok között a legfon-

tosabb deviza a japán jen (megjegyzés: a kis tigriseknek nevezett térség szereplői, Ma-

laysia, Szingapúr, Tajvan gazdasága és fejlődése az elektronikai iparnak köszönhetően

ezt jóval túl is szárnyalja). Ez a pár nem nagyon volatil, nem nagyon mozog egymáshoz

képest, de a piac kiszámı́thatatlanságát mutatja hogy volt már nagy esése is a párnak.

A GBP/USD a legvolatilabb pár, amely minden gazdasági változást azonnal meg-

érez, s melyet főleg az angol kereskedők használnak. A pár árfolyamát párhuzamba

lehet hozni az EUR/USD pár árfolyamával. Ha az EUR/USD pár rallyba kezd (hirte-

len rohanásszerű árfolyam növekedésbe vagy csökkenésbe), akkor a GBP/USD pár is

követni fogja. Ezt a tulajdonságát a kereskedések során jól ki lehet használni.

Az USD/CHF pár, ahol a svájci frankot az egyik legstabilabb valutának gondol-

hatnánk, szintén nem képez kivételt az árfolyam-ingadozások alól. A svájci frank ára

általában együtt mozog az euróéval, azonban figyelnünk kell arra, hogy itt pont fordı́tott

összefüggés áll fenn, mint a már megismert EUR/USD párnál, tehát mindig ellentétesen

mozog.

Ezeken a párokon kı́vül rengeteg féle párral megismerkedhetünk és egy kereskedés

megkezdése előtt érdemes utánanézni, hogy az adott pár milyen tulajdonságokkal ren-

delkezik, hiszen sokban segı́theti kereskedésünk sikerességét.
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2. ForEx kereskedés

Szakdolgozatomban a MetaTrader nevű program 4-es verzióját fogom használni a

kereskedésekkel kapcsolatos példák bemutatására, mely program a legtöbb bróker ol-

daláról elérhető (pl. http://fxopen.com). Ezen program segı́tségével valós időben követ-

hetjük a devizák és ezen felül más tőzsdei instrumentumok (részvény, nemesfém, futu-

res stb.) mozgását. A következőekben egy szokványos tőzsdei kereskedéskor használt

technikai eszközöket fogom bemutatni. Amiket először látunk, azok a tőzsde nyelvén

chartnak nevezett grafikonok. Ezeken a chartokon tudjuk követni, hogy az adott instru-

mentum árfolyammozgása merre tart (lásd 1. ábra).

(a) Japán gyertya-grafikon (b) Bar-grafikon

(c) Vonaldiagram

1. ábra. Különféle grafikon megjelenések

Az időközöket is beállı́thatjuk, hiszen például 1 perces (M1), 5 perces (M5) vagy

éppen egy órás (H1) időközökben is kereskedhetünk. Ez azt fejezi ki, hogy mekkora

az a legkisebb ábrázolt időintervallum, amelyet egyetlen árfolyamértékkel jellemzünk.

Beállı́thatjuk, hogy melyik devizapárra vonatkozik a megbı́zásunk (order), valamint azt,

hogy árfolyamesésre vagy növekedésre akarunk-e ,,fogadni” (vagyis venni vagy eladni

szeretnénk-e, lásd 2. ábra).

Ha már vettünk vagy épp eladtunk, akkor láthatjuk a nyitott kereskedéseink pillanat-

nyi profitját. A tranzakció megadásánál többféle paramétert is beállı́thatunk. Láthatjuk,
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2. ForEx kereskedés

2. ábra. Kereskedés

hogy az árfolyam görbe hogyan mozog és éppen hol áll (főleg skalpoló stratégiáknál

vehetjük nagy hasznát). Kiválaszthatjuk továbbá, hogy melyik devizapárral akarunk

kereskedni. Ezen sor alatt láthatjuk a kereskedni kı́vánt mennyiséget, ahol néhány alap-

értelmezett érték is található a könnyebbség kedvéért. Ez az érték lesz, ami meghatároz-

za, hogy 1 pont elmozdulás az adott devizapár árfolyamában mekkora profitot vagy

veszteséget jelentsen számunkra. Ennek a nagyságrendjét lot-ban mérik. 1 lot azt je-

lenti, hogy 100000 egységnyi értékben szeretnék eladni vagy vásárolni. Régen 1 lot

volt a minimális kereskedhető mennyiség, mára már 0.01 lot-tal is lehet kereskedni.

Amı́g az ember nem rendelkezik nagy mennyiségű pénzzel, addig 1 lot-nál kevesebb

nagyságrenddel célszerű kereskedni, majd mikor már megengedheti magának, akkor 1,

2 vagy akár 5. . . 8 lot-tal is kereskedhet. Az 1 lottal való kereskedés azt jelenti, hogy a

brókertől kölcsönt kapunk a tranzakció idejére, méghozzá a kereskedett devizapár első

tagjára nézve abból 100000 egységnyit (lásd 3. ábra). Ehhez természetesen letétet kell

elhelyeznünk a brókernél cserében a kereskedés idejére, amelyet margin-nak nevezünk.

Tőkeáttétes kereskedések alkalmával ezen letéti összeg a kereskedett összeg arányában

számolódik. Tipikus tőkeáttétek az 1:10, 1:20, 1:50 stb., ahol 1:20 tőkeáttét esetén a

kereskedett összegnek egy huszadát letétbe helyezzük, többi részét pedig a bróker biz-

tosı́tja. Noha a tőkeáttéttel használatával nagyobb nyereséget érhetünk el, de többet is

veszthetünk. A tévhitet elkerülendő, ez nem a tőkeáttét használatából fakad, hanem

abból, hogy nagyobb lot mennyiséggel kezd el kereskedni az illető. Nyilvánvalóan,
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2. ForEx kereskedés

hogy ha 1 lot értékben vásárolunk, akkor 1:10 és 1:50 áttét esetében is változatlanul

ugyanakkora lesz 1 pont értéke, csupán a letéthez szükséges pénzmennyiség lesz eltérő.

3. ábra. Lot beállı́tása a kereskedés folyamán

Két további fontos adatot kell kiemelni: a take-profit (profit-kivét) és a stop-loss

(veszteség-stop). Ezek közül főleg a stop-loss elengedhetetlen a kereskedés során, hi-

szen megfelelő használatával elkerülhetők a hatalmas veszteségek. Ennek az értéknek a

beállı́tásánál különös körültekintéssel kell eljárni, hiszen ha túl távol helyezzük el a ke-

reskedés nyitáskori árfolyamtól, akkor túl nagy veszteséget szenvedhetünk el, ha pedig

túl közel, akkor már az árfolyam kis ingadozására is zárásra kerül az adott megbı́zásunk.

A take-profit az a célérték árfolyamban megadva, amit el szeretnék érni egy trade fo-

lyamán. Ha a kereskedésünk árfolyama eléri a stop-loss vagy take-profit értékek közül

bármelyiket, akkor a bróker ezen megbı́zásaink alapján automatikusan zárja az adott

kereskedésünket. Amint megnyitottuk a kereskedésünket, rögtön láthatjuk, hogy az mı́-

nusszal kezd és el kell érnie egy szintet, hogy pozitı́vba fordulhasson. Ennek az az

egyszerű oka, hogy a bróker dı́ját a vételi és eladási ár különbsége jelenti, melyet mind

vételnél, mind pedig eladásnál meg kell fizetnünk. Ez jól látható abból, hogy a vételi

ár, amennyiért vásárolhatunk, valamivel magasabb, mint a középárfolyam, mı́g az el-

adási pedig alacsonyabb nála. A vételi és az eladási ár közötti árfolyamrést spread-nek

hı́vjuk, mely a bróker nyeresége és amit pontban szoktunk kifejezni (angolul: pip).

9



3. Kereskedési alapfogalmak

3. Kereskedési alapfogalmak

A tőzsdei elemzések készı́téséhez szükségünk lesz egy-két alapfogalomra, definı́-

cióra, amelyek segı́tséget nyújtanak az alakzatok értelmezéséhez. A legfontosabb, amit

meg kell emlı́teni a trend. A trend egy idősorban hosszú időszakon át érvényesülő ten-

dencia (devizamozgás tendencia). Ha a trend emelkedő, akkor bikás (bullish) trendnek

nevezzük, ha pedig csökken, akkor medvés (bearish) trendről beszélünk (lásd 4. ábra).

Trendekben megkülönböztethetünk hosszú távú, közép távú és rövid távú trendeket.

Vannak olyan kereskedők, akik csak napon belül kereskednek, őket day-tradereknek

nevezzük.

(a) Medvés trend(csökkenő trend) (b) Bikás trend (növekvő trend)

4. ábra. Két lehetséges trend

Egyértelműnek látszik, hogy ha látjuk egy trend kialakulását, akkor nyitunk egy

pozı́ciót. Azonban nagy kérdés, hogy mikor és meddig érdemes ezt megtenni, hiszen

tudjuk, hogy a trend egyszer véget ér. Tehát az egyik legfontosabb, hogy jól meg tudjuk

állapı́tani a beszállási pontot. Az első lépésünk a trend meghatározása, hogy növekvő

vagy csökkenő-e. Emelkedő trend esetén a csúcsok vagy a mélypontok egyre maga-

sabban találhatóak. A csökkenő trend esetén pont fordı́tva, alacsonyabb csúcsok vagy

alacsonyabb mélypontok követik egymást. Ahogy a pozı́ció nyitása, úgy a zárás is na-

gyon fontos egy trade során. A záráshoz a már ismertetett stop-loss hasznos, hiszen

ezzel nem eshetünk bele hatalmas veszteségekbe. Például a stop-loss-t csökkenő trend

esetében általában úgy érdemes meghatározni, hogy az előző csúcs értéke legyen a stop-

loss értékünk. Vannak olyan kereskedési felületek, ahol úgynevezett csúszó stop-loss-t

(trailing stop) is meghatározhatunk. Ennek lényege, hogy a stop-loss szintünk meg-

határozott távolságra lesz az utolsó csúcsértéktől. Ebben az a jó, hogy többet nyer-
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3. Kereskedési alapfogalmak

hetünk, valamint ezen stop érték nem csökken vissza, ı́gy ha visszaesés történik, akkor

az utolsó stop értéken fog bezáródni a trade. Amikor devizapárral kereskedünk, fontos

tulajdonság a volatilitás. Ha egy pár nagyon volatil, akkor kevésbé kereskedünk vele,

hiszen nagyobb a kockázat ezek esetében. A volatilitás egy devizapár kockázatának

mérőszámát,vagyis az árfolyam változását jelenti. Egy trade során egy fontos lépés a

csatorna meghatározása. Általában minimum 3 csúcs összekötése, valamint legalább

3 mélypont összekötése szükséges egy csatorna meghatározására. Ennél kevesebbnél

olyan sok lehetőség lenne, hogy az nem szolgáltatna érdemi információt. Emelkedő csa-

tornát látva alacsony kockázatú vételi pozı́ciót, csökkenő csatorna láttán pedig eladási

pozı́ciót érdemes nyitnunk. A harmadik csatorna tı́pus az oldalazó csatorna, amelynek

az alján vételi pozı́ciót érdemes nyitni, a tetején pedig bezárni azt. Ennek mintájára

eladási pozı́ció nyitásához és zárásához pont fordı́tva kell eljárnunk. A csatornát akár

ellenállás-támasznak is nevezhetjük. Ellenállásnak nevezzük, ha az árfolyam grafikonja

nem tud áttörni egy bizonyos határt, folyamatosan ,,visszapattan” egy bizonyos szintről,

amit az előbbiekben is láttunk. A támasz hasonló, csak épp fordı́tva, ilyenkor az árfo-

lyam képtelen egy bizonyos határ alá csökkeni. További fontos fogalom a rally. Rally-

ról akkor beszélünk, ha az árfolyam hirtelen megindul. Sokan esnek abba a hibába, hogy

egy rally láttán hirtelen pozı́ciót nyitnak, azonban a tőzsde egyik ı́ratlan szabálya, hogy

,,Mozgó vonatra sose ugorjunk fel!”.
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4. Tőzsdei grafikonok

4. Tőzsdei grafikonok

A tőzsdei elemzések készı́tésénél az egyik legfontosabb, hogy jól ismerjük a pénz

mozgását, vagyis jól tudjunk olvasni a grafikonokról. A grafikonok elemzéséhez fontos

tisztázni, hogy mi is az a trend, hiszen az egyik legalapvetőbb dolog, amit tudnunk kell.

Kétféle trendet különböztetünk meg, a csökkenő, illetve növekvő trendet. Emelkedő

trendnek nevezzük azt, ha az idő előrehaladtával a helyi (lokális) mélypontok és a helyi

csúcsok egyre magasabban helyezkednek el, mı́g csökkenő trendnél a mélypontok és a

csúcsok egyre alacsonyabban helyezkednek el. A grafikon az árfolyam megjelenı́tését

szolgálja. Többféle fajtája létezik, a legismertebbek: a vonaldiagram, a területdiagram,

a bar-grafikon és a japán gyertya (candlestick chart).

4.1. Vonaldiagram

A vonaldiagram a legegyszerűbb tı́pus, könnyen kezelhető, ám nagyon kevés in-

formációt tudunk meg belőle. Záró árfolyamokat összekötve kapjuk magát a grafikont

(lásd 5. ábra).Találkozhatunk olyan helyzetekkel is, amikor nyitó, maximum, minimum

vagy éppen átlagárak vannak összekötve. Például területdiagramnak nevezzük, amikor

a nyitóárak vannak összekötve, ı́gy a vonal alatti terület lesz kijelölve, tőzsdei progra-

mokban javarészt nem szerepel, inkább az elterjedtebb vonaldiagram található meg.

5. ábra. Vonaldiagram
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4.2. Bar-grafikon

A bar-grafikon már több információt tartalmaz, bal oldalon a nyitó, jobb oldalon pe-

dig a záró árat láthatjuk egy adott idő intervallumban. Általában a forgalom ábrázolására

használják, a kereskedés aktivitását tudjuk a legjobban leolvasni belőle (lásd 6. ábra).

Maximum ár

Minimum ár

 Záró ár

Nyitó ár 

(a) Bar grafikon növekvő egysége

Maximum ár

Minimum ár

 Záró ár

Nyitó ár 

(b) Bar grafikon csökkenő egysége

(c) Bar grafikon

6. ábra. Bar grafikon

4.3. Japán gyertya

A japán gyertya minden időfelosztásban hasznos, de legfőképpen a napi, 1 órás és

4 órás távon. Ez a grafikon sok információval láthat el minket, megtudhatjuk belőle

a nyitó és záró árfolyamot, valamint a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamot is.

Ugyanezeket az információkat megkapjuk az oszlopdiagramból is, azonban ez sokkal

átláthatóbb (lásd 7. ábra).

A japán gyertya két részből áll, az egyik maga a test, a másik pedig az árnyék. A test

a záró és nyitó árfolyam közti rész, az árnyék az ezen kı́vüli rész, amelyen ingadozott

az időintervallum alatt az árfolyam (lásd 8. ábra).
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4. Tőzsdei grafikonok

7. ábra. A japán gyertyával ábrázolt grafikon

Árnyék Test

8. ábra. A gyertya részei

A japán gyertya egy kis egysége, amely emelkedő illetve csökkenő is lehet (lásd

9. ábra). Az emelkedő gyertyát bika gyertyának, a csökkenő gyertyát pedig medve

gyertyának nevezzük. A bika gyertya nem csak azt mutatja, hogy mekkora a növekedés,

hanem hogy mennyivel volt több a vevők száma, az eladás számával. A medve gyertya

ennek ellenkezőjét mutatja, azaz hogy az eladók vannak a tőzsdén többségben. A japán

gyertyák különböző állásából következtethetünk, hogy mi is fog történni.

Nyitó ár 

 Záró ár

Maximum ár

Minimum ár

(a) Fehér gyertya (növekvő gyertya)

Nyitó ár 

 Záró ár

Maximum ár

Minimum ár

(b) Fekete gyertya (csökkenő gyer-

tya)

9. ábra. Két lehetséges japán gyertya
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5. Különféle alakzatok a tőzsdei kereskedés során

5. Különféle alakzatok a tőzsdei kereskedés során

A tőzsdei kereskedés során többféle dolgot használhatunk, hogy az árfolyam-inga-

dozásokból profitot szerezzünk magunknak. Ezen dolgok egyik fajtája az alakzatok,

amelyek megfigyelésével nagyban megkönnyı́thetjük a dolgunkat. Az alakzatok eseté-

ben fontos azok megbı́zhatósága, hiszen nem biztos, hogy az alakzat után az attól

remélt esemény fog bekövetkezni. A kereskedők szeszélyessége, a fundamentális elem-

zők befolyásoló képessége sokszor nagyon megváltoztathatja egy alakzat elvileges for-

máját. Az alakzatok esetében megkülönböztethetünk trenderősı́tő és trendfordulót jelző

alakzatokat[2]. Oldalazó mozgás esetében azonban szinte egyik sem használható.

5.1. Trendfordı́tó alakzatok

A trendfordı́tó alakzatok esetében, mint a nevében is olvasható, egy kialakult trend

után láthatjuk az alakzatot, amely trend nagy valószı́nűséggel meg fog változni.

5.1.1. Doji alakzat

10. ábra. Doji alakzat

Az árfolyam az időintervallumban ugyan fel-le mozog, de ahol nyitotta, ott is zárta

az árfolyamot (lásd 10. ábra). Ezen alakzat megpillantásakor a kereskedők döntésképte-

lenségét figyelhetjük meg, hiszen az eladók és a vevők is többségbe kerülnek egy-egy

időre, azonban a végén mégis ugyanott zár az árfolyam, mint ahol nyitott. Ezen alak-

zat esetén a trend erőt veszı́t, ezáltal a profit realizálódik. Innen általában változásra

következtethetünk, azonban folytatólagos alakzat is lehet, attól függően, hogy a követ-

kező időintervallumban melyik irányba kapunk megerősı́tést. A példán látható, hogy

mindkét féle rövid intervallumon belül előfordul (lásd 11. ábra).
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11. ábra. Doji alakzat megjelenése a grafikonon

5.1.2. Szitakötő doji (Dragonfly doji) alakzat:

12. ábra. Dragonfly doji alakzat

A szitakötő doji alakzatot a trendfordı́tó alakzatok közé soroljuk. Az időintervallum

minimuma támaszként értelmezhető. A nyitó, a maximum, valamint a záró ár ugyan-

azon árfolyamon zár (lásd 12. ábra), azonban a teljes egyezés nagyon ritka. Ezen alak-

zat esetén megkülönböztethetünk medvés, valamint bikás változatot. Mindkettő nagyon

hasonlı́t, a különbség, hogy csökkenő, illetve emelkedő trendből alakul ki:

• Medvés változat: Egy növekvő trend után egy csökkenés következik. Megbı́zha-

tósága közepes, szükség van a megerősı́tésre, amit a következő gyertya mutat

meg. Az akasztott ember (Hanging man) alakzathoz hasonlı́t, a különbség csak a

gyertya testének méretében van (lásd 13. ábra (a)).

• Bikás változat: Egy csökkenő trend után emelkedés következik. Megbı́zhatósága

nagy, megerősı́téssel sokkal biztosabbak lehetünk benne, erre egy fehér gyertya

(magasabb zárással) vagy éppen egy emelkedésre irányuló rés alapján következ-

tethetünk. Nagyon hasonlı́t a bikás kalapács (Hammer) alakzathoz, a különbség a

gyertya testének méretében látható (lásd 13. ábra (b)).
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(a) Medvés változat (b) Bikás változat

13. ábra. Két Dragonfly doji alakzat változat grafikonon

5.1.3. Sı́rkő doji (Gravestone Doji) alakzat:

14. ábra. Gravestone doji alakzat

A trendfordı́tó alakzatok közé sorolhatjuk. A minimum, a záró, valamint a nyitó

árak megegyeznek. Az időintervallum maximum értéke ellenállásként is értelmezhető.

• Medvés változat: Ezen esetben egy csökkenő trendet tudunk előrejelezni, a meg-

bı́zhatósági faktora magas, azonban a megerősı́tés fontos. Nagyon hasonlı́t ezen

alakzat a medvés hullócsillag (Shooting star) alakzathoz, azonban annál sokkal

megbı́zhatóbb. Általában egy fehér gyertya előzi meg, és utána alakul ki az alak-

zat (lásd 15. ábra (a)).

• Bikás változat: Ezen esetben egy növekvő trendet tudunk előrejelezni, a megbı́z-

hatósága a közepes faktorba esik, tehát megerősı́tésre mindenképp szükség van.

A bikás kalapács (Hammer) alakzathoz nagyon hasonlı́t. Csökkenő trend után

alakul ki, ahol egy fekete gyertya előzi meg ezen alakzatot (lásd 15. ábra (b)).

5.1.4. Kalapács (Hammer) alakzat:

Ezen alakzat egy csökkenő trend folyamán alakul ki, a gyerya teste kicsi, szı́ne pedig

tetszőleges. Kanóca nagyon kicsi vagy egyáltalán nincsen, árnyéka viszont a gyertya
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(a) Medvés változat (b) Bikás változat

15. ábra. Két lehetséges Gravestone doji alakzat változat grafikonon

(a) Fehér gyertyás változat (b) Fekete gyertyás változat

16. ábra. Hammer alakzat

testének akár kétszerese is lehet (lásd 16. ábra). A kialakult alakzat után egy emel-

kedő trend következik. Mivel megbı́zhatósága közepes, ezért megerősı́tésre szükség

van. Az alakzat nagyon hasonlı́t a bikás szitakötő (Dragonfly doji) alakzathoz. A short

pozı́cióban lévő kereskedők egyre rosszabb helyzetbe kerülnek, ugyanis eladás után

emelkedés következik, ı́gy veszteséges lesz a kereskedés. Ha egy oldalazó mozgást

végző grafikonon látjuk, akkor nem tudunk semmit sem mondani (lásd 17. ábra).

(a) Medvés változat (b) Bikás változat

17. ábra. Hammer alakzat megjelenése a grafikonon
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5.1.5. Akasztott ember (hanging man) alakzat:

(a) Növekvő változat (b) Csökkenő változat

18. ábra. Hanging man alakzat

Ezen alakzat egy növekvő trend végén alakul ki, amely után vélhetőleg egy csök-

kenő trend következik. A gyertya testének szı́ne tetszőleges lehet, az alakzat kialakulása

után pedig megerősı́tésre van szükség. A gyertyának nincsen árnyéka vagy elhanyagol-

hatóan kicsi, kanóca pedig a gyertya testének akár kétszerese is lehet (lásd 18. ábra). Ha

oldalazó mozgás esetén jelenik meg, akkor nem tudunk belőle következtetést levonni.

Megjelenésében nagyon hasonlı́t a medvés sı́rkő (Gravestone doji) alakzathoz. Azon

kereskedők, akik long pozı́cióban vannak, egyre rosszabb helyzetbe kerülnek, hiszen az

árfolyam egyre alacsonyabb lesz, veszteségük keletkezik (lásd 19. ábra).

(a) Medvés változat (b) Bikás változat

19. ábra. Hanging man alakzat megjelenése a grafikonon

5.1.6. Azonos mélypont (Matching low) alakzat:

Az alakzatot két egymást követő fekete gyertya alkotja, melyek záróárai szinte

megegyeznek (lásd 20. ábra). Általában egy csökkenő trend végén található, amely

támaszként használható, ı́gy kiválóan alkalmas stop-loss-ként. A közepes trendfordı́tó

alakzatok közé tartozik, ı́gy a megerősı́tése elengedhetetlen (lásd 21. ábra).
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20. ábra. Matching low alakzat

21. ábra. Matching low alakzat megjelenése a grafikonon

5.1.7. Hulló csillag (Shooting Star) alakzat:

22. ábra. Shotting Star alakzat

Egy emelkedő trend végét jelző növekvő gyertya, melynek kanóca a gyertya testének

körülbelül kétszerese (lásd 22. ábra). Utána általában trendforduló következik. Az alak-

zat kialakulásának oka, hogy a short pozı́ciót nyitók le akarják nyomni az árakat, hogy

az egy bizonyos árfolyam fölé ne menjen. Az alakzat megbı́zhatósága közepes, ezért a

megerősı́tése szükséges (lásd 23. ábra).

20
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23. ábra. Shotting Star alakzat megjelenése a grafikonon

(a) Dupla talaj alakzat (b) Dupla csúcs alakzat

24. ábra. Dupla csúcs, dupla talaj alakzat

5.1.8. Dupla csúcs, dupla talaj (Double top, double bottom) alakzat:

Egy kialakult csökkenő trend kétszer visszapattan egy támaszpontról és ezután trend-

forduló következik, azaz egy növekvő trend kezdődik (lásd 24. ábra (a)). Ugyanez

működik a növekvő trendnél, akkor viszont kétszer pattan vissza az ellenállásról és

a trend csökkeni kezd (lásd 24. ábra (b)). A 25. ábrán látható a grafikonon megjelenő

dupla csúcs, valamint dupla talaj alakzat.

(a) Dupla talaj alakzat (b) Dupla csúcs alakzat

25. ábra. Dupla csúcs, dupla talaj alakzat megjelenése a grafikonon
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5.1.9. Hármas csúcs, hármas talaj (Tripple top, tripple bottom) alakzat:

(a) Hármas talaj alakzat (b) Hármas csúcs alakzat

26. ábra. Hármas csúcs, hármas talaj alakzat

Szinte teljesen megegyezik a dupla csúcs, dupla talaj alakzattal, a különbség csak

annyi, hogy nem kétszer, hanem háromszor pattan vissza az ellenállásról, illetve a

támaszról (lásd 26. ábra). A grafikonon megjelenő alakzatok a 27. ábrán találhatóak.

(a) Hármas talaj alakzat grafikonon (b) Hármas csúcs alakzat grafikonon

27. ábra. Hármas csúcs és hármas talaj alakzat megjelenése grafikonon

5.1.10. Vállcsúcs-fej-vállcsúcs formáció (Head and shoulders) alakzat:

28. ábra. Vállcsúcs-fej-vállcsúcs alakzat
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Trendfordı́tó alakzat, nagyon sokat használják, eléggé megbı́zható. A két váll rész-

nek nem kell feltétlen egy magasságban lennie. Fontos szempont ezen alakzat esetén

a forgalom megfigyelése. Megfigyelhetjük, hogy az első vállcsúcsnál magas forgalom

társul, majd a fej résznél ez jóval visszaesik, és ez a visszaesés stagnál, vagy még jobban

lecsökken a második vállcsúcsnál. Amikor megtörténik a kitörés, akkor viszont a for-

galom drasztikusan megemelkedhet (lásd 28. ábra). Lényeges, hogy minden feltételnek

teljesülnie kell.

5.2. Trendfolytató alakzatok

Ezen alakzatok esetében van egy kialakult trend, amely után ezek az alakzatot felis-

merése után a trend tovább folytatódik.

5.2.1. Csésze alakzat:

29. ábra. Csésze alakzat vázlatos kinézete

A csésze alakzat egy trendfolytató alakzat, vagyis az alakzat előtt indult trend foly-

tatását jelzi. A csésze jobb és bal fele általában egy magasságban van, de ez nem feltétel.

Azt is tudhatjuk, hogy minél rövidebb a fül, annál nagyobb lehet a kitörés (lásd 29.

ábra). Ezen alakzat kialakulását a következő folyamat ı́rja le: a forgalom addig csökken,

amı́g az árfolyam eléri a mélypontot. Miután a kereskedők elpártoltak a kereskedéstől,

egy váltás jön a mélyponton, amikor ismét megjön a kereskedési ,,kedv”, és emelkedés

következik be mind az árfolyam, mind a forgalom szempontjából. Ezt a szakaszt egy kis

korrekció követi, ami a ,,csésze” tulajdonképpeni ,,fülét” jelenti. Ez lehet zászló vagy

esetleg ék alakzat is. Minél kisebb a ,,fül” rész, annál nagyobb emelkedés következhet.

A legkedvezőbb esetben ez magas forgalommal jár együtt (lásd 30. ábra).
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30. ábra. Csésze alakzat megjelenése a grafikonon

5.2.2. Háromszögek (triangles) alakzat:

Megkülönböztethetünk emelkedő, csökkenő és szimmetrikus háromszögeket. A lé-

nyeg mindhárom esetben, hogy egy pont felé konvergál az árfolyam. Ezen alakzat

esetén a forgalom folyamatosan csökken. Ha ilyen alakzatnál kitörés következik be,

akkor magas forgalom is következik. Nem a legmegbı́zhatóbb alakzatok közé sorolhat-

juk, hiszen sok esetben nem az történik, amit várnánk.

Az emelkedő háromszög (ascending triangle) esetében az ellenállásról folyton, de

ugyanakkor egyre kevésbé pattan le az árfolyam, majd egy idő után kitör. Ilyenkor nagy

emelkedés következhet. A fenti jelenséget másképp megfogalmazva, a mélypontok egy-

re magasabban helyezkednek el, mı́g a csúcsok közel azonos magasságban találhatók

(lásd 31. ábra).

(a) Vázlatos kinézete (b) Grafikonon való megjelenés

31. ábra. Növekvő háromszög alakzat

A csökkenő háromszög (descending triangle) esetében a támaszról pattan vissza

egyre kevésbé az árfolyam és egy idő után áttöri a támaszt, amivel hatalmas esés járhat
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együtt. A mélypontok ilyenkor közel egy magasságban találhatóak, azonban a csúcsok

egyre alacsonyabban helyezkednek el (lásd 32. ábra).

(a) Vázlatos kinézete (b) Grafikonon való megjelenés

32. ábra. Csökkenő háromszög alakzat

A szimmetrikus háromszög (pennant triangle) esetében a támasz és az ellenállás

mind ugyanakkora meredekségű, a piac egyensúlyban van (a csúcsok nagysága egyre

csökken, a mélypontok nagysága pedig egyre nő). Kiugrás egyaránt következhet lefelé

és felfelé is. Ezek alapján megkülönböztethetünk csökkenő szimmetrikus háromszög

(lásd 33. ábra), illetve növekvő szimmetrikus háromszög (lásd 34. ábra) alakzatot.

(a) Vázlatos kinézete (b) Grafikonon való megjelenés

33. ábra. Szimmetrikus csökkenő háromszög alakzat

5.2.3. Rés alakzat:

Üres helyet jelez a grafikonon, nem történik eladás vagy épp vétel. Többféle formáját

különböztetjük meg: közönséges vagy átmeneti rés, kitörési rés, mérési vagy szökési rés

és kimerülési rés (lásd 35. ábra).
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(a) Vázlatos kinézet (b) Grafikonon való megjelenése

34. ábra. Szimmetrikus növekvő háromszög alakzat

• Közönséges rés vagy átmeneti rés: Általában trendnélküli esetben fordul elő, ala-

csony forgalom esetén alakul ki, azonban a forgalom nem változik.

(a) Rés alakzat (b) Rés alakzat

35. ábra. Két lehetséges rés alakzat

• Kitörési rés: A felső kitörésnél megnő a vevők száma, mı́g az eladóké csökken,

az alsó kitörésnél pedig pont fordı́tva.

• Szökési rés: A rés kialakulásának hatására megkezdik a részvények eladását,

de vevőket csak alacsonyabb árfolyamon fognak találni, ezzel is növelve a rés

mélységét.

• Kimerülési rés: A kimerülési rés a trend vége előtt jelenik meg nagy forgalom

mellett azt jelezve, hogy a piaci árfolyamok emelkedésének a lendületét már nem

viseli el a trend. Könnyen összekeverhető a szökési réssel, ha nem vesszük figye-

lembe a forgalom alakulását. Nem szabad trendfordulónak értelmezni egyértel-

műen (kivéve esetleg sziget alakzat esetén).

26
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5.2.4. Zászló (Flag) alakzat:

Az alakzatot egy már kialakult trend előzi meg, majd ebből alakul ki maga a zászló

alakzat, azután pedig az alakzat előtti trend folytatódik. Akkor beszélhetünk ,,szép”

alakzatról, ha a forgalom is növekszik. A legfontosabb momentum, hogy az árfolyam

erőteljesen emelkedni kezd, különben akár háromszög alakzat is lehetne. Ezen alakzat

két részből áll, a (zászló) rúd részből, valamint a testből. A forgalmi emelkedés a rúd

részénél valamint a kitörési pont elérésekor emelkedik meg jelentősen. Tudható, hogy

a trendvonalak a test kialakulásakor párhuzamosak. Rövid távú kereskedések során al-

kalmazható jól, esetleg még középtáv esetén is. Az ATR indikátorral együtt stop-loss

szint meghatározására is alkalmazható (lásd 36. ábra).

(a) Bika zászló alakzat (b) Medve zászló alakzat

36. ábra. Két lehetséges zászló alakzat
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6. Indikátorok

A technikai elemzésre épülő kereskedések során főképp indikátorokat használunk[3].

Önmagában egyik indikátort sem használjuk alapvetően (noha sok múlhat egy-egy in-

dikátoron, hogy nyitható-e opció). Sok száz indikátorról olvashatunk, azonban ezek jó

része a legtöbb esetben nem használható. Az indikátor múltbeli adatokból számı́tott

értéke alapján következtethetünk a jövőben történő ármozgásokra, valamilyen mate-

matikai eszköz segı́tségével. Az indikátorokat csoportosı́thatjuk például a következő öt

csoportba: trendkövető, momentum, forgalom alapú és volatilitást mérő indikátorok,

valamint az ötödik csoportba kerülhetnek azon indikátorok, amelyek az előző négybe

nem sorolhatóak.

6.1. Trendkövető indikátorok

A trendkövető indikátorok az átlag segı́tségével ,,dolgoznak”, ı́gy az információ

mindig késik, azonban biztos következtetést tudunk levonni. A legfontosabb ilyen in-

dikátor a mozgó átlag (Moving Averages), az MACD, az RSI valamint a PPO, APO,

PVO.

6.1.1. Mozgó átlag (Moving Averages)

A mozgó átlag az adatsor ár alakulását kisimı́tja, ı́gy a trend iránya meghatározható.

A mozgó átlag használata során fontos, hogy az átlag intervallumát jól válasszuk meg,

hiszen ha rosszul választunk, akkor ellentétes eredményeket is kaphatunk. A mozgóátlag

statisztikai elemzésében a lényeg, hogy az idősor egy t időpillanatához úgy kell értéket

rendelni, hogy egy meghatározott időtávon belüli szomszédainak értékét átlagoljuk.

A tőzsde esetében a jövőbeli mérési eredmények hiányában csak a múltbeli értékek

átlagolása történik. A mozgóátlag folyamatosan változik, ahogy az adott deviza értéke

is változik. Mivel előbb változik meg az érték, és csak később számolódik a mozgóátlag,

ı́gy az információ mindig késik. A mozgóátlagot csak akkor érdemes használni, ha a

technikai elemzés különböző elemeit is használjuk. Ezen indikátor rosszul használható

oldalazó mozgásnál, valamint fontos megemlı́teni, hogy a mozgóátlag intervallumának

csökkenésével a késések ugyan csökkenthetőek, de cserébe több téves információt is
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kapunk. Az indikátor esetében a legfontosabb kérdés, hogy mikor adhatunk el vagy épp

mikor vehetünk: eladási jelet akkor kaphatunk, amikor a mozgóátlag görbéje felülről

metszi az árfolyamgörbét, vételi jelet pedig akkor kapunk, ha a metszés alulról történik.

Az intervallum meghatározása lényeges elem a trend nagyságának meghatározása szem-

pontjából. A gyakorlatban főleg a 20, 50 és 200 napos mozgóátlagok használatosak.

Erősebb következtetéseket vonhatunk le, ha a metszéspont után az árfolyam és a mozgó-

átlag görbéje egy irányba halad. A mozgóátlagoknak a legismertebb fajtái az egyszerű,

az exponenciális és a súlyozott mozgóátlag.

Az egyszerű mozgóátlag (moving average-simple formula) esetén az általános is-

kolában már megtanult számtani közepet használjuk. Mindegyik értéket azonosan sú-

lyozzuk, ı́gy nem veszi figyelembe, hogy a legfrissebb adatok fontosabbak, mint a

régebbiek. Minél rövidebb időtávra használjuk, annál gyorsabban (érzékenyebben) re-

agál a változásokra.

Az exponenciális mozgóátlag (exponential moving average formula) esetében minél

frissebb az adat, annál (exponenciálisan) nagyobb súllyal kerül figyelembe vételre:

EMA =
(P + (1 − α)P + (1 − α)2 + . . .)
(1 + (1 − α) + (1 − α)2 + . . .)

,

ahol P az árfolyam, α pedig egy megadott súly.

A súlyozott mozgóátlag (moving averages-weighted formula) előnye, hogy gyor-

sabban mutatja a trendfordulókat. Ilyenkor a frissebb adatok nagyobb, a régebbi adatok

pedig kisebb súllyal kerülnek figyelembe vételre. Nagyon hasonlı́t az exponenciálishoz,

azonban itt a súlyok nem exponenciálisak.

WMA =
(nP + (n − 1)P + · · · + 2P + P)

(n + (n − 1) + · · · + 2 + 1)
,

ahol n a megadott súly, P pedig az adott árfolyam.

6.1.2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

A következő indikátor, amiről érdemes beszélni az MACD (Moving Average Con-

vergence Divergence). Az MACD két exponenciális mozgóátlag távolságát méri. Általá-

ban a trend felismerésre és megerősı́tésére szolgál (új trend azonosı́tása trendtől függet-
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lenül). Gyakorlatban két exponenciális mozgóátlag különbségeként adódik, ilyenkor

általában 12 (gyorsabb) és 26 (lassabb) napos időintervallumokat nézünk, valamint

szignál vonalként a 9 napos MACD mozgóátlagot. A szignálvonal más néven jelzőindi-

kátor, ami az MACD mozgóátlag exponenciális súlykövető indikátora. Ezen három ex-

ponenciális mozgóátlag helyett használhatunk más mozgóátlagokat, azonban figyelni

kell arra, hogy minél kevesebb napos (rövidebb) az átlag, annál érzékenyebben reagál

a mozgásokra. Nagy hátránya ezen indikátornak, hogy késéssel ad információt a keres-

kedési fordulókról, ı́gy egészen rövidtávú kereskedéseknél nem használható jól. (Ezen

esetben a momentum indikátorok sokkal jobban használhatóak, amik a későbbiekben

kerülnek részletezésre.) Az MACD hátránya úgy is megfogalmazható, hogy noha sok-

kal megbı́zhatóbban ad jelzést a fordulókról, de cserében ezzel sokkal kevesebb bevétel-

re is tehetünk szert. Mint minden indikátor esetén, ı́gy itt is a vételi és az eladási pon-

tok meghatározása a legfontosabb. Ebben az esetben akkor kapunk vételi jelet, ha az

ún. szignálvonal alatt keresztezi egymást a két exponenciális mozgóátlag, mı́g eladási

jelet akkor, ha a szignálvonal felett keresztezik egymást az átlagok. Megkülönböztet-

hetünk pozitı́v és negatı́v tartományt, amelyek esetében a 12 napos átlag a 26 napos

fölött, illetve alatt található. Az MACD esetén megfigyelhetjük a divergenciát is, vagy-

is azt, hogy az árfolyam és az indikátor által kialakı́tott trend ellentétes irányú, vagyis

az indikátor már előre jelzi azt, amit az árfolyam mozgásból még nem olvashatunk le

(nagyon megbı́zható jelzés). Megkülönböztethetünk dupla, illetve tripla divergenciát,

melyek közti különbség csak abban rejlik, hogy két vagy három csúcs összekötésével

alakı́tjuk ki, hogy épp milyen trend alakult ki. Érdemes megjegyeznünk az MACD

hisztogrammot, ami az indikátor indikátorának tekinthető és előrejelzést ad a jövőbeni

ármozgásokra. Nem a legmegbı́zhatóbb, azonban momentum indikátorral kombinálva

megbı́zhatóbbá tehetjük.

Érdemes megjegyezni, hogy az MACD-hez nagyon hasonló indikátorokkal is talál-

kozhatunk a gyakorlatban, és használatukban sincs szinte különbség. Ilyen indikátor

például a PPO, az APO, valamint a PVO is.

A PPO (Percentage Price Oscillator) lényege, hogy veszünk két exponenciális mozgó-

átlagot, amelyeket kivonunk egymásból (a rövidebből a hosszabbat), majd elosztjuk a

hosszabb mozgóátlaggal. Itt is szükségünk van a 9 napos exponenciális mozgóátlagra,
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ami itt is a szignálvonal lesz. Leggyakoribb esetben a 10 és 30 napos exponenciális

mozgóátlagokat használják.

Az APO (Absolute Price Oscillator) a gyakorlatban azonos az MACD-vel, ám mivel az

MACD népszerűbb, ı́gy ezt kevésbé használják.

A PVO (Percentage Volume Oscillator) megegyezik a PPO-val, azzal a különbséggel,

hogy ennek alapja a forgalom változása.

6.1.3. RSI (Relative Strength Index)

Ez a legnépszerűbb, legtöbbet használt indikátor. Ezen indikátort tekinthetjük trend-

követő és momentum indikátornak is. Az RSI az árfolyam mozgásokat méri, vagyis egy

periódusban az árfolyam emelkedéseinek és csökkenéseinek nagyságát méri össze. Az

RSI mozgása a piaci mozgással egyidejű, ı́gy sok tévedés történhet. A piac lendületét

méri egy 0 és 100 közötti skálán. Ezt úgy osztották fel, hogy a 30 és a 70 kitüntetett

értékek lettek. A 30-as szint átlépése (30 alattira csökkenően) a túladottságot jellem-

zi. Abban az esetben, ha 30 alatt található, majd átlépi a 30-as szintet, akkor az vételi

jelként értelmezhető és egy bullish trend a jellemző. A 70-es szint átlépésénél pedig (70

feletti értékekre növően) túlvettség érvényesül. Azon esetben, amikor a 70-es szinten

túl visszalép a 70-es érték alá, akkor egy eladási jelet kapunk. Az RSI-re tekinthetünk,

mint trendkövető indikátorra is. Ilyenkor az 50-es szintet vesszük kitüntetett értéknek,

és ha ezen szintet felülről keresztezi az árfolyam, akkor vételi jelzést kapunk – vagyis

a kereskedők pozitı́v ,,hangulatban” vannak –, mı́g ha alulról keresztezi az árfolyam,

akkor eladási jelet kapunk – a kereskedők negatı́v ,,hangulatban” vannak. Ezt az 50-es

szintet ellenállásnak is nevezhetjük. Ahogyan az MACD esetében, úgy itt is megfigyel-

hetjük a divergenciát, amely ebben az esetben is a legpontosabb jelzést adja. Ha a már

megismert grafikon alakzatok közül a megfelelőeket alkalmazzuk az indikátorral együtt,

akkor a hibás jelzések számát csökkenthetjük, ilyen például a támasz, ellenállás, dup-

la csúcs, vállcsúcs-fej-vállcsúcs alakzat. Pozitı́v divergenciának (bullish) nevezzük azt,

ha az árfolyamgörbe csökken, valamint az indikátor görbéje emelkedik, mı́g a negatı́v

divergencia (bearish) ennek pont az ellentéte. Az indikátor periódusát, mint a legtöbb

esetben, itt is megadhatjuk. A leggyakrabban 14-es periódussal használják, azonban a

20-as, 30-as periódus használata sem ritka. Az indikátor számı́tási módszere a követ-
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kező:

RS I = 100 − 100
1 + RS

,

ahol RS = x nap emelkedésének átlaga
x nap csökkenésének átlaga

6.2. Momentum indikátorok

A momentum indikátorok az árfolyam változásának a mérésére szolgálnak. Ezen

csoportba tartozó indikátorok képesek ,,megjósolni” a trendfordulókat, azonban sokkal

több esetben adnak hibás jelzést, mint az árfolyam indikátorok. Ennek kiküszöbölésére

rengeteg momentum indikátor található, hiszen sok ember próbált újabb és újabb képle-

teket kitalálni, hátha kevesebb lesz a hibás jelzés. A momentum indikátorok vételi és

eladási jelet a piac lendülete alapján adnak. Ezek alapján vételi jelet akkor kapunk, ha az

árfolyam kevésbé esik egy csökkenő piacon, eladási jelet pedig akkor kapunk, amikor

egy növekvő piacon az árfolyam csökkenésbe kezd. Ide sorolhatjuk például a CCI-t, a

Stochastic Oscillatort, valamint a ROC indikátort is.

6.2.1. CCI (Commodity Channel Index)

Ezen indikátor alapját az szolgáltatja, hogy az árfolyam mozgása szabályosan ismét-

lődik (ciklikus) abban az esetben, ha a minimum és a maximum értékek ciklikusan

fordulnak elő. Ha találunk egy intervallumot, amikor ciklikusságot veszünk észre, akkor

az intervallumot harmadolni kell, és ı́gy kapjuk meg, hogy hány napos CCI-t szeretnénk

használni. Leggyakrabban a 20 naposat használjuk. Az indikátor kiszámı́tása:

CCI =
tipikus ár - SMATP

0.15 · szórás
,

ahol a tipikus ár: a periódusra vonatkozó minimum, maximum és a záróár átlaga,

SMATP: tipikus ár 20 napos egyszerű mozgóátlaga,

szórás:
∑

átlagos érték - tipikus ár
20 .

A CCI képletének jelentése, hogy mekkora hányad esik ±100 közé. Az indikátor

egyik nagy előnye, hogy oldalazó mozgásnál nem ad semmilyen pozı́cióra jelet. Van

egy kitüntetett intervallumunk, ez esetben a −100 és 100 között. Az indikátor körülbelül
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háromnegyed részben ±100 között található. A mozgóátlag periódusának megválasztá-

sában fontos, hogy ne nagyon ingadozó (volatil) intervallumot vegyünk. Például a 10

napos nagyon volatil, mı́g a 30 napos jó része a kitüntetett intervallumon belül található.

A CCI értelmezése többféle lehet:

• Első értelmezés: Vételi jelet akkor kapunk, ha a +100-t alulról töri át, majd zárjuk

a pozı́ciónkat, ha újra eléri a +100-as szintet. Eladásra akkor kapunk jelet, ha -100

alá csökken az indikátor, a pozı́ció zárására pedig akkor, ha újra eléri a -100-as

szintet.

• Második értelmezés, hogy ha a +100-as szintet áttöri az indikátor, akkor túlvett

lesz a devizapár, és ha visszacsökken az érték alá, akkor short pozı́ciót lehet nyit-

ni. Ezzel ellenkezően, ha -100 alá csökken az indikátor értéke, akkor túladottá

válik. Hasonlóan, mint az előző esetben, ha -100 fölé emelkedik az indikátor,

akkor long pozı́ciót lehet nyitni.

6.2.2. Stochastic Oscillator

A Stochastic Oscillator az árfolyam mozgás segı́tségével méri a piaci hangulatot,

vagyis az aktuális záróárat méri össze a megelőző időperiódus kereskedési ársávjával.

Mivel az oscillator csoportba tartozó indikátorról van szó, ezért kitüntetett szerepet

kap a ±100 intervallum, valamint ezen indikátor esetén még két tartomány határt is

megkülönböztetünk: alsó (túladott) tartomány, amelyet a 20-30-as értéknél húznak meg,

mı́g a másik a felső (túlvett) tartomány, amelyet a 70-80-as szintnél húznak meg. Az

indikátor fajtáinak értelmezéséhez be kell vezetnünk két jelölést: az egyik a gyors vo-

nal (%K), amely az éppen kapott záróárat méri össze egy idő intervallum minimum

és maximum árával. Ha a %K-t kisimı́tjuk egy – általában 3 napos – mozgóátlaggal,

akkor kapjuk a lassú változatot. Ha ezt elhagyjuk, akkor a gyors változatot kapjuk. A

másik a lassú vonal (%D), amely a szignálvonal, pontosabban a kisimı́tott %K 3 napos

mozgóátlaga. Az indikátornak két fajtáját különböztetjük meg:
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– Gyors változat:

%Kgyors = 100 · záró ár - Lx
Hx - Lx

,

%Dgyors = %Kgyors y napos mozgóátlaga,

ahol Lx = az utolsó x nap minimumainak minimuma

Hx = az utolsó x nap maximumainak maximuma.

– Lassú változat:

%Klassú = %Kgyors y napos mozgóátlaga = %Dgyors,

%Dlassú = %Klassú z napos mozgóátlaga.

A gyakorlatban a lassú Stochastic Oscillatort használják, mivel árfolyam simı́tások-

kal kiküszöböl rengeteg hibát. Általában a 14,3,3 vagy az 5,5,3 paraméterekkel használ-

ják. A számok jelentése a következő: az első szám jelöli a vizsgált intervallum hosszát,

a második a szignálvonal (vagyis a lassú vonal a gyors vonalnak hány napos mozgóátla-

ga), valamint a harmadik érték a gyors vonal mozgóátlag simı́tása. A legfontosabb in-

formáció, hogy mikor kaphatunk pozı́ció nyitására alkalmas jelet. Vételi jelet több eset-

ben kaphatunk,

– ha mindkét vonal (gyors és lassú) a túladott szint felett található, és az árfolyam

emelkedik,

– %D felülről keresztezi a %K-t (itt sok a rossz jelzés, túladott tartományban nem

érdemes használni),

– mind a %D és %K a túlvett intervallumban található, de az indikátor még nem

fordult meg (a túlvett tartományban vételi pozı́ció),

– amikor az indikátor újra teszteli a maximumot, azaz újra eléri az előző maxi-

mumértéket.

Mint minden indikátor esetén, itt is érdemes a divergenciára odafigyelni, hiszen

előre jelzi azt, amit még az árfolyam nem mutat.
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6.2.3. ROC (Rate Of Change)

A ROC indikátor mellett érdemes megemlı́tenünk a Momentum indikátort is, hiszen

nagyon hasonlóak.

A Momentum indikátor az árfolyam egy intervallumon lévő százalékos változása,

vagyis a régi árnak jelenlegivel való összehasonlı́tása. A momentum indikátor a +100-as

érték körül ingadozik. (A ROC ettől annyiban különbözik, hogy az a 0 körül ingadozik.)

Kiszámı́tásának képlete:

Aktuális záróár − x periódussal előtti záróár
x periódussal előtti záróár

· 100 + 100.

A Momentum leggyakrabban használt értékei a 12 és a 30 (minél nagyobb, annál

volatilisebb). Ahogyan a többi momentum indikátornál, úgy itt is a divergencia, támasz-

ellenállás, középvonal áttörés figyelése célszerű. (A középvonal áttörése rövid távú ke-

reskedés esetén sokszor rossz jelzéseket adhat, mint mondjuk a 200 napos esetben.)

A ROC indikátor úgyszintén az árfolyam változást méri, főleg trendfordulók előre-

jelzésére használjuk. Kiszámı́tásának képlete:

aktuális ár
korábbi árfolyamérték

.

Leggyakrabban a 12, 20 és 30 napos beállı́tásokkal használják. Mivel nagyon egy-

szerű a kiszámı́tási módszere, ezért régen nagyon kedvelt volt a kereskedők körében.

Mivel manapság már nagyon bonyolult képleteket is másodpercek alatt kiszámı́thatunk,

ı́gy mára már elavulttá vált. Az indikátor vételi jelzést ad, ha az indikátor emelked-

ni kezd a mélypontról, valamint eladási jelet ad, ha csökkeni kezd a csúcspontról.

Hátránya, hogy nagyon sok téves jelzést ad. Ennél az indikátornál is a divergencia,

valamint az alakzatok figyelésével együttesen nagyobb esélyünk van a téves jelzések

kivédésre. Az indikátornál szükségünk lenne a túladott és túlvett tartományok (keres-

kedési szignál) meghatározására, erre azonban nincs képlet, ı́gy csak tapasztalatainkra

hivatkozhatunk.
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6.3. Forgalom alapú indikátorok

A forgalom alapú indikátorok alapját az adja, hogy az árfolyam változást megelőzi

a forgalom változása. Azt szeretnék a kereskedés során használni, hogy 1-1 deviza

pénzmozgása (forgalma) alátámaszthatja az adott trendet, azonban gyengı́theti is. Ezen

indikátorokat 3 csoportba sorolhatjuk:

– Az adott nap alatti árfolyam-ingadozásnak fontos szerepe van, a nyitó- és záróárak

közötti áringadozás jelentősen emelkedik, ez pozitı́v hatással van az indikátorra.

– A különböző záróárfolyamok közti változást vesszük alapul. A záróárak közötti

különbség pozitı́v hatással van az indikátorra.

– Az első eset ellentéte: itt az árfolyamváltozásnak nincs szerepe, a különböző in-

dikátorokat a tőzsdei alakzatokkal együtt alkalmazva használjuk.

A forgalom alapú indikátorok közül hárommal részletesebben is foglalkozom: az

OBV, az A/D, valamint a CMF indikátorokkal.

6.3.1. OBV (On Balance Volume)

Az első a money flow indikátorok közé tartozik. Ezen indikátor esetén közvetlen

értékelésre nincs lehetőség, kumulált összeget számol (a már meglévő adatokat veszi

figyelembe az indikátor esetén). Az indikátor mozgásának görbülete (iránya) fontos

a következtetések levonásának érdekében, ha a görbe emelkedik, illetve csökkenése

összhangban van az árfolyam mozgásával. Az OBV az első kereskedési naptól számı́t.

Kiszámı́tása egyszerűen történik: ha az árfolyam magasabban zár, mint az előző zárás,

akkor a forgalmat hozzáadjuk, ha pedig alacsonyabban zár, akkor a forgalmat kivon-

juk. Az intraday indikátorok közé tartozik, vagyis két nap (vagy hét, esetleg hónap)

zárása közti eltérést veszi alapul (ez lehet pozitı́v vagy negatı́v). Mint a legtöbb in-

dikátor, ezt sem célszerű önmagában használni, valamint trendek megerősı́tésére, vagy

épp megcáfolására használható. Az árfolyam és az indikátor együtt mozgása a trend

megerősı́tésére szolgál. Divergencia megfigyelésekor a trend gyengülni kezd és nagy

valószı́nűséggel trendforduló következik.
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6.3.2. A/D (Accumulation/Distribution)

Az A/D indikátor a kereslet/kı́nálatot méri aszerint, hogy egy adott devizapárból

vesznek vagy eladnak. Az indikátor használata nagyon hasonló az OBV indikátoréhoz,

de az A/D a kereskedési hangulatra jobban és gyorsabban reagál, hiszen a napon belüli

változást jobban érzékeli. Az indikátor önmagában nem ad kereskedési jelzést (a di-

vergencia itt is fontos tényező). Vételi, illetve eladási nyomást figyelhetünk meg az

árfolyam mozgásán, ha a napi kereskedési terület tetején, illetve alján zár az árfolyam.

Az indikátor kiszámı́tása: a forgalom azon százalékos eredményét adja hozzá vagy von-

ja le, amely az adott időszak minimum és maximum értékétől is egyenlő távolságra

található.

6.3.3. CMF (Chaikin Money Flow)

Működése hasonló az OBV-nek és az A/D-nek a működéséhez. Ez az indikátor az

eladás vagy éppen a vétel erejének nagyságát méri. Kiszámı́tási lehetősége:

a 21 periódusra vonatkozó A/D kumulált értéke
a forgalom 21 periódusú kumulált összege

.

A periódus növelésével az indikátor egyre kevésbé lesz volatil. Az indikátor eseté-

ben a divergencia megbı́zható jelzést ad a piaci változásra. Az eladási és vételi jelzések

meghatározása a legfontosabb a kereskedés elkezdéséhez:

• Vételi jelzés:

– ha nagyobb, mint 0 az indikátor értéke,

– ha a középvonal felett hosszú időn keresztül tartózkodik az indikátor, (minél

tovább tartózkodik a középvonal fölött, annál nagyobb az esély az emelkedő

trend folytatódására),

– ha az indikátor értéke 0.25-nél nagyobb, akkor a vételi erő nagy.

37



6. Indikátorok

• Eladási jelzés:

– ha kisebb, mint 0 az indikátor értéke,

– ha a középvonal alatt hossző ideig tartózkodik az indikátor,

– ha az indikátor értéke -0.25-nél kisebb, akkor az eladási hajlandóság erős.

6.4. Volatilitást mérő indikátorok

A kereskedés kockázatának mérőszáma, amely a múltbeli és a várható árfolyamok

változékonyságát jelöli. A tőzsdén, ha egy árfolyam rövid időn belül jelentősen csökken,

majd jelentősen nő, akkor nagy volatilitásról beszélünk.

6.4.1. Bollinger szalagok

Az indikátor gyorsan reagál a változásokra, nagy volatilitás esetén pedig a szalag

szélessége kitágul. Trendfordulók előrejelzésére önmagában nem alkalmas, más in-

dikátorokkal együtt alkalmazva használjuk (RSI, Stohastic Oscillator, CMF vagy éppen

az A/D). Gondolhatnánk, hogy ha önmagában nem tudunk következtetéseket levon-

ni, akkor mi is lehet a haszna. Megemlı́tésének oka, hogy például az RSI is önmagában

kevésbé megbı́zható, mı́g a Bollinger szalaggal együtt alkalmazva sokkal megbı́zhatóbb

jelzést ad. A Stochastic Oscillator és a Bollinger szalag együttes alkalmazása trendfor-

dulók előrejelzésére alkalmas. A Bollinger szalag három részből tevődik össze:

– felső szalag: 20 peridódusú mozgóátlag + az adott devizapár 20 periódusú szórá-

sának kétszerese (volatilitást mér),

– középső szalag: 20 periódusú egyszerű mozgóátlag (trendkövető),

– alsó szalag: a mozgóátlag és az adott devizapár 20 periódusú szórásának kétsze-

reséből számı́tott különbség.

A Bollinger szalagok használatának alapját az adja, hogy normális eloszlás esetén

egy normális szóráson belülre az árfolyam 68%-a esik, mı́g 95%-a a kétszeres szóráson

belül található. Másként fogalmazva, a kétszeres szélességű szóráson belül az árfolyam
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95%-a található a felső és alsó szalag között. Az indikátor megpróbálja ,,értelmezni”

a magas és alacsony ár fogalmát. Ezen indikátor egy speciális csatorna tı́pusú, amely

során az indikátor a csatorna szélességét alakı́tja ki. A felső, illetve alsó rész elérése

önmagában vételi vagy eladási jelet nem ad, de jelentőséggel bı́r. Ha egy gyertya testének

fele kilóg a felső vagy alsó szalagból, akkor az esetek túlnyomó részében visszatér a

szalagba. (Általában 1 órás, 30 perces és 5 perces intervallumokra használatos.) Ha az

indikátor szélessége csökken, akkor az árfolyammozgás volatilitása is csökkeni fog. A

grafikon alakzatok közül a dupla csúcs, illetve dupla talaj alakzat megbı́zhatósága nagy

ezzel az indikátorral.

6.4.2. ATR (Average True Range)

Ezen inidkátor esetében a a kialakult trend erősségét tudjuk megállapı́tani. Kifeje-

zetten be- valamint kiszállási pontokat nem határoz meg, azonban a megerősı́tésükre

alkalmas. A többi indikátorhoz hasonlóan alakzatokkal, valamint más indikátorokkal

együtt alkalmazva használjuk. Az indikátor számı́tásához szükségünk van a True Range

(TR) számı́tásához. Ehhez három számı́tás tartozik, melyek közül a legnagyobb érték

lesz a TR értéke. A három kiszámı́tási mód:

• adott egység(gyertya) maximális értéke−adott egység(gyertya) minimális értéke

• | adott egység(gyertya) minimális értéke − előző egység(gyertya) záró értéke |

• | adott egység(gyertya) maximális értéke − előző egység(gyertya) záró értéke |

Az indikátor a True Range (TR) átlaga, a legelterjedtebb a 14 napos verzió. Az

ATR, mint követő stop használható, amely jelentősége, hogy a stop-loss szintet mindig

emeljük, ı́gy a profitunk egyre több lesz. Tulajdonságai közé tartozik, hogy ha a volu-

men lecsökken, akkor a trend véget ér. Az indikátor kitörések előrejelzésében is segı́t.

Ha az indikátor konszolidálódni kezd, akkor utána valószı́nűleg kitörés következik. Ha

az indikátor sokáig alacsonyan mozog, akkor nagy elmozdulás fog következni.
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6.5. Egyéb indikátorok

Ezen indikátorokat használhatjuk, amikor azt kell megállapı́tanunk, hogy az árfo-

lyam ingadozás milyen mozgást végez. Kétféle mozgást különböztetünk meg: az egyik

az oldalazó mozgás, amely egy kis sávon belül mozog, valamint a másik, amelynek

trendje van. Ezen indikátorok meghatározott időtartamokon figyelik az ármozgást.

6.5.1. ADX (Average Directional movement index)

Ezen indikátor a trenderősséget határozza meg, valamint a trend irányának (csök-

kenő vagy éppen növekvő) nincs jelentősége. Általában Parabolic SAR vagy momen-

tum indikátorral együtt alkalmazzák. Az indikátor értéke 0 és 100 közötti érték:

• 0 − 20 érték: oldalazó mozgásról beszélünk,

• 20 − 40 érték: éppen trendben vagyunk,

• 40− érték: kiszállási pontok keresése, illetve trend fordulás következhet,

• (60− érték: nagyon ritkán fordul elő).

Az ADX mutató három részből tevődik össze:

• ADX indikátor vonala,

• +DI (positiv directional indicator): emelkedő trend erőssége,

• −DI (negativ directional indicator): csökkenő trend erőssége.

A ±DI érték kiszámı́tásához szükségünk van három dolog bevezetéséhez:

• +DM (positive Directional Movement),

• −DM (negative Directional Movement),

• TR (TrueRange): lásd ATR indikátornál.

Ezen adatok felhasználásával: +DI = +DM
TR , valamint −DI = −DM

TR , ezt ADX rend-

szernek is nevezik. Ezen két vonal metszése a grafikonon jelzi, hogy fordulat várható

az árfolyammozgásban. Általánosságban 14 napos rendszerben használjuk.
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6.5.2. Aroon Oscillator

Ezen indikátor egy indikátor rendszer, amely a trend felismerésére szolgál. Ezen

indikátor ± 100 közötti értékeket vesz fel, minél nagyobb az érték, annál jobban növek-

szik a trend, valamint minél kisebb értéket vesz fel, annál jobban csökken a trend. Az

indikátor kiszámı́tásához szükség van 1 paraméterre, valamint 2 vonalra. A paraméter

az idő intervallum száma, a két vonal pedig:

• Aroon(up): ez egy százalékos skála, az idő intervallum összege a kezdeti értéktől

a maximális értékig. Két értéket vehet fel: ha az adott időintervallumon van új

csúcspont, akkor az érték +100, ha pedig nincsen, akkor a következő értéket veszi

fel:

Aroon(up) =
N(időtartamok összege) − N(időtartam legmagasabb értéke)

N(időtartamok összege) · 100
.

• Aroon(down): ez egy százalékos skála, az idő intervallum összege a kezdeti érték-

től a minimális értékig. Két értéket vehet fel: ha az adott időintervallumon van új

mélypont, akkor az érték +100, ha pedig nincsen, akkor a következő értéket veszi

fel:

Aroon(down) =
N(időtartamok összege) − N(időtartam legalacsonyabb értéke)

N(időtartamok összege) · 100
.

Az Aroon Oscillator kiszámı́tása pedig:

Aroon(up) − Aroon(down).

Ha az Aroon(up), valamint Aroon(down) együtt mozog, akkor trendmentes eset áll

fenn. Ha mind az Aroon(up) és Aroon(down) értéke 50 alatt található, akkor az emel-

kedő, illetve csökkenő trend ereje csökken, fordulás következhet, ha viszont 70 feletti az

érték, akkor erős trendről beszélünk. Ha az Aroon oszcillátor értéke 0-nál kisebb, akkor

csökkenő trend, ha pedig nagyobb, akkor növekvő trend van, valamint minél messzebb

található az érték, annál erősebb trendről beszélünk.
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7. Matematikai bevezetés

Ebben a fejezetben a következő fejezetben felhasznált fogalmakat és modelleket

fogom röviden és szemléletesen bemutatni. Ezen fejezet alapjául főként a [4] és [5]

könyveket használtam, valamint a [6] és a [7] jegyzeteket is hasznosı́tottam.

7.1. Alapfogalmak

A tőzsdei folyamatokat a matematika nyelvén idősorokkal tudjuk leı́rni.

Az idősor egy időben változó folyamat, amely X1, X2, X3 . . . egy adott jelenséggel kap-

csolatos, azonos időközönként mért véletlen mennyiségek egy sorozata (időrendben

rendezve). Kétféle idősort különböztetünk meg, változók alapján:

– egyváltozós idősor, amelyben skalár a valószı́nűségi változó,

– többváltozós idősor, amelyben a valószı́nűségi változó vektorértékű. Ebben az

esetben nem csak az idő, hanem a változók közti kapcsolat is fontos.

Az idősorokat tipikusan három komponensre tudjuk bontani:

– kialakult trend, amit az idősor közvetlen múltjából előre tudunk jelezni,

– periodikus ingadozás, a trendnek az a komponense, amely a folyamat egy fix

távolságú múltjából jelezhető előre,

– a véletlenszerű ingadozás (zaj), amit ciklikus komponensnek is nevezünk, mert

megfigyelési ciklusonként megújuló véletlen tényező. Legszigorúbb megkötések

között ez egy független sorozat, ha pedig a megkötés kevésbé szigorú, akkor a

sorozat korrelálatlan, mı́g ha csak egy általános megkötést adunk, akkor martingál

differencia.

Stacionárius idősorok

Stacionárius idősoroknak az időben eltolás-invariáns folyamatokat nevezzük.
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– Gyengén stacionáriusnak nevezzük azt az Xt, t ∈ Z diszkrét paraméterű folya-

matot, amelyre EXt=konstans, valamint az autokovariancia függvénye:

cov(Xt, Xs) = γ(t − s),

azaz amely csak a (t − s) időpont differenciától függ. A gyengén stacionárius fo-

lyamatokat másodrendben stacionáriusnak is nevezzük, ugyanis a második mo-

mentumok állandóságát megköveteljük. Ebben az esetben tehát megköveteljük

a legfeljebb másodrendű momentumok létezését és időbeni eltolás-invarianciáját

is.

– Erősen stacionáriusnak nevezzük az Xt folyamatot, ha minden n és t1, . . . , tn

esetén az Xt folyamatból vett (Xt1 , . . . , Xtn) véges dimenziós vektorok eloszlásai

időben eltolás-invariánsak, azaz minden h esetén (Xt1 , . . . , Xtn) ∼ (Xt1+h, . . . , Xtn+h).

Korreláció és kovariancia

Tegyük fel, hogy X és Y két valószı́nűségi változó esetén:

– cov(X,Y) = E[(X − EX)(Y − EY)], ahol cov a kovariancia függvény,

– R(X,Y) = corr(X,Y) = cov(X,Y)
DX ·DY

pedig a korreláció.

Ez a két mennyiség azt méri, hogy két véletlen mennyiség milyen mértékben mozog

együtt. E két mennyiséggel modellezhető két egymással stacionárius kapcsolatban lévő

idősor viszonya is. A legtöbb esetben a kovariancia helyett a korrelációt használjuk,

mivel a korreláció a kovariancia normalizált formulája. A korreláció esetében az érték

[−1, 1] között változik, amely jelentése:

– ha az érték −1 körüli, akkor a két változó közelı́tően egymás lineárisan függvénye

és ez a függvény negatı́v együtthatójú,

– ha az érték 0 körüli, akkor a két változó ugyan nem független, de sok szempontból

függetlenként viselkedik, ugyanis, ha független volna, akkor a korreláció 0 lenne,

– ha az érték +1 körüli, akkor a két változó közelı́tően egymás lineáris függvénye

és ez a függvény pozitı́v együtthatójú.
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A kovariancia estében:

– ha az egyik változó a várható értékénél nagyobb értékű és a két változó kor-

relációja pozı́tiv, akkor a másik változó is jó eséllyel nagyobb a saját várható

értéknél,

– ha az egyik változó a várható értékénél kisebb értékű és a két változó korrelációja

pozı́tiv, akkor a másik változó is jó eséllyel kisebb a várható értéknél,

– ha az egyik változó a várható értékénél nagyobb értékű és a két változó kor-

relációja negatı́v, akkor a másik változó is jó eséllyel nagyobb a várható értéknél,

– ha az egyik változó a várható értékénél kisebb értékű és a két változó korrelációja

negatı́v, akkor a másik változó is jó eséllyel kisebb a várható értéknél.

7.2. Zaj

A zaj különböző frekvenciájú, lényegében azonos intenzı́tású jelek stacionárius ösz-

szessége. Általában feltesszük, hogy a zaj várható értéke 0. Gyakran tapasztalható, hogy

a zaj pontos sztochasztikus leı́rása hiányzik, ı́gy csak a szélesebb összefüggésekből

derı́thető ki, hogy egy-egy cikkben, leı́rásban milyen tı́pusú zajról ı́rnak. Különböző

zajokat különböztethetünk meg, melyek közül a független értékű zaj, a fehér zaj, vala-

mint a Gauss-féle fehér zaj a következő módon jellemezhető:

– Független értékű zaj független, azonos eloszlású sorozat, vagyis a független

értékű zaj egy erősen stacionárius sorozat.

– Fehér zaj (White Noise (WN)), amely eloszlása minden (t, s) időpontpárra kor-

relálatlan, de nem feltétlenül független. Normális eloszlás esetében a korrelálat-

lanság és a függetlenség megegyezik.

– Gauss fehér zaj (Gauss-White Noise (GWN)) esetében minden t-re független,

valamint normális eloszlású és EX(t) = 0 és véges D2X(t) = σ2 varianciával

rendelkezik. Ez a folyamat a legegyszerűbb zaj folyamat, ugyanakkor a pénzügyi

folyamatoknál fellépő zaj modelleket ez nagyon gyengén modellezi a szimmet-

riája és gyors lecsengése miatt.
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7.3. Wiener - folyamat

Először Robert Brown, angol botanikus figyelte meg a vı́zben lebegő virágpollen

szemcsék szabálytalan mozgását. Később ennek matematikai leı́rását Norbert Wiener,

amerikai matematikus adta meg. A Wiener- és a Brown - folyamatot sokszor egy és

ugyanannak mondják, noha fontos különbség tehető közöttük, hogy mı́g az egyik foly-

tonos (Wiener), addig a másik diszkrét idejű (Brown).

A standard Wiener - folyamat egy olyan folytonos, független növekményű, sta-

cionárius folyamat, amelyet Ws(t) -vel jelöljük. A folyamat az azonosan 0-ból indul:

Ws(0) = 0 és várható értéke EWs(t) = 0, valamint a szórásnégyzete D2Ws(t) = t, ı́gy

Ws(t) eloszlása N(0,
√

t). Továbbá tudhatjuk még azt is, hogy Ws(t + h) − Ws(h), min-

den t, h > 0 esetén az eloszlása N(0,
√

h), azaz minden növekménynek az eloszlása 0

várható értékű normális eloszlás.

A Wiener - folyamat a standard Wiener - folyamat konstansszorosa, tehát

W(t) = c ·Ws(t),

amely független stacionárius növekményű, valamint W(t) ∼ N(0, |c|
√

t).

7.4. Autokorreláció és autokovariancia tulajdonság

Stacionárius folyamatok viselkedését legkönnyebben a tapasztalati autokorreláció

és autokovariancia segı́tségével tudjuk leı́rni. A tapasztalati autokorreláció és autokova-

riancia-függvényeket abban az esetben is ki tudjuk számı́tani, ha a függvényünk nem

stacionárius.

7.4.1. Autokovariancia

Az Xt folyamat esetén a γ függvényt autokovariancia-függvénynek nevezzük, ha

γ(t, s) = γ(t − s) = cov(Xt, Xs)
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Tulajdonságai:

– γ(d) = γ(−d), ∀d ∈ Z esetében, tehát szimmetrikus,

– |γ(h)| ≤ γ(0), amit a Cauchy-Schwarz-Bunyakovszkij egyenlőtlenség szerint tu-

dunk belátni:

|γ(h)| = |cov(Xt, Xt+h)| ≤ DXt · DXt+h =
√
γ(t, t) ·

√
γ(t + h, t + h) = γ(0),

– γ(0) = D2X(t) ≥ 0, abban az esetben, ha létezik,

– Az autokovariancia a tapasztalati autokovariancia függvénnyel becsülhető:

γ̂(k) =
1
t

t−k∑
i=1

(Xi+k − X̄)(Xi − X̄),

ahol X1, . . . Xt egy t hosszúságú megfigyeléssor.

7.4.2. Autokorreláció

Az autokorreláció egy változó saját és késleltetett értékeivel vett kapcsolatot mér.

Az autokorrelációs függvény, vagyis ACF, a következő:

r(h) = corr(Xt, Xt+h) =
E((Xt − EXt)(Xt+h − EXt+h))

DXt · DXt+h
=

cov(Xt, Xt+h)
DXt · DXt+h

=
γ(t)
γ(0)
,

ahol a stacionaritás miatt D2(Xi) = D2(Xi+t).

7.5. Főkomponens analı́zis és faktoranalı́zis

A főkomponens analı́zis és a faktoranalı́zis különböző többdimenziós statisztikai

technikák([8], valamint [9]), amelyek nagyon hasonlı́tanak egymásra, azonban követ-

keztetési különbség van közöttük. Ez a két technika a változók közötti korrelációs

mátrixot modellezi, összegzi. Mindkettő a változók számának csökkentésével foglal-

kozik.

7.5.1. Főkomponens analı́zis

A főkomponens analı́zist Principal Component Analysis-nek (röviden PCA-nak)

nevezzük, amely során minimális veszteséggel próbáljuk a változók számát csökkente-

ni. Ha tudjuk, hogy a változók függetlenek, akkor korrelálatlanok, ı́gy a főkomponensek
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akkor az eredeti koordinátákkal fognak megegyezni. Ha az eredeti változószámnál ke-

vesebb főkomponenst használunk, akkor ezek a komponensek semmilyen információval

sem fognak szolgálni az elhagyottakra vonatkozóan, csak a nagy szórású változókkal

kapcsolatban fognak információt tartalmazni. Ha az általunk kezelt adatokat ábrázoljuk,

amelyek Rn-ben egy pontfelhőt alkotnak. A főkomponensek azokat az irányokat jelen-

tik, amely irányokban a vetületek szórása a lehető legnagyobb.Az első főkomponens az,

amely irányban a lehető legnagyobb a szórás, a második erre merőleges irányú és lehető

legnagyobb szórású. Minden újabb komponens a korábbiakra merőleges és maximális

szórású. A PCA statisztika technika lépései:

1. Az adatsorunkat grafikusan ábrázoljuk egyszerű leı́ró statisztikával.

2. Kovariancia vagy korrelációs mátrix (amelyiket használjuk) sajátértékeinek, va-

lamint sajátvektorainak meghatározása, ezáltal a főkomponensek definiálása.

3. Scree plot-tal a sajátérték szemléltetése, a felhasznált főkomponensek számának

meghatározása.

4. Főkomponens grafikonok elkészı́tése.

Gyakorlatban nem tulajdonı́tanak sok jelentőséget önmagában ennek a technikának,

általában egy nagyobb statisztikai elemzés első lépéseként használják.

Végezhetünk a faktorok számsorán scree plot segı́tségével, amely során a sajátérté-

keket szemléltetjük. Ennek formáját két részre bonthatjuk, amelynek

– első szakasza nagy sajátértékű elemeket tartalmaz, amelyek exponenciálisan csen-

genek le, illetve

– második szakasza pedig már nem csökkenő, amely az egyedi faktorok hatását

jelzi.

E két rész találkozási pontja adja az optimális számot.
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7.5.2. Faktoranalı́zis

A faktoranalı́zis (FA) a változók közötti kovariancia, illetve korreláció stuktúráját

közelı́ti kevesebb látens változó (faktor) segı́tségével. Ezeket a látens faktorokat nem

tudjuk megfigyelni, a megadott változók alapján próbálunk rájuk következtetni. Nagyon

hasonlı́t a PCA-hoz, azonban vannak különbségek, a főkomponens analı́zis a változók

összeségét modellezi, mı́g a faktoranalı́zis pedig a változókban lévő közös információt.

Egy faktormodellt akkor tekintünk jónak, ha a faktorok a meglévő változók alapján jól

értelmezhetőek. Az FA modellezés tipikusan akkor használható ha:

– változó csoportosı́tás esetén, amely során a csoporton belül a korreláció magas,

mı́g a csoporton kı́vül a korreláció alacsony,

– ha a pi j parciális korrelációk kicsik esetén. Két változónak egy változó halmaz

szerint vett parciális korrelációja megegyezik annak a két maradéknak a kor-

relációjával, amit a két változónak a közös változóhalmaz szerint vett lineáris

regressziója alapján nyerünk,

– kaiser-Meyer-Olkin statisztika (KMO statisztika) esetén. A faktoranalı́zis modell-

je, akkor ajánlott, ha az értéke 0, 8 feletti, ha viszont a KMO 0, 5-nél kisebb, akkor

az FA használata nem ajánlott.

KMO =

p∑
i=1

p∑
j=1

r2
i j

p∑
i=1

p∑
j=1

p2
i j +

p∑
i=1

p∑
j=1

r2
i j

,

ahol ri j az i-dik és j-dik változónak korrelációja.

A faktoranalı́zis fontos fogalmai a következők:

A Faktormodell alapvetően azt mondja meg, hogy milyen módon függnek a faktorok

a megfigyelt változóktól, valamint hogy mely változók lineáris kombinációival állnak

elő. Ezeket a függéseket kiértékelve szerencsés esetben egyrészt a változókat csopor-

tosı́thatjuk, másrészt létrehozhatjuk az eredeti megfigyelések faktortérben vett inter-

pretációját, a faktor score-kat.
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Faktoregyüttható a változók és a faktorok közötti korreláció nagyságát méri. Azt a

transzformációt adják meg, amikkel a faktorok a megfigyelt változókból előállı́thatóak.

Kommunalitás azt méri, hogy az eredetileg mért adatok változóinak a bevezetett fak-

torainak szórásai hány %-t magyaráznak meg.

Faktorsúlyok (faktor score-k, faktorértékek) az egyes megfigyeléseknél a faktorok érté-

ke.

Faktormodellt különböző módszerekkel illeszthetünk, például:

– főkomponens módszer,

– maximum likelihood faktoranalı́zis,

– legkisebb négyzetek módszere.

A modell illesztésének fontos fázisa a faktorok által meghatározott tér bázisának meg-

választása, amit a faktorok forgatásának szokás nevezni. A faktorértékek (factor score-

ok) a faktorok rögzı́tése után határozhatóak meg és a score-k megadásának többféle

módszere lehetséges. Ezek közül a legnépszerűbb a regresszión alapuló, amely során a

megfigyeléseknek a választott faktorokon vett regresszióját vesszük.

7.6. Markov - folyamatok

Markov - folyamatoknak nevezzük azokat a diszkrét idejű sztochasztikus folyama-

tokat, amelyek Markov - tulajdonsággal rendelkeznek.

Markov - tulajdonság alatt azt értjük, hogy a folyamat múltja csak a jelen állapoton

keresztül gyakorol hatást a jövőbeli állapotra. Az Xt sztochasztikus folyamat Markov

- folyamat a t időpontban, ha megfelelően megválasztott F esetében Xt+1 felı́rható a

következő képpen:

Xt+1 = F(Xt, ξt+1),

ahol ξt független, azonos eloszlású valószı́nűség változók sorozata.
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7.7. Autoregresszı́v és mozgóátlag folyamatok

Autoregresszı́v folyamatok (AR(p))

Egy Xt sztochasztikus folyamat p-edrendű autoregresszı́v folyamat (AR(p)), ha

igaz rá a következő egyenlet:

Xt −
p∑

i=1

βiXt−i =

p∑
i=0

β̃iXt−i = σ · et,

ahol e(t) standard fehér zaj.

Az (AR(p)) karakterisztikus polinomja: P(z) =
p∑

i=0
β̃izp−i, ahol β̃0 = 1, valamint β̃i = −βi

és Xt = β1Xt−1 + . . . + βpXt−p + σeet.

Felı́rható még az autoregresszı́v egyenlet, azaz p∑
i=0

β̃iLi

 Xt = et ⇒ Xt =

 p∑
i=0

β̃iLi

−1

et,

ahol L a visszaléptetés operátor, azaz ha LiXt = Xt−i, ahol i ∈ Z.

Az operátor inverzfüggvényét, értelmezését Taylor-sorfejtéssel kaphatjuk meg.

Mozgóátlag folyamatok (MA(q))

Az Xt sztochasztikus folyamat q-edrendű mozgóátlag folyamat (MA(q)), akkor

igaz rá a következő egyenlet:

Xt = α0et + α1e(t − 1) + . . . + αqet−q =

q∑
j=0

α jet− j,

ahol et ∼ WN(0, 1), tehát fehér zaj, valamint α j, ahol 0 ≤ j ≤ q, konstansok.

7.7.1. ARMA(p,q) folyamat

Az ARMA folyamat autoregresszı́v, mozgóátlag folyamat, mely a modellezéshez

jól használható (stacionárius folyamatok viszonylag könnyen kezelhető modellje). Az

ARMA(p,q) folyamat a következő lineáris formában ı́rható fel:
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Xt =

p∑
i=1

β̃iXt−i =

q∑
j=0

α jet− j,

ahol a karakterisztikus polinomok szokványos jelölése az autoregresszı́v rész esetén

P(z) és a mozgóátlag rész esetén pedig Q(z).

Tétel:

– Ha a P(z) karakterisztikus polinom gyökei az egységkörön kı́vül találhatóak, ak-

kor az Xt folyamat stacionáris ARMA folyamat, és akár MA(∞) formában is

felı́rható.

– Ha a Q(z) karakterisztikus polinom gyökei az egységkörön kı́vül találhatóak, ak-

kor a folyamat invertálható, és az et zaj folyamat felı́rható, mint az AR(∞) képe

az Xt megfigyelt folyamatnak.

7.7.2. ARIMA folyamatok

Az ARIMA folyamat egy autoregresszı́v integrált mozgóátlag folyamat, amely az

ARMA folyamat általánosı́tása. Az ARIMA(p, d, q) folyamat három paramétert tartal-

maz, amelyek közül d értéke az integráltság fokát jelenti. Azért alakult ki ez a folyamat,

mivel a folyamatok sokszor nem stacionáriusak, de differenciálással stacionáriussá te-

hetőek. Az ARIMA(p, 1, q) folyamat esetén az Yt = Xt − Xt−1 = (1 − L)Xt folyamat

egy ARMA(p, q) folyamat. Az Xt folyamat ARIMA(p, d, q) folyamat, ha a d-szeres dif-

ferenciáltja Yt = (1 − Ld)Xt ARMA folyamat. A d-szeres differenciálással a d-edfokú

(lokális) polinomiális trend tüntethető el.

7.8. ARCH, GARCH folyamatok

Az ARMA folyamatoknál a stacionáriusság és feltételes stacionáriusság fontos tu-

lajdonság, differenciálás után az ARIMA esetében is. Azonban mind a tőzsdei, mind

pedig bármely pénzügyi folyamatnál ez nem használható. Ezekre a folyamatokra jel-

lemző, hogy a szórásuk a korábbi folyamatértékek függvényében változik. Ezek mo-

dellezésére alkották meg az ARCH, valamint ennek továbbgondolásaként a GARCH

folyamatokat és ezek számos változatait.
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7.8.1. ARCH folyamat

Az autoregresszı́v feltétel szerint változó szórású folyamat (angol: Autoregressive

Conditional Heteroscedasticity) rövidı́tése[10]. Az ARCH(p) modell szerint, ha a σt je-

lenlegi hiba varianciája lineárisan függ a múltbeli folyamat értékek négyzetétől a követ-

kezők szerint:

Xt = σtet,

σ2
t = ω +

p∑
i=1

γiX2
t−i,

ahol et 0 várható értékű 1 szórású független folyamat az Xt ARCH(p)

σ2
t az Xt ARCH(p) folyamat feltételes szóránégyzete, ugyanis:

D2(Xt|Xu, u < t) = D2(σtet | Xu, u < t) = σ2
t D2(et|Xu, u < t) = σ2

t ,

mivel D2(et|Xu, u < t) = D2et = 1.

Az ARCH(p) folyamatunk korrelálatlan, vagyis fehér zaj.

7.8.2. GARCH folyamat

A GARCH folyamat az ARCH folyamat általánosı́tott verziója, vagyis általánosı́tott

ARCH folyamat (angol: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity).

[11] Lényege, hogy az adott időpillanatban lévő feltételes szórás nemcsak az utolsó p

megfigyelés, hanem q szórás függvénye.

X(t) = σtet,

σ2
t = γ0 +

p∑
i=1

γiX2
t−i +

q∑
j=1

δ jσ
2
t− j,

ahol et azonos eloszlású valószı́nűségi változó, valamint γi, δ j ≥ 0 minden i, j esetén.

Gyengén stacionárius a GARCH(p, q) folyamatunk, ha a következő érvényes rá:

p∑
i=1

γi +

q∑
j=1

δ j < 1.
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7.9. Frakcionált differenciált folyamatok

A frakcionális folyamatok [12], olyan integrált folyamatok, amelyeket frakcionális

rendű differenciálás tesz stacionáriussá. Fontos különbség a frakcionálás és az egész

rendű differenciálás között, hogy mı́g az egész rendű differenciálás egy véges rendű

mozgóátlag, addig a frakcionális differenciálás egy végtelen rendű mozgóátlag. A frak-

cionálisan integrált folyamatok fontos modelljei a hosszú emlékezetű folyamatoknak,

és fontos jellemzőjük az autokorrelációk lassú lecsengése, és ennek megfelelően az,

hogy a spektrumuk 0-ban végtelenhez tart, ugyanis a frakcionális folyamatokban do-

minálnak a nagy hullámhosszú komponensek. A frakcionális differenciálás rendje a

folyamat Hurst együtthatója alapján is meghatározható.
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8. Matematikai idősorok alkalmazása

Ezen fejezethez a statisztikai számı́tások és ábrázolások egy speciális programját

fogjuk használni, amit röviden R programnak nevezünk [13]. Ezen programozási nyelv

egy interpretált script nyelv, mely egyből végrehajtja az utası́tásainkat, persze csak ak-

kor, ha helyesnek bizonyult, amit begépeltünk.

8.1. Célunk és adatok

Ezen részben megvizsgáljuk, hogy egészen egyszerű alakzatok mekkora valószı́nű-

séggel fordulnak elő az adatsorban. Az adatokat, amelyeket használni fogunk valós ada-

tok, méghozzá a GBP/USD devizapár adatai az 5 perces időben, amelyek 2012.11.22.

05:10 és 2013.10.10. 14:35 között találhatóak, összesen 65000 adattal. A következő-

ekben az adatokat betöltjük, valamint elnevezzük az oszlopokat.

> load("GBPUSD5.Rdata")

> names(A)<-c("datum","idopont","nyitoar","magasar","alacsonyar",

+ "zaroar","mennyiseg")

> head(A)

datum idopont nyitoar magasar alacsonyar zaroar mennyiseg

1 2012.11.22 05 : 10 1.59539 1.59565 1.59496 1.59505 253

2 2012.11.22 05 : 15 1.59510 1.59576 1.59500 1.59564 267

3 2012.11.22 05 : 20 1.59565 1.59568 1.59510 1.59528 253

4 2012.11.22 05 : 25 1.59529 1.59548 1.59470 1.59512 237

5 2012.11.22 05 : 30 1.59514 1.59537 1.59497 1.59512 286

6 2012.11.22 05 : 35 1.59514 1.59514 1.59477 1.59477 244
> nyito<-A[,"nyitoar"]

> hossz<-length(nyito)

> hossz

[1] 65000

8.2. Függvények

A következőekben bevezetjük azt a négy függvényt, amit az elemzés során használni

fogunk.
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• A minta nevezetű függvény, ami generálja a két mintázatunkat, amely alapján

tőzsdei döntést hozunk.

A minta nevezetű függvényünk többféle paramétert tartalmaz, amelyet defi-

niálnunk kell:
m : monoton növekvő részsorozat hossza

k : az m -hez kapcsolódó monoton csökkenő részsorozat hossza

a : a jobb-bal lépések sorozata

b : a fel-le lépések sorozata

an : az a alakzat gyakorisága

bn : a b alakzat gyakorisága

A minta függvény a következő utası́tásokból áll:

> minta<-function(m,k)

+ {n<-m+k;n1<-n+1
+ b<-c(rep(1,m),rep(1,k));bn<-0;

+ a<-c(rep(1,m),rep(-1,k));an<-0;

+ return(list(m=m,k=k,b=b,a=a,bn=bn,an=an,n=n,n1=n1))}
> (m32<-minta(3,2))

$ m

[1] 3

$ k

[1] 2

$ b

[1] 1 1 1 1 1

$ a

[1] 1 1 1 −1 −1

$ bn

[1] 0

$ an

[1] 0

$ n

[1] 5

$ n1

[1] 6
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• A mintagyak nevezetű függvény, amely az összes adott hosszúságú mintázat

relatı́v gyakoriságát vizsgálja.

A mintagyak függvényünk a következőképpen néz ki:

> mintagyak<-function(n,X)

+ {
+ h<-2 ∧ (1:n-1)

+ H<-rep(0,2 ∧ n )

+ for(j in 0:(hossz-n-1))

+ {v<-sign(diff(X[(j+1):(j+n+1)]))
+ w<-sum(h(v+1)/2)+1;

+ if(sum(v==0)==0) H[w]<-H[w]+1}
+ plot(H,t='b',las=1)

+ sum(H)

+ return(H)}
> H5<-mintagyak(m32$n,nyito)(lásd 37. ábra)

> sum(H5)

[1] 58624

> H5

[1] 1353 1654 1797 1794 1788 1968 1897 1834 1807 1994 2025

[12] 1932 1895 1954 1953 1653 1658 1948 1957 1925 1991 1990

[23] 1939 1783 1795 1894 1967 1784 1790 1790 1653 1462

37. ábra. 5 megfigyelés hosszúságú alakzatok gyakorisága véletlen sorozatban
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• kiemel nevezetű függvény a mintagyak által generált gyakoriság táblából ki-

emeli a vizsgálat szempontjából érdekes statisztikákat.

A kiemel függvényünk, ahol tb , valamint ta tetszőleges alakzatok, ahol

bizonyos gyakoriságok vannak kiemelve, a minta futtatásával együtt a követ-

kezőképpen néz ki:

> kiemel<-function(gyaktabla,tb,ta)

+ { n0<-length(tb)

+ h<-2∧(1:n0-1)

+ w1<-gyaktabla[sum(h*(tb+1)/2)+1]

+ w2<-gyaktabla[sum(h*(ta+1)/2)+1]

+ w3<-round(1000*gyaktabla[c(sum(h*(tb+1)/2),

+ sum(h*(ta+1)/2))]/sum(gyaktabla),5)

+ w4<-round(1000*w2/(w1+w2),2)

+ return(c(fel=w1,le=w2,w3,r=w4))}
> kiemel(gyaktabla,m32$b,m32$a)

fel le r

1462.00000 1834.00000 28.19664 32.35876 55.64000

• eloford nevezetű függvény azt vizsgálja, hogy az adott tőzsdei alakzatok hány-

szor fordulnak elő a megfigyelési sorban.

A eloford függvényünk a következő féleképpen néz ki:

> eloford<-function(m32,X)

+ {a<-m32$a;b<-m32$b;n<-m32$n
+ an<-0;bn<-0;

+ for(j in 0:(hossz-n-1))

+ {w<-sign(diff(X[(j+1):(j+n+1)]));
+ if(sum(w==a)==n) an<-an+1

+ if(sum(w==b)==n) bn<-bn+1

+ }
+ return(c(bn=bn,an=an))

> eloford(m32)

bn an

1462 1834
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Példa, amely esetben az n érték egyenlő 4+2-vel, ebben az esetben az eredmény azt mu-

tatja, hogy a hat hosszú alakzatok lexikografikus felsorolásban mekkora gyakorisággal

fordultak elő a tőzsdei adatsorban. Az ábra ugyanezek az értékek láthatóak grafikus

megjelenı́téssel (38. ábra).

> m42<-minta(4,2)

> H6<-mintagyak(m42$n,nyito)(lásd 38. ábra)

> sum(H6)

[1] 57454

> H6
[1] 583 745 794 823 810 946 874 884 830 924 994 936 938 929

[15] 953 845 815 961 974 976 973 1005 973 925 889 956 998 917

[29] 961 946 832 788 750 877 971 942 943 975 982 908 939 1013

[43] 996 956 925 982 972 771 802 950 941 920 977 950 927 829

[57] 866 886 930 827 798 814 788 650
> kiemel(H6,m42$b,m42$a)

fel le r

650.00000 845.00000 13.71532 16.58718 56.52000
> eloford(m42,nyito)

bn an

650 845

38. ábra. 6 hosszúságú alakzatok gyakorisága véletlen sorozatban
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8.3. Üzemszerű futtatás és modellezés

Üzemszerű futtatás

> load("GBPUSD5.Rdata")

> nyito<-A[,"nyitoar"]

> hossz<-length(nyito)

> m32<-minta(3,2)

> H5<-mintagyak(m32$n,nyito)(lásd 37. ábra)

> sum(H5)

[1] 58624

> kiemel(H5,m32$b,m32$a)

fel le r

1462.00000 1834.00000 28.19664 32.35876 55.64000
> eloford(m32,nyito)

bn an

1462 1834
> plot(nyito,las=1)(lásd 39. ábra)

39. ábra. A vizsgált GBPUSD folyamat grafikus ábrázolása

Modellezés

Látható, hogy az alakzatok gyakorisága szignifikáns eltérést mutat a véletlen sorozat-

beli gyakoriságokhoz képest.
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A tőzsdei folyamatot egy autoregresszı́v folyamattal modellezzük, a modell fokszámá-

nak automatikus meghatározása mellett. A fokszám meghatározás az Akaike kritérium-

on alapul. Ezután az ı́gy keletkezett modell szerinti hibabecslését elemezzük. Mint

látható a hibabecslésben a tőzsdei indikátorok eloszlása a korábbitól lényegesen eltér.

Azaz a tőzsdei döntés szempontjából a modell AR strukturája lényeges információt tar-

talmaz.

> ar3res<-ar(nyito)$resid

> ar3res<-ar3res[-(1:3)]

> hossz<-length(ar3res)

> plot(ar3res,t="l",las=1)(lásd a 40. (a) ábra)

> H5r<-mintagyak(m32$n,ar3res)(lásd a 40. (b) ábra)

> sum(H5r)

[1] 64992

> kiemel(H5r,m32$b,m32$a)

fel le r

83.00000 850.00000 6.67774 37.21997 91.10000
> eloford(m32,ar3res)

bn an

83 850

(a) A folyamat AR(3) mo-

delljének becsült zaja

(b) Az 5 hosszú mintázatok a fo-

lyamat AR modelljének zajában

40. ábra. GBP/USD folyamat alapfeldolgozása

A 40. (b) ábra azt mutatja, hogy az előbb leı́rt modell szerinti maradék folyamatában

az 5 hosszú alakzatok mekkora gyakorisággal fordulnak elő.
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8.4. Különböző folyamatok vizsgálata

A következőekben azt vizsgáljuk, hogy különböző folyamatok estén a vizsgált tőzs-

dei alakzatok milyen gyakorisággal fordulnak elő.

• Egy független azonos eloszlású normális véletlen sorozat esete:

Az első vizsgált sorozat független, azonos eloszlású sorozat és az 5 és 6 hosszúsá-

gú alakzatokat vizsgálva:

> set.seed(123)

> aefs<-rnorm(hossz)

> m32<-minta(3,2)

> m42<-minta(4,2)

> vH5<-mintagyak(m32$n,aefs)(lásd 41. (a) ábra)

> vH6<-mintagyak(m42$n,aefs)(lásd 41. (b) ábra)

> kiemel(vH5,m32$b,m32$a)

fel le r

115.00000 899.00000 7.37014 36.35832 88.66000
> kiemel(vH6,m42$b,m42$a)

fel le r

15.00000 206.00000 1.53867 10.66301 93.21000
> eloford(m32,aefs)

bn an

115 899
> eloford(m42,aefs)

bn an

15 206

A következő programkód egy újabb véletlen sorozat esetén vizsgálódik:

(a) 5 hosszú alakzatok (b) 6 hosszú alakzatok

41. ábra. Adott hosszúságú alakzatok gyakorisága egy véletlen sorozatban
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> set.seed(1234)

> aefs2<-rnorm(hossz)

> eloford(m32,aefs2)

bn an

78 892
> eloford(m42,aefs2)

bn an

6 200

• Egy frakcionális zajjal generált ARMA esete

Egy frakcionális zaj vizsgálata az 5 és 6 hosszúságú alakzatokban és ezek ered-

ménye:

> library(fracdiff)

> set.seed(12)

> fracsor<-fracdiff.sim(hossz, ar=.2,ma= .4,d= .3)$ser

> eloford(m32,fracsor)

bn an

106 873
> eloford(m42,fracsor)

bn an

14 172
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• Egy GARCH zaj esete

A következő egy GARCH(1,1) folyamat esetén vizsgálja a korábban elemzett

alakzatok előfordulásainak esélyét:

> library(fGarch)

> gM<-garchSpec()

> set.seed(1)

> garchsor<-as.numeric(garchSim(gM,n=hossz))

> eloford(m32,garchsor)

bn an

85 925
> eloford(m42,garchsor)

bn an

13 206

8.5. A folyamat lineáris modellje különböző zajokkal

Azt nézzük meg a következőekben, hogy a tőzsdei folyamatot modellező lineáris

modell a különböző zajokkal való meghajtása esetén az alakzatok gyakoriságára vonat-

kozóan hasonló eltérést mutat-e, mint a valós adatokban. A következő programkód a

későbbiekben ismertetett módszerek alapját képezi:

> load("GBPUSD5.Rdata")

> load("progok.rData")

> ls()

[1] "A" "mintagyak" "eloford" "kiemel" "minta"

> nyito<-A[,"nyitoar"]

> m32<-minta(3,2)

> m42<-minta(4,2)

> h32<-eloford(m32,nyito)

> h42<-eloford(m42,nyito)

> arM<-ar(nyito)
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• A megfigyelt folyamatra előzőleg illesztett AR(3) harmadrendű lineáris, függet-

len normális eloszlású modell zajjal. E zajában mesterséges folyamat a korábban

vizsgált statisztikák eredménye a következő:

> set.seed(12)

> Ex<-rnorm(hossz)

> ar3iid<-arima.sim(list(ar=arM$ar),hossz,innov = Ex,n.start=3)

> h32x<-eloford(m32,ar3iid);h32x

bn an

1803 1976
> h42x<-eloford(m42,ar3iid);h42x

bn an

863 973

• A megfigyelt folyamatra előzőleg illesztett AR(3)harmadrendű lineáris, független

normális eloszlású modell d = 1
3 rendben differenciált frakcionális zajjal. E frak-

cionális zajú folyamat a korábban vizsgált statisztikák eredménye a következő:

> set.seed(12)

> Ef<-fracdiff.sim(hossz, d = .3)$ser

> ar3frac<-arima.sim(list(ar=arM$ar),hossz,innov =Ef,

n.start=3)

> length(ar3frac)

[1] 65000

> head(ar3frac)

[1] -2.599768 -1.637455 -2.612014 -3.903956 -6.485804 -7.796668

> head(rev(ar3frac))

[1] 950.1524 951.6386 951.2304 950.0941 950.7220 950.8492

> h32f<-eloford(m32,ar3frac);h32f

bn an

7253 1939
> h42f<-eloford(m42,ar3frac);h42f

bn an

5392 1218
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• A megfigyelt folyamatra előzőleg illesztett AR(3)harmadrendű lineáris, független

normális eloszlású modell GARCH zajjal. E GARCH(1,1) folyamat a korábban

vizsgált statisztikák eredménye a következő:

> garchM <- garchSpec()

> set.seed(1)

> Eg <- as.numeric(garchSim(garchM, n = hossz))

> ar3garch<-arima.sim(list(ar=arM$ar),hossz,innov =

Eg,n.start=3)

> h32g<-eloford(m32,ar3garch);h32g

bn an

1793 1926
> h42g<-eloford(m42,ar3garch);h42g

bn an

840 942

8.6. Eredmények összefoglaló értékelése

Látható, hogy az alakzatok előfordulási valószı́nűségét a folyamat lineáris modellje

és a zaj strukturája (független, frakcionális, valamint GARCH zaj) egyaránt lényegesen

befolyásolhatja.
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9. Félautomatikus kereskedés

A félautomatikus kereskedés tekintetében érdemes röviden áttekinteni a kereskedés

folyamatát. Amikor úgymond a tőzsdén kereskedünk, akkor mindig egy konkrét tőzsdén

bonyolı́tjuk le az adott ügyletet. Tőzsdéből rengeteg van a világon, szinte minden ország

fővárosában található belőle. Az, hogy egy adott tőzsdén milyen konkrét instrumentu-

mokkal lehet kereskedni, az a kereskedés menetét tekintve nem befolyásoló tényező.

Magán a tőzsdén közvetlenül egy fotelben hátradőlve nem lehet kereskedni. Ennek az

az oka, hogy az ügyletek lebonyolı́tásához tőkével kell rendelkezni, amit biztosı́tani

is kell valamilyen módon. Ezt úgy oldották meg, hogy a tőzsdén csak brókereken ke-

resztül lehet bármilyen ügyletet is lebonyolı́tani (lásd 42. ábra). A bróker egy a nevünkre

szóló elkülönı́tett számlát kezel, amelyen a kereskedéshez szükséges tőkefedezetünket

tartja nyilván. Az adott kereskedéshez szükséges tőke mennyiséget a bróker letétbe

helyezi és ahhoz az ügylet lezárultáig nem is férhetünk hozzá. A brókerek többsége

lezárja az ügyletet abban az esetben, ha az ügylet veszteségét már nem tudja fedezni

a számlán lévő tőke. A tőzsdei alapismereteknél már emlı́tésre került, hogy a brókerek

többsége lehetővé teszi a tőkeáttéttel való kereskedést is. Fontos megemlı́teni, hogy az

ehhez szükséges átmeneti kölcsönt a bróker biztosı́tja és nem a tőzsde. Érdekességként

emlı́thető meg, hogy az ilyen ügyleteknek sokszor nem a teljes egésze bonyolı́tódik le a

tőzsdén, hanem annak csak egy része, mivel a bróker számláján zajló ellentétes irányú

kereskedések részben kompenzálják egymást.

Kereskedő  

Kereskedő  

Kereskedő  

Tőzsde

Tőzsde

Tőzsde

                1

                2

                n

Világ tőzsdéi

                1

Bróker
                2

Bróker
                m

Brókerek Kereskedők

                  1
Bróker

                  2

                  k

42. ábra. Kereskedési lánc a kereskedőtől a tőzsdéig
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A kereskedési folyamatban tehát a kereskedő először is számlát nyit egy brókernél,

majd átutalja hozzá a kereskedéséhez szükséges tőkét. A bróker ezen tőkét egy banknál

letétbe helyezi. A kereskedő úgymond megbı́zást ad a brókernek az adott ügylet lebo-

nyolı́tására, amit a bróker végrehajt a számlája terhére vagy javára, az ügylet tı́pusától

függően. Természetesen egy kereskedő sok brókernél nyithat számlát, és ugyanilyen

módon a brókerek is kapcsolódhatnak több különböző tőzsdéhez. Egy bróker minél

több tőzsdéhez kapcsolódik, annál több instrumentummal lehet nála kereskedni és annál

több kereskedő is van jelen a virtuális piacterén, ami növeli az adás-vétel lezajlásának

sebességét. Röviden szólva a brókernél kereskedhető instrumentumok likvidebbek lesz-

nek.

Régen a brókereknél a kereskedők a megbı́zásaikat megadhatták ı́rásban, telefo-

non vagy telexen és bı́ztak benne, hogy brókerük elég gyors lesz ezek figyelésében,

végrehajtásában. Emiatt persze könnyen lemaradhattak lehetőségekről az ügyfelek, no-

ha a bróker haszna ettől függetlenül megvolt. Az internet elterjedésének, valamint az

elektronikus brókerek létrejöttének és az online bankolás lehetőségének köszönhetően

már nincsenek emberi késlekedésből adódó tényezők, ı́gy a megbı́zások teljesı́tése szin-

te azonnalivá vált. Érthető ugyanakkor, hogy a kézzel való kereskedés ettől a pillanattól

fogva viszont sokkal nehézkesebb is lett, hiszen az árfolyamok nagyon gyorsan, akár

egy másodpercen belül is változnak, továbbá rengeteg instrumentummal lehet keresked-

ni és még sorolhatnánk e tényezőket. A számı́tógépek kapacitását kihasználva jogossá

vált tehát a felvetés, hogy a kereskedéseket a tréder igényei szerint egy automatizmus

végezze el, levéve a válláról a lehető legtöbb terhet.

A félautomatikus kereskedés alapját az úgynevezett szignál szolgáltatás testesı́ti

meg. Ez röviden annyit tesz, hogy az általunk érdekesnek vélt instrumentumok esetében

jelzéseket kapunk egy jónak mondható eladás vagy vételi lehetőség létrejöttekor. Az au-

tomatizált kereskedéshez képest itt a megbı́zásokat továbbra is személyesen kell intézni,

noha ez ma már csak pár kattintás a számı́tógépünkön. Szignál szolgáltatást ma már ren-

getegen nyújtanak, ı́gy például brókerek, akiknél a számlavezetés történik, illetve több

független piaci elemző cég is. A szolgáltatás ezen formája természetesen mindig bor-

sos pénzekbe kerül, aminél erősen mérlegelni kell, hogy mekkora tőkével kereskedünk,

fogja-e fedezni a szolgáltatás költségét az előre kalkulált profit. Az is mérlegelendő,
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hogy foglalkozik-e a szolgáltatás azon instrumentumokkal egyáltalán, amikkel mi ke-

reskedni szándékozunk, valamint hetente átlagosan hányszor kapunk szignált, illetve

kapunk-e részletes elemzést is. Maga a szolgáltatás lehet technikai elemzésen alapuló,

de lehet fundamentális alapokon nyugvó is, illetve kombinált. A szolgáltatás előnye,

hogy fix áras, azaz a kereskedéseinkből nem kell érte jutalékot, sikerdı́jat stb. fizetni.

Hátrányai között mindenképpen megemlı́tendő, hogy az ilyen szolgáltatások mindig

emberi tudást rejtenek a háttérben. Bármilyen felkészült és jó csapattal is dolgozik egy

szolgáltató, a fundamentális elemzés mindig a múlt tapasztalataira épı́t, ami a jövőre vo-

natkozóan kétes kimenetelű. Ezért látható az interneten sok esetben az, hogy az egyik

piaci elemzés szerint eladni, mı́g a másik szerint ugyanakkor venni kell az adott inst-

rumentumot. A technikai elemzésre természetesen ugyanez mondható el, hiszen az,

hogy milyen indikátorokat használnak egy szolgáltatónál, az a szakemberein múlik.

Érdekességképpen még megemlı́thető, hogy vannak olyan Expert Advisornak neve-

zett és a számı́tógépre telepı́tett kereskedői felület alatt futtatható programok is, amik

szintén képesek a szignál szolgáltatásra. Ezek tisztán technikai elemzésen alapulnak,

különböző válogatott indikátorok által szolgáltatott adatok mérlegelése után kı́nálnak

fel be-, illetve kiszállási pontokat. Ezek a programok általában egy fix összegért vásárol-

hatóak meg és korlátlan ideig használhatóak, de a tőzsdében és a programozásban

járatosabbak maguk is elkészı́thetik saját Expert Advisorukat.
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Az automatizált kereskedésnek többféle formáját különböztethetjük meg. Ennek

legegyszerűbb formája az, amikor a tőzsdézésben járatlan, megtakarı́tással rendelkező

ügyfeleiket a számlavezető bankjuk alkalmazottjai ráveszik arra, hogy pénzüket ne

betétben kössék le, hanem a bank által kı́nált piaci alapba fektessék, annak reményében,

hogy az magas hozamot fog adni. Ennek azonban megvan a maga ára. Egyrészt többsé-

gében olyan alapot kı́nálnak, aminél nincs tőkegarancia sem, nem hogy hozam, másrészt

pedig óriási működési költségeket számı́tanak fel, ami ha generálódott is hozam, azt

nagy részben el is viszi. Szinte majdnem minden piaci alapnak közös vonása, hogy

egy adott instrumentum halmazba fektetik a pénzt, amit portfóliónak hı́vnak. A befek-

tetők pénzét közösen forgatják benne, de külön befektetői számlát kell hozzá fenntar-

tani plusz költségért, valamint jutalékokat számı́tanak fel az alapból való vásárlásért,

ami valójában nem vásárlás, hanem befektetés egy csoport munkájába, akik forgatni

fogják a tőkét jól, vagy éppen rosszul. Könnyen belátható, hogy az alap kibocsátója

sosem jár rosszul, ellentétben azzal, hogy a tőkéből nagyon könnyen lehet vele vesz-

teni, cserébe viszont nem kell foglalkozni azzal, hogy melyik tőzsdei instrumentumot

mikor kell adni-venni. Végső soron tehát automatizált kereskedésről van szó, de kérdés,

milyen áron.

Kereskedési
platform

Alap
kezelő

Bank

   Ügyfél

Tőzsde

Bróker

Számla
kezelő

Szignál
szolgáltató

  szignál

  befektetés   megbízás

  adatok  kereskedés

43. ábra. Automatizált kereskedési formák

A fenti példából kitűnik, hogy el kell benne tartanunk egy bank-bróker láncot (lásd

43. ábra). Értelmes döntés tehát, hogy elhagyjuk belőle a bankot. Az ı́gy kapott meg-

oldást hı́vják kezelt számlás befektetésnek. A brókerhez átutaljuk a pénzt, aki letétbe
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helyezi és kereskedik vele. Ilyen kezelt számlás szolgáltatás viszonylag sok létezik,

könnyebb őket összehasonlı́tani paramétereiket illetően, valamint sok van, amely bizo-

nyos fokú tőkevédelemmel is rendelkezik. Közös vonásuk, hogy ha van is számlavezeté-

si dı́juk, akkor az csekély, valamint a jutalékukat nem a kezelt tőkére, hanem a hozamra

számı́tják fel.

A legcsekélyebb dı́jat akkor kell fizetnünk, ha magunk végezzük automatizáltan a

kereskedést. Ilyenkor a bróker csupán azt a platformot biztosı́tja, amelyen keresztül a

megbı́zásokat leadhatjuk. Mı́g az előbbi példánál nincs szó az egyes adás-vételeken lévő

jutalékokról, mivel a bróker azt saját magának fizetné, addig itt ezt meg kell fizetnünk

a brókernek az egyes ügyleteknél. Ha ügyesek vagyunk, akkor ez természetesen jóval

alacsonyabb, mivel a bróker egy piaci elemző gárdát kell, hogy fenntartson. Ők azok,

akik a kezelt számlák gyűjtőszámláján elvégzik a pénzügyi műveleteket.

Visszatérve, magunk is automatizálhatjuk kereskedéseinket, aminek többféle formá-

ja is lehet. Egyik lehetőség, hogy ha előfizettünk egy szignál szolgáltatásra, akkor a

szolgáltató szignáljait úgymond bekötjük a számlánkra. Ehhez általában kapunk a szol-

gáltatótól egy kis programot, ami folyamatosan figyeli a jelzéseket, és ez alapján megbı́-

zásokat ad a kereskedési platformon keresztül. Mivel ehhez folyamatos internetkapcso-

latra van szükség és egy éjjel-nappal üzemelő számı́tógépre, ezért az ilyet minden eset-

ben érdemes virtuális szerveren futtatni, ahol ezek a körülmények biztosı́tottak bármi is

történjék.

Másik automatizálási lehetőség a kereskedések másolása. Néhány bróker szolgál

olyan érdekes megoldással, hogy a rajta lévő kereskedőkről statisztikákat készı́t. Meg-

nézhetjük, hogy ki a legsikeresebb kereskedő, milyen instrumentumokkal kereskedik,

mekkora nyereséget tudott eddig elérni stb. Kiválogathatjuk ezek alapján, hogy mely

kereskedők mely instrumentumokon végzett megbı́zásait akarjuk élőben másolni és a

tőkénk hány százalékára vetı́tve. Talán viccesnek hangzik, de van olyan bróker is, ahol

kiválogathatjuk a legrosszabb trédereket is és kérhetjük, hogy megbı́zásaiknak mindig

az ellenkezőjét tegye a bróker a számlánkon.

A számunkra legfontosabb automatizálási módszer a robotokkal való kereskedés.

A félautomatikus kereskedésnél már szóba kerültek ezek Expert Advisor néven. Ezek

nem csak szignált képesek adni saját technikai elemzésükből kiindulva, de beállı́thatjuk
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úgy is őket, hogy a szignállal egy időben adjanak megbı́zást is. Felépı́tésüket tekintve

viszonylag egyszerű programokról beszélhetünk, amelyek az őket futtató kereskedési

platform indikátorait és az aktuális piaci árfolyam változásait figyelik, majd ez alapján

adnak vagy vesznek. Mivel egy robot az adott instrumentum árfolyamának történetéhez

nem férhet hozzá közvetlenül, csak az indikátorokhoz (azok viszont már képesek erre),

ezért találkozhatunk olyan robotokkal is, amelyek saját indikátorokat hoznak maguk-

kal telepı́tésükkor. A robotok többségére jellemző, hogy csak bizonyos instrumentumo-

kon kereskednek. Ez természetesen érthető, ha belegondolunk, hogy ahány instrumen-

tum, annyi viselkedési jellemzővel állunk szemben. A robotok főleg a ForEx-re kon-

centrálnak, és azon belül is a jelentősebb devizapárokra. Nagy előnyük, hogy általában

megvásárolhatjuk egy fix áron őket, amihez sokszor 60 napos pénz-visszafizetési ga-

ranciát is adnak. Mielőtt úgy gondolnánk, hogy egy ilyen robot roppant egyszerű, te-

kintsük át röviden, milyen funkciókat kell ellátnia mindenképpen: tőkevédelem, profit-

és kockázatmenedzsment, nyitott pozı́ciók felismerése, ha valamilyen hiba folytán újra-

indult a kereskedési platform, devizapár és idősı́k felismerése a robot grafikon ablakra

húzásakor stb. Mivel a piacon kapható robotok fekete dobozként viselkednek, ezért igen

csak nehéz azokban látatlanban megbı́zni. Általában a robotok készı́tői maguk teszik ki

honlapjukra a valós számlán futó robotjuk statisztikáját, valamint a múltbéli adatokon

lefuttatott tesztek eredményeit. A tőzsdénél sose felejtsük azonban el, hogy a múltban

elért hozam semmit sem jelent a jövőben elérhető profitra nézve. Ezt támasztja alá az

is, hogy a régen nagy sikerű robotok, mint például a WallStreet, Yen drive, Leo Trader,

Million Dollar Pips stb. mára már eladhatatlanok.

Amennyiben nem bı́zunk mások robotjaiban, rendelkezésünkre áll a lehetőség, hogy

magunk állı́tsuk össze a nekünk megfelelő kereskedési stratégia alapján a robotun-

kat. Ehhez minden adott, hiszen a népszerű MetaTrader tőzsdei platform rendelkezik a

szükséges API-val és indikátorokkal is. Tapasztalt programozók könnyen elsajátı́thatják

a MetaTrader nyelvét, illetve időről-időre indulnak az országban olyan tanfolyamok

is, ahol megtanulható a tőzsdézés, valamint az automatizált kereskedést végző robotok

készı́tésének mikéntje is. A következő fejezetben ez a fejlesztői felület kerül bemu-

tatásra.
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11. ForEx robotok készı́tése az MQL4 nyelvben

Ahhoz, hogy elkészı́thessük saját önálló ForEx robotunkat, először is szükségünk

lesz egy kereskedési platformra, amin keresztül csatlakozhatunk a brókerhez, hogy a

megbı́zásokat leadhassuk. Másodszor pedig szükségünk lesz arra, hogy a kereskedési

platformmal kapcsolatot létesı́thessünk, hiszen csak ezen keresztül lehet megbı́zásokat

adni. Természetesen megbı́zásokat is csak akkor tudunk adni, ha birtokában vagyunk a

saját számlánk állapotának, a kereskedni kı́vánt instrumentum árfolyamának stb. Eze-

ket az adatokat szerencsére a MetaTrader kereskedési platform képes mind megadni, ha

ismerjük annak a megfelelő parancsait. Ahhoz, hogy a robotunk kereskedési stratégiáját

beprogramozhassuk, a platform készı́tői elkészı́tettek egy a tőzsdei kereskedésre speci-

alizált MQL4 (MetaQuotes Language) nyelvet. Mielőtt a nyelv tárgyalására rátérnénk,

vessünk egy pillantást az MQL4-ben ı́rt programoknak (indikátor, robot vagy szkript) a

rendszer többi részéhez való kapcsolódására (lásd 44. ábra).

Piac Bróker

MetaTrader4 Kliens terminál

Instrumentum
grafikon
ablaka

MT4 információs
környezete

Beágyazott
vezérlők

Program
MQL4-ben

44. ábra. Az MQL4 program és környezete

11.1. Az MQL4 nyelv rövid áttekintése

Az MQL4 nyelv más nyelvekkel összevetve a C nyelv szintaktikáját követi. Nem

rendelkezik objektum-orientált programozási lehetőséggel, ı́gy osztályokat sem használ-

hatunk benne, továbbá a megszokott könyvtárak sem állnak rendelkezésünkre.
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A tőzsdézéshez szükséges függvényeket kereskedési függvényeknek hı́vják, ezek-

kel kérdezhetjük le az egyes instrumentumok általunk megadott idősı́kbeli nyitó, záró,

legmagasabb, legalacsonyabb és aktuális értékeit, de megtudhatjuk a nyitott pozı́cióinkat

is, illetve azokhoz az aktuális nettó profit értéket stb. Szintén ide sorolhatók azok a

függvények, amelyekkel az általunk kiválasztott instrumentumra kiszámı́ttathatjuk bár-

melyik általunk paraméterezett indikátor értékét, legyen szó beépı́tett vagy saját in-

dikátorról. Ritkán, de megeshet ugyanakkor, hogy a rendelkezésre álló nyelvi kife-

jező erő kevésnek bizonyul, ilyenkor külső könyvtárak eléréséhez kell folyamodnunk.

Ez alatt azt értjük, hogy amit az MQL4 nyelvben nem lehet megvalósı́tani, azt más

programozási környezetben DLL-ként (dynamically linked library) készı́tjük el. Ezután

az ı́gy létrehozott külső implementációkat már használhatjuk az MQL4 programunk-

ban. Mivel a MetaTrader platform nem rendelkezik állapotmentési képességgel, ı́gy

újraindulásakor a robotunkat is újra el kell indı́tanunk, és gondoskodnunk kell valami-

lyen módon arról is, hogy a robot a függőben lévő kereskedésekre újra rátaláljon, azokat

folytathassa, szükség esetén pedig lezárhassa. Ennek mikéntjéről majd a későbbiekben

lesz szó.

A függvénykészlet másik részét az interfész függvények képezik, amik segı́tségével

üzeneteket küldhetünk a felhasználóknak. Ennek két formája adott, ı́gy vagy az üze-

net ablakban jelenı́thetünk meg log üzeneteket, vagy különböző grafikus objektumokat

hozhatunk létre abban a grafikon ablakban (pl. szövegmező, amelybe ı́runk), amelyre a

robotot ráhúztuk indı́tásakor.

Az MQL4 programok három fő csoportba sorolhatók, azaz készı́thetünk saját in-

dikátort, szkriptet, illetve Expert Advisort (robot). Ezek között már a programunk létre-

hozásakor a projekt varázslóban döntenünk kell, mivel közöttük nincs átjárási lehetőség.

Az indikátorokról korábban is esett bőségesen szó, ı́gy azok újbóli ismertetésétől elte-

kintünk. A szkriptek és a robotok közötti fő különbség, hogy előbbiek csak egyetlen

egyszer futnak le, amikor aktiválják őket.
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11.2. ForEx robotok készı́tése

Amint a MetaEditorban kiválasztottuk az Expert Advisort, és nevet adtunk robo-

tunknak, létrejön egy egyszerű programváz. Ez három függvényt tartalmaz, melyből

kettő felelős azért, hogy a robot indulásakor és befejeződésekor a megfelelő tevékeny-

ségek végbemehessenek (init() és deinit() függvények), és egy start() függ-

vény, amely lefut majd, valahányszor a grafikon ablakban – amelyre a robotunkat majd

ráhúzzuk – árfolyamváltozás történik. A kezdőprogram tehát az alábbi módon néz ki a

kommenteket elhagyva:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."

#property link "http://www.metaquotes.net"

int init() { return(0); }
int deinit(){ return(0); }
int start() { return(0); }

Egy szokásos program szerkezetét vizsgálva az alábbi folyamatábrát rajzolhatjuk

fel (lásd 45).

Program
indítása

init()

start()

deinit()

Program
vége

változó deklarációk

Megbízás kezelő függvény

Eseménykövető függvény

Kereskedési kritériumot megadó függvény

Mennyiség meghatározó függvény

Kereskedési függvények csoportja

Hiba feldolgozó függvények

Adat függvények

45. ábra. Egy szokásos MQL4 program szerkezete

Mivel a robotokat az idő múlásával más és más paraméterekkel szeretnék használni,

ezért ahelyett, hogy azokat ,,beégetnénk” a kódba, és mindig újra fordı́tanánk azt, egy

igen egyszerű megoldást találtak ki a készı́tők. A programunk elején létrehozhatunk

olyan globális változókat, amelyek kı́vülről is láthatóak. A MetaTrader program minden

robothoz automatikusan létrehoz egy tulajdonság lapot, ahol ezeket a változókat auto-
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matikusan fel is sorolja, majd ott ezeket a felhasználó megváltoztathatja. Valahányszor

a paramétereket kı́vülről megváltoztatjuk, a MetaTrader mindannyiszor természetesen

újra fogja indı́tani a robotot az új értékekkel (emiatt is olyan fontos az, hogy a nyitott

kereskedéseket újra megtalálja a robot). Ahhoz, hogy a paraméter ablakban (lásd 46.

ábra) megjelenjen a parameter pelda nevű változónk a kezdeti 1 értékkel, ahhoz a

következő sort kell a forráskódban elhelyeznünk:

extern int parameter pelda = 1;

46. ábra. A robot paraméter ablaka

Mielőtt a kereskedési függvényekre rátérnénk, lássunk egy rövid példát arra, hogy

hogyan lehet egyszerűen felhasználói felületet kirajzolni a grafikon ablakba. Ehhez

először is létre kell hoznunk egy új objektumot, majd pedig utána megadhatjuk az azon

szereplő szöveget, és beállı́thatjuk a többi tulajdonságát is. Az alábbi példa létrehoz egy

szövegcı́mkét Fejlec objektum névvel, majd a rajta lévő szöveget ,,OpenTrade lister”-

re állı́tja, 9-es betűmérettel, fehér szövegszı́nnel és Tahoma Bold betűtı́pussal. Ezután

a cı́mke viszonyı́tási pontját a bal felső sarokra állı́tja, kikapcsolja a háttér rajzolását,

majd megadja a bal felső sarokhoz képest a pozı́ciót:

75



11. ForEx robotok készı́tése az MQL4 nyelvben

ObjectCreate( "Fejlec", OBJ LABEL, 0, 0, 0);

ObjectSetText("Fejlec", "OpenTrade lister", 9, "Tahoma Bold", White);

ObjectSet( "Fejlec", OBJPROP CORNER, 0);

ObjectSet( "Fejlec", OBJPROP BACK, FALSE);

ObjectSet( "Fejlec", OBJPROP XDISTANCE, 13);

ObjectSet( "Fejlec", OBJPROP YDISTANCE, 23);

Az objektum nevének ismeretében természetesen az objektum szövege bármikor

módosı́tható a későbbiekben. Mivel kifejezetten grafikus objektumokat sajnos nem le-

het létrehozni ilyen módon, ezért a találékony programozók hamar rájöttek, hogy egy-

szerűbb elemeket (pl. hátteret) könnyen kirajzolhatnak a Webdings betűtı́pus ábráinak

segı́tségével.

A robot tervezése előtt már nyilván eldöntöttük magunkban, hogy milyen keres-

kedési stratégiát választunk, és ehhez milyen indikátorokat akarunk majd használni.

Így a kereskedési függvényekre áttérve először is nézzünk egy rövid példát arra, hogy

hogyan kérdezhetjük le például a Stochastic indikátor értékét.

double iStochastic(string symbol, int timeframe,

int %Kperiod, int %Dperiod, int slowing,

int method, int price field, int mode, int shift)

A Stochastic indikátor paraméterezésének rövid leı́rása:

• symbol: a szimbólum neve, ami adatai alapján az indikátor számolódik, NULL

esetén azon szimbólumra számolódik, amely grafikon ablakhoz a robotot ren-

deltük,

• timeframe: a chart időkerete, ami alapján az indikátort kiszámoljuk. 0 esetén az

aktuális ábra időkerete,

• %Kperiod: az időszak (a bárok száma) ahol a %K értékét számoljuk,

• %Dperiod: a %D által átlagolt időszak,

• slowing: lassı́tás,

• method: megadja az átlagolás módszerét,
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• price field: megadja a bár melyik jellemző árára számoljuk ki az értékeket,

• mode: az indikátor vonalak indexe (MODE MAIN vagy MODE SIGNAL),

• shift: az indikátortömb indexe, ahonnan az értéket szereztük.

Rengeteg további indikátort használhatunk, illetve saját indikátort is készı́thetünk.

Ezek részletes bemutatása megtalálható az MQL4 kézikönyvben [14]. Az érdekesség

kedvéért a következő MQL4 könyvbeli példa a Stochastic indikátort használja fel, hogy

jelzést szolgáltasson számunkra arról, hogy az adott szimbólum esetében eladni, ven-

ni vagy az eladási/vételi pozı́ciót tartani kell-e (fontos megjegyezni, hogy itt csupán

egy példáról van szó, a valóságban egy-egy döntés mögött sok-sok tényező együttes

vizsgálata szokott állni):

int start()

{
double M0, M1, S0, S1; // MAIN és SIGNAL értéke a 0. és 1. báron

// indikátorok kiszámı́tása

M0 = iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE SMA,0,MODE MAIN, 0);// 0. bár

M1 = iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE SMA,0,MODE MAIN, 1);// 1. bár

S0 = iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE SMA,0,MODE SIGNAL,0);// 0. bár

S1 = iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE SMA,0,MODE SIGNAL,1);// 1. bár

// A kapott értékek elemzése ->

// Zöld vonal felfele keresztezi a vöröset

if (M1 < S1 && M0 >= S0 ) Alert("VÉTEL!");

// Zöld vonal lefele keresztezi a vöröset

if (M1 > S1 && M0 <= S0 ) Alert("ELADÁS!");

// A zöld vonal a vörös felett van

if (M1 > S1 && M0 > S0 ) Alert("Vételi pozı́ciót tartani!");

// A zöld vonal a vörös alatt van

if (M1 < S1 && M0 < S0 ) Alert("Eladási pozı́ciót tartani!");

return 0;

}

Az indikátorok kiválasztása és használatuk megismerése után már le lehet prog-

ramozni egyszerűbb kereskedési stratégiákat. Hátra van azonban még, hogy ne csak

jelzéseket adhassanak a robotok a különböző helyzetekben, hanem cselekedhessenek is,
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vagyis adhassanak megbı́zásokat az MT4 platformon keresztül. A következő függvények

pont erre a célra szolgálnak:

• OrderSend(...) - megbı́zás és függőben lévő megbı́zás nyitása,

• OrderClose(...), OrderCloseBy(...) - megbı́zás lezárása,

• OrderDelete(...) - függőben lévő megbı́zás törlése,

• OrderModify(...) - piaci és függőben lévő megbı́zás módosı́tása.

Robotok készı́tése szempontjából az OrderSend és OrderClose függvények a

leginkább használatosak, de természetesen elképzelhető, hogy a robot az árfolyamválto-

zás során nem a teljes pozı́ciót zárja le veszteség esetén, hanem csak egy részét. Ilyenkor

hasznos függvény az OrderModify és az OrderCloseBy. Az OrderSend függvény

paraméterezése a következő:

int OrderSend(string symbol, int cmd, double volume,

double price, int slippage, double stoploss,

double takeprofit, string comment=NULL, int magic=0,

datetime expiration=0, color arrow color=CLR NONE)

mı́g paraméterezésének értelmezése az alábbi:

• symbol: a kereskedés tárgyának neve, pl. EURUSD,

• cmd: a kereskedés tı́pusa, pl. OP BUY, OP SELL stb.,

• volume: a kereskedett mennyiség,

• price: nyitó ár, ami csak korrekt érték lehet (Ask/Bid-el kérdezhető le),

• slippage: megengedett csúszás a kért nyitó ár és a végrehajtáskori piaci ár között,

• stoploss: kért záróár, amivel korlátozhatjuk a veszteséget,

• takeprofit: kért záróár, ami meghatározza a maximális nyereséget,

• comment: megjegyzés,
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• magic: megbı́zás azonosı́tója, pl. a robot rátaláljon korábbi megbı́zásaira,

• expiration: megbı́zás lejárata (0 esetén azonnali végrehajtás),

• arrow color: megbı́zás nyitását jelző nyı́l szı́ne a chart-on.

Az OrderSend függvény ellentétjeként fontos az OrderClose függvényt is rövi-

den bemutatni, hiszen egy robotnak nem csak megnyitnia, de lezárnia is tudnia kell

pozı́cióit.

bool OrderClose(int ticket, double lots, double price,

int slippage, color Color=CLR NONE)

Az OrderClose függvény paramétereinek értelmezése:

• ticket: a megbı́zás egyedi sorszáma,

• lots: a bezárandó összeg, ahol megengedett kisebb mennyiség bezárása is

• price: záró ár, ami csak korrekt érték lehet (Ask/Bid-el kérdezhető le)

• slippage: megengedett csúszás a kért záró ár és a végrehajtáskori piaci ár között

• color: a grafikonon megjelenő záró nyı́l szı́ne.

Noha megbı́zást könnyen adhatunk le vételre vagy eladásra, a pozı́ció zárása ennél kicsit

körülményesebb. Mielőtt egy nyitott pozı́ciót be akarnánk zárni, meg kell tudnunk an-

nak az azonosı́tóját (ticket). Erre a célra szolgál az OrderSelect és OrderTicket

függvények együttese. Először előbbivel ki kell választanunk a nekünk kellő megbı́zást,

majd utóbbival lekérdezhetjük utána annak azonosı́tóját.

bool OrderSelect(int index, int select, int pool=MODE TRADES)

• index: megbı́zás vagy jegy sorszáma, a második paramétertől függ.

• select: kiválasztási módszer, melynek lehetséges értékei:
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– SELECT BY POS: az index paraméter a megbı́zás listabeli sorszámát je-

lenti (a számozás 0-val kezdődik),

– SELECT BY TICKET: a index paraméterben a jegyszámot (ticket) jelen-

ti.

• pool: adatforrás kiválasztása, mely akkor használatos, ha a ’select’ értéke SE-

LECT BY POS, egyébként figyelmen kı́vül hagyjuk. Lehetséges értékei:

– MODE TRADES (alapértelmezett): a megbı́zás a nyitott és függőben levő

megbı́zások közül lesz kiválasztva

– MODE HISTORY: a megbı́zást a lezárt és törölt megbı́zások közül vá-

lasztjuk ki.

A fenti függvények használatához még pár függvényt ismerni kell, amik a nyelv sajátos-

ságaként konstansokként használhatók. Ezek az Ask, a Bid, valamint a Point. A Bid a

bróker által felajánlott két összefüggő ár közül az alacsonyabb ár, mı́g az Ask a ma-

gasabb. A Point a szimbólum árának egységét (a lehetséges legkisebb árváltozás, az

ár utolsó számjegyének értékét) adja meg. Szintén fontos lehet a kereskedés szem-

pontjából a Spread, amely a bróker által használt árrést adja meg (ha ez magas, nem

érdemes kereskedni). A fentiek ismeretében egy robot a következő módon kereskedhet

például a megismert függvényekkel a chart-on amelyhez rendeltük:

OrderSend(Symbol(),OP BUY,0.1,Ask,3, Bid-15*Point, Bid+15*Point);

if (OrderSelect(0,SELECT BY POS))

OrderClose(OrderTicket(), 0.5, Bid, 2 );

A fentiekben összefoglalásra kerültek az automatizált kereskedéshez szükséges leg-

fontosabb függvények. Az MQL4 nyelv természetesen rengeteg előre implementált in-

dikátorral, kereskedési-, matematikai- és segédfüggvénnyel rendelkezik még, de azok

bemutatása túlmutat jelen szakdolgozaton. Megismerésükhöz az MQL4 könyv alapos

áttanulmányozása melegen ajánlott, mely rendszerezettsége miatt tananyagként és súgó-

ként egyaránt kiválóan használható a téma iránt érdeklődők számára.
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Egy szoftver kifejlesztésének utolsó lépéseként elengedhetetlenül fontos, hogy meg-

bizonyosodjunk a kész termék helyességéről. Mı́g a programok többségénél a hibák

csak bosszantóan hatnak, addig a tőzsdei robotok esetében a programhibák komoly

anyagi károkkal járhatnak. Egy robot tekintetében annak mérlegelése, hogy jól működik-

e, két fontos kérdést vet fel. Először arról kell meggyőződni, hogy úgy működik-e,

ahogy azt megterveztük, másodszor pedig arról, hogy az alkalmazott stratégia pro-

fitábilis-e. Az első kérdésre a szoftvertechnológia ad választ, amellyel garantálható a

helyes szoftverfejlesztés. A második kérdésre úgy válaszolhatunk legjobb tudásunk sze-

rint, ha a robotot múltbéli tőzsdei adatokkal teszteljük, amit röviden back-tesztelésnek

hı́vunk. Mielőtt belevágnánk a back-tesztelésbe, érdemes felsorolni azt a pár dolgot,

amit ı́gy nem fogunk tudni tesztelni:

• A tőzsde egyik, hanem a legfontosabb szabálya, hogy a múltbeli teljesı́tmény nem

garancia a jövőbeni teljesı́tményre.

• A MetaTraderben egy robot egyszerre csak egy idősı́kon, egy instrumentumon

tesztelhető a múltbeli adatokkal.

• A back-tesztelés során a teszt nem nyújt életszerű környezetet.

• A back-tesztelés esetében nincs lehetőség felhasználói beavatkozásra.

Mivel a fenti felsorolásban szereplő első tulajdonságot jól ismerjük az életből, ezért

azzal kapcsolatban csak annyi jelenthető ki, hogy ha egy robot rosszul viselkedik a

múltbéli adatokon, akkor élesben meg se próbáljuk használni. Pozitı́v tapasztalat esetén

bizakodhatunk.

Az, hogy a MetaTrader esetében a robotunknál meg kell határoznunk, hogy melyik

instrumentumon akarjuk tesztelni és mely idősı́kkal, az rögvest kizárja olyan robotok

tesztelésének lehetőségét, amelyek több különböző instrumentumon nyitnak pozı́ciót

egy időben és stratégiájuk részét képezi, hogy ezek együttes teljesı́tményét próbálják

maximalizálni. Ez azt is jelenti, hogy attól még, hogy egy instrumentumon veszı́t egy ro-

bot, lehet, hogy vele párhuzamosan más instrumentumon ugyanakkor nyer, összességé-

ben pedig profitot termel esetlegesen.
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A back-tesztelésnél észben kell tartani, hogy soha nem fogunk igazán életszerű

környezetet kapni. Ez pedig több módon is megnyilvánul. A valóságban ha a tőzsdén

valamiből nagyobb mennyiséget veszünk, akkor annak emelkedik az ára, majd ha ki-

merül a vásárlói erő, akkor trendforduló következik, és zuhanni kezd az árfolyam. Mivel

múltbeli adatokról van szó, ı́gy bármilyen pénzügyi manővert is tesz a robot, az nem

fogja befolyásolni a történeti árfolyamot. Szintén nem életszerű az, hogy a teszteléskor

mindig adott piaci árfolyamon tud a robot kötést nyitni vagy zárni. A valóságban min-

dig van egy késlekedési idő a hálózatban, még ha elhanyagolható is. Ezalatt az idő

alatt viszont az árfolyamok elmozdulhatnak. A megbı́zás és annak létrejötte közötti

árfolyammozgást hı́vjuk slippage-nek. Ennél sokkal nagyobb gond, hogy a teszteléshez

letölthető árak legfeljebb percenkéntiek, és ott is csak a nyitó, záró, legmagasabb és leg-

alacsonyabb árakat és a mennyiséget kapjuk meg. Hatalmas hiányosság viszont, hogy

nem látjuk az eladási és vételi árat külön, ami a piac függvényében folyamatosan és

nagyban változik a valóságban. Sok robot ezért back-teszten szépen tud teljesı́teni, de a

valóságban képtelen profitot termelni.

A másik hátránya a back-tesztelésnek számunkra nem olyan szembetűnő. Ez pe-

dig az, hogy a teszt végeztéig nem avatkozhatunk be a robot működésébe, illetve nem

végezhetünk számlaműveleteket. Ez olyan esetben lehet fontos hiányosság, ahol a ro-

bot készı́tői olyan program kifejlesztésén fáradoznak, amivel együtt kézi megerősı́téssel

kereskednek (tipikusan ilyenek a kezelt számlás kereskedések).

A fenti nehézségeken kı́vül szembesülhetünk azzal is, hogy a különböző brókereknél

a MetaTraderben végzett tesztelés különböző eredményeket ad. Ennek oka, hogy külön-

böző történeti adatokat kapunk az egyes brókerektől, hiszen más-más pénzintézetekkel

állnak kapcsolatban.

Az imént felsoroltak után áttérhetünk arra, hogy miként is lehet egy konkrét robotot

tesztelni a MetaTraderben. Ezt az alábbi pontokban lehetne a legkönnyebben összefog-

lalni:

1. Az Eszközök menüben válasszuk ki a Múltbeli adatok menüpontot. A megjelenő

ablakban (lásd 47. ábra) lévő listából válasszuk ki a teszteléshez kellő devizapárt,

azon belül pedig a megfelelő időkeretet, majd indı́tsuk el a letöltést a Download

gombbal. Ha ez kész, akkor a kisebb időkeretekre duplán kattintva a program
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47. ábra. Múltbéli adatok

azokat is feldolgozza és betölti számunkra ezután. Ha kész vagyunk, kattintsunk

a Bezárás gombra.

2. A program Nézet menüjében válasszuk ki a Stratégia tesztert. A program ab-

lakának alján megjelenő részben most beállı́thatjuk (lásd 48. ábra), hogy melyik

robotot, milyen időintervallumra és milyen paraméterekkel akarjuk tesztelni. A

Start gombra kattintva már csak ki kell várni a teszt végét (lásd 49. ábra).

48. ábra. Stratégia teszter ablaka
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49. ábra. Stratégia teszter jelentése
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13. Összefoglalás

13. Összefoglalás

Szakdolgozatom első részének középpontjába a ForEx piacot állı́tottam, és ezzel

kapcsolatosan bemutattam, hogyan néz ki egy kereskedés, valamint ismertettem az

ehhez kapcsolódó fontosabb kereskedési eszközöket. Ezek után röviden bevezettem

a technikai elemzéshez elengedhetetlen fogalmakat. Ilyenek voltak a chartok – vagy

más néven grafikonok –, amelyek elengedhetetlenül fontosak, illetve velük kapcsolat-

ban kifejtettem, hogy miként értelmezhetők a rajtuk látottak. A chartok értelmezéséhez

ismertettem a főbb alakzatokat és indikátorokat. Ezek ismerete ugyanis elengedhetetlen

a technikai elemzéssel való kereskedés során.

A második részben a tőzsdei idősorokkal foglalkoztam, és röviden bemutattam azon

fogalmait és modelljeit, amelyeket az R programmal való alkalmazás során használtam.

Az alkalmazások során különböző zajokkal terhelve is vizsgáltam az egyszerűbb alak-

zatok gyakoriságát.

A szakdolgozat harmadik és egyben utolsó részében a ForEx kereskedés azon részét

tekintettem át, amely során a pozı́ció nyitások és zárások átgondolását különböző szoft-

verek segı́tségül hı́vásával könnyı́tjük meg. Ezekkel az alkalmazásokkal kereskedéseink

fél- vagy akár teljesen automatizálttá is tehetőek. A félautomatizált kereskedés során be-

mutattam a szignál szolgáltatásokat. Az automatizált kereskedésnek többféle változata

létezik, amelyek közül a ForEx robotokkal fogalalkoztam legfőképpen. A robotok-

hoz az MQL4 tőzsdei programozási nyelvet használtam, és elkészı́tésüket egyszerűbb

példákon keresztül ismertettem.
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[6] Márkus, L.: Idősorok I. jegyzet., források:

www.math.elte.hu/probability/markus/AlkmatTS1/idosorok 1 1.pdf/,

www.math.elte.hu/probability/markus/AlkmatTS1/idosorok 1 2.pdf/,

www.math.elte.hu/probability/markus/AlkmatTS1/idosorok 1 3.pdf/,
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forrás:

www.cs.elte.hu/ zempleni/tobbdim stat.pdf/, letöltés ideje: 2014.04.01.
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