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Wstęp 

W analizie akcji wyróżnia się dwa podejścia, które powstały jeszcze przed 
narodzinami współczesnych finansów, tj. podejście fundamentalne i techniczne 
[1, s. 569]. Analiza fundamentalna dotyczy podstaw determinujących wartość akcji. 
Strategia inwestowania oparta na analizie fundamentalnej ma charakter długookre-
sowy. Natomiast w drugim podejściu zakłada się, że o cenie akcji decyduje popyt 
i podaż, a inwestor może osiągnąć dochód z różnicy cen akcji dokonując częstych 
transakcji kupna i sprzedaży. Strategia oparta na analizie technicznej ma zatem 
charakter krótkookresowy (spekulacyjny) [2, s. 87]. W literaturze przedmiotu często 
podkreślany jest sceptyczny stosunek do analizy technicznej. Ma on swoje źródło 
między innymi w badaniach, które dowiodły, iż nie przynosi ona ponadprzeciętnych 
zysków oraz opiera się na nieracjonalnych założeniach. Często podkreśla się, że in-
westor może osiągnąć podobne wyniki kupując akcje dobrane w sposób losowy 
[3, s. 419]. Uważa się, że sprawdzała się ona w czasach, kiedy przepływ informacji 
był niewielki lub na młodych rynkach, gdzie niedoświadczeni inwestorzy są skłonni 
do podejmowania irracjonalnych decyzji [3, s. 87]. Jednakże, jak pisze H. Pruden, 
analiza techniczna opiera się na podobnych przesłankach, jak finanse behawioralne 
[5, s. 3]. Dziedzina ta cieszy się w środowisku naukowym powszechnym uznaniem. 
Świadczy o tym między innymi przyznanie w dziedzinie ekonomii D. Kahnema-
nowi Nagrody Nobla w 2002 roku za wykorzystanie badań psychologicznych. 
Podkreślić należy, iż wielu znanych ,,mistrzów giełdy” osiągnęło wysokie zyski sto-
sując w znacznej mierze strategie oparte na analizie technicznej. Byli to między 
innymi V. Sperandeo – trader, który osiągał średnią roczną stopę zwrotu z inwes-
tycji na poziomie 72% czy L. Melamed, były szef giełdy towarowej w USA 
[7, s. 348]. Celem publikacji jest przedstawienie empirycznych podstaw analizy 
technicznej w kontekście indeksu DJIA. Okres badań – w zależności od przyjętego 
interwału – obejmuje lata 1989-2012 i 2009-2012. Prognoza zmian wartości indeksu 
DJIA została przeprowadzona w dwóch etapach, które obejmowały kolejno interwał 
dzienny, tygodniowy, miesięczny i kwartalny. Pierwszy etap badań został prze-
prowadzony 8 czerwca 2012 roku. Na tej podstawie opracowano prognozy zmian 
wartości indeksu DJIA, które zostały następnie zweryfikowane w dniu 6 grudnia dla 
interwałów dziennego, tygodniowego i miesięcznego oraz w dniu 31 grudnia dla 
interwału kwartalnego. Analizy zostały sporządzone na podstawie danych zamiesz-
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czonych na stronie internetowej www.stooq.pl oraz programu do tworzenia wykre-
sów Amibroker v. 5.50. Podstawowym narzędziem, które wykorzystano do badania 
były wykresy świecowe oraz pomocniczo – średnie kroczące i oscylator MACD1. 

1. Prognoza wartości indeksu DJIA w interwale dziennym 

Pierwsza prognoza wartości indeksu DJIA w interwale dziennym została oparta 
na podstawie danych obejmujących okres od marca 2011 roku do 8 czerwca 2012 
roku. Na wykresie, skonstruowanym na tej podstawie, widoczne są dwa analogiczne 
przypadki (wykres 1.). 

Pierwszy przypadek miał miejsce na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku. 
W lipcu, na wykresie w interwale dziennym, dostrzec można formację podwójnego 
szczytu, która sygnalizuje zbliżający się spadek wartości indeksu. Pierwszy szczyt  
cenowy (125753,9 pkt.) miał miejsce w dniu 7 lipca 2011 roku. Następnie w dniu 
18 lipca 2011 odnotowano spadek wartości indeksu do poziomu 45-cio okresowej 
średniej kroczącej. Stało się to w momencie gdy od linii wsparcia odbiła się wartość 
indeksu ustanawiając nowy jego poziom 12567 ustanawiając drugi jego szczyt 
w dniu 21 lipca, po którym doszło do ponownego spadku wartości indeksu, aż do 
osiągnięcia minimum wynoszącego 10719 punktów w dniu 10 sierpnia 2011. For-
macja podwójnego szczytu została potwierdzona za pomocą histogramu MACD 
oraz przecięciem się średnich MACD, które wyrażają sygnał zakupu akcji 
(wykres 1.). 

Drugi przypadek widoczny na wykresie 1 przedstawia fluktuacje indeksu, które 
doprowadziły do uformowania się dwóch szczytów w dniach 2 kwietnia 
(13297,1 pkt.) i 1 maja 2012 (13297,1 pkt.). Formacja ta została potwierdzona za 
pomocą oscylatora MACD, wyrażającego sygnał sprzedaży akcji w dniu 1 maja. 
Wartość indeksu osiągnęła minimum w dniu 4 czerwca 2012 (12035,1 pkt.), po 
którym doszło do odbicia. Jednocześnie – jak wynika z analizy przecięcia linii 
MACD i linii sygnału – zaistniał sygnał kupna akcji, a zarazem – zapowiedź zmiany 
dotychczasowego trendu na wzrostowy. Formacje, które zaobserwowano na wykre-
sie 1 wskazują, że odbicie to wyhamuje najpóźniej w ciągu trzech kolejnych sesji 
giełdowych. Przemawia za tym zatrzymanie się podobnych wzrostów wartości 

                                                        
1 Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence /Divergence) został skonstruowany przez 
G. Appela. Wskaźnik ten jest narzędziem badania zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. 
Stanowi różnicę wartości długoterminowej i krótkoterminowej średniej wykładniczej. W analizie 
technicznej wskaźnik ten jest wykorzystywany jest do badania sygnałów kupna i sprzedaży akcji, 
które są wyznaczane na przecięciu dwóch linii, tzw. linii MACD (linii szybszej) i linii sygnału 
(linii wolniejszej). Jeżeli linia MACD przecina linię sygnału od dołu to zachodzi sygnał zakupu 
akcji i zapowiedź trendu wzrostowego. Natomiast w sytuacji, kiedy linia MACD przecina linię 
sygnału od góry – zachodzi sygnał sprzedaży akcji i zapowiedź trendu spadkowego.  
 W praktyce wykorzystuje się także histogramy przedstawiające różnicę pomiędzy dwiema 
średnimi kroczącymi. Histogram MACD składa się z pionowych słupków, które pokazują różnicę 
pomiędzy dwiema liniami MACD. Histogram ma własną linie zero. Kiedy linie MACD układają 
się pozytywnie, to znaczy linia szybsza jest ponad wolniejszą, histogram przebiega powyżej swo-
jego poziomu zerowego. Przecięcia tego poziomu od dołu i od góry przez histogram są zbieżne 
z sygnałami kupna i sprzedaży wynikającymi z przecięć linii MACD. Zob. szerzej: [4, s. 221-222]. 
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indeksu na wysokości około 50% poprzedzających je spadków, które wystąpiły 
w dniu 1 września 2012, tj. podczas pierwszej sytuacji widocznej na wykresie 1. 
W dniu 8 czerwca poziom 50% fali spadkowej wartości indeksu zapoczątkowanej 
1 maja 2012 a zakończonej 4 czerwca 2012 gdy osiągnął on poziom 12685 punktów. 
Obecne odreagowanie spadków wartości indeksu powinno zatrzymać się właśnie 
w tym miejscu. Następnie oczekuje się kolejnej fali spadków, które jednakże nie  
powinny przebić, przynajmniej w perspektywie kilkunastu dni, minimum wartości 
indeksu utworzonego w dniu 4 czerwca. Możliwy jest także krótkotrwały ruch 
boczny, który poprzedzi silniejsze wybicie wartości indeksu w dół lub górę.  

Wykres 1. Wykres indeksu DJIA w interwale dziennym sporządzony w dniu 
8 czerwca 2012 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stooq.pl (dane 
z dnia 8 czerwca 2012 roku) i programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 5.50. 

Prognoza cen akcji opracowana na podstawie analizy wykresu 1 ma krótko-
terminowy charakter, obejmujący ruchy indeksu w perspektywie zaledwie kilku dni. 
Wynika to z wystąpienia formacji podwójnego szczytu, które same w sobie nie 
stanowią jednoznacznej przesłanki kształtowania się dalszych trendów w zakresie 
wartości analizowanego indeksu. Z tego względu w celu weryfikacji rekomendacji 
dotyczących transakcji kupna – sprzedaży akcji wynikających z analizy linii MACD 
sporządzono w dniu 6 grudnia kolejny wykres indeksu DJIA w interwale dziennym 
(wykres 2.). 

Jak wynika z analizy wykresu 2, prognoza z dnia 8 czerwca dotycząca zatrzy-
mania wzrostów wartości indeksu na poziomie około 12680 punktów sprawdziła 
się już w dniu 11 czerwca. W tym samym czasie uformowała się duża czarna świeca 
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z wyraźnym górnym cieniem. Oznacza to, że po wysokim otwarciu (na poziomie 
12553,8 pkt.) w trakcie sesji wartość indeksu znacznie wzrosła (wzrost ten zatrzy-
mał się na poziomie 12650,5 pkt.), jednakże cena zamknięcia ukształtowała się 
znacznie poniżej poziomu otwarcia, tj. 12411.2 pkt. Warto zwrócić uwagę, że spa-
dek wartości indeksu zatrzymał się na poziomie 15 okresowej średniej kroczącej, 
co zadziałało jako wsparcie. Następnie indeks rósł przez 6 kolejnych dni osiągając 
12837,3 punktu, po czym nastąpiła pięciodniowa korekta (wykres 2.). 

Analiza wykresu DJIA, sporządzona w dniu 8 czerwca, zakładała wystąpienie 
trendu bocznego, po którym spodziewano się silniejszego ruchu w górę bądź w dół. 
Taka prognoza podyktowana była – po pierwsze, analogią dotyczącą sytuacji, która 
miała miejsce w sierpniu 2011 roku, kiedy po serii gwałtownych spadków wartości 
indeksu ukształtował się trend horyzontalny. Po drugie – zakładano, że mocniejsze 
wahania wartości indeksu będą poprzedzone zrównaniem się jego wartości z linią 
trendu zaznaczoną na wykresie 2. 

Wykres 2. Wykres indeksu DJIA w interwale dziennym sporządzony w dniu 
6 grudnia 2012 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stooq.pl (dane 
z dnia 6 grudnia 2012 roku) i programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 5.50.  

Reasumując, prognoza zmian wartości indeksu DJIA w interwale dziennym, 
sporządzona w dniu 8 czerwca, sprawdziła się tylko w niewielkim zakresie. Praw-
dziwe okazały się rekomendacje związane z sygnałem kupna, który zarazem był 
zapowiedzią zmiany trendu na wzrostowy, co wynikało z analizy linii MACD. Nato-
miast wśród przyczyn, które doprowadziły do błędnej oceny sytuacji należy wska-
zać, po pierwsze – zignorowanie możliwości powrotu trendu wzrostowego, z czym 
należało się liczyć w sytuacji wypełniania się formacji podwójnego szczytu. Po 
drugie – błędna prognoza była pochodną subiektywnej oceny analityka, który z góry 
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zakładał wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia spadków lub, ewentualnie, tren-
du horyzontalnego, prowadzącego do zrównania się wartości indeksu z linią trendu 
widoczną na wykresie 2. Świadczy to o wysoce subiektywnym charakterze analizy 
technicznej. Po trzecie – analizując wykres nie doceniono siły prognostycznej 
wskaźnika MACD, który generował jednoznaczny sygnał kupna akcji, co w później-
szym okresie przełożyło się na trwające aż do 5 października 2012 silne wzrosty 
indeksu DJIA. 

2. Prognoza wartości indeksu DJIA w interwale tygodniowym 

Na wykresie 3 zobrazowano fluktuacje wartości indeksu DJIA od października 
2009 do 8 czerwca 2012 w interwale tygodniowym (wykres 3.). 

Wykres 3. Wykres indeksu DJIA w interwale tygodniowym sporządzony w dniu 
8 czerwca 2012 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stooq.pl (dane 
z dnia 8 czerwca 2012 roku) i programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 5.50. 

Przypadki 1, 2, 3, 4, zaznaczone na wykresie 3, przedstawiają tzw. formację 
objęcia hossy2. Należy podkreślić, iż formacja nr 4 jest w pełni ukształtowana. Jest 
to szczególnie istotne z punktu widzenia metodyki niniejszych badań, ponieważ 
8 czerwca 2012 przypadł w piątek, czyli w dniu, który zamyka interwał tygodniowy.  
                                                        
2 Formacja objęcia hossy, sygnalizująca zmianę trendu na wzrostowy, „(…)powstaje wtedy, gdy 
w czasie trendu zniżkującego biały korpus zakrywa całkowicie wcześniejszy korpus czarny.” 
Nie wszystkie formacje objęcia mają jednakową siłę prognostyczną. Siła ta jest zależna przede 
wszystkim od wzajemnych proporcji korpusów obu świec oraz ich cieni. Z klasycznej definicji 
formacji objęcia wynika, iż pierwsza świeca powinna być mała, druga – bardzo duża. Ponadto 
korpus drugiej świecy powinien całkowicie obejmować pierwszą świecę wraz z jej cieniami. Zob. 
szerzej: [6, s. 83].  
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Każda ze świec, które składają się na kolejne formacje objęcia hossy, obrazuje 
poziom ceny otwarcia w czasie poniedziałkowej sesji oraz cenę zamknięcia w trak-
cie sesji piątkowej. W przypadkach 1, 2 i 3 następna świeca tygodniowa, występu-
jąca bezpośrednio po formacji objęcia hossy, przypomina swoją budową spadającą 
gwiazdę, tj. posiada wysoki górny cień oraz mały biały lub czarny korpus. Taka 
świeca zapowiada silne wzrosty wartości indeksu w tygodniu następującym bezpo-
średnio po ukształtowaniu się formacji objęcia hossy. Jednakże, na koniec tygodnia 
cena zamknięcia spada nieznacznie poniżej cen otwarcia z początku tygodnia, 
o czym świadczą czarne korpusy świec (przypadek 2 i 3). 

W przypadkach 1 i 2 wzrost wartości indeksu DJIA miał miejsce po wystą-
pieniu formacji przypominającej spadającą gwiazdę. W pierwszym przypadku 
wzrost ten trwał siedem tygodni, a w drugim – 4. Natomiast sytuacja 3 prezentuje 
się nieco inaczej. Po ukształtowaniu się formacji objęcia hossy również odnotowano 
świecę zbliżoną w kształcie do spadającej gwiazdy. Jednakże w tym przypadku nie 
poprzedzała ona fali wzrostów, a serie niewielkich wahań, które ukształtowały trwa-
jący 6 tygodni trend boczny. W pierwszym tygodniu października wartość indeksu 
spadła aż do linii trendu, która zadziałała jako wsparcie. Następnie indeks zaczął 
zwyżkować, formując pod koniec pierwszego tygodnia października formację 
świecową młota, która jest zapowiedzią dalszych wzrostów, które odnotowano przez 
kolejne trzy tygodnie (od 07.10.2011 do 28.10.2011). Wśród różnic, które zaobser-
wowano pomiędzy przypadkami 1 i 3 należy wskazać fluktuacje wskaźnika MACD. 
W przypadku 1 bezpośrednio po wystąpieniu formacji objęcia hossy zarówno ana-
liza histogramu, jak i średnich MACD wskazywały jednoznacznie sygnał kupna. 
Natomiast w przypadku 3, pomimo wystąpienia tej formacji, średnie kroczące nadal 
zniżkowały nie generując sygnału kupna, co odzwierciedlało zaistniały wówczas 
trend horyzontalny (wykres 3.).  

Analiza wydarzeń, które nastąpiły po uformowaniu się formacji objęcia hossy 
w przypadkach 1,2 i 3 pozwala przypuszczać, iż powtórzą się one w przypadku 4. 
Bezpośrednio po formacji objęcia hossy dojdzie do utworzenia świecy przypomi-
nającej spadającą gwiazdę. Oznacza to, że w pierwszych dniach prognozy indeks bę-
dzie zwyżkował, jednakże ostatecznie – cena zamknięcia w ostatnim dniu notowań 
(tj. w piątek) wróci do poziomu otwarcia z poniedziałku lub nieznacznie poniżej. 
Natomiast analiza histogramu MACD i średnich MACD nie potwierdza wygenero-
wanego przez formację objęcia hossy sygnału kupna, co sugeruje możliwość wystą-
pienia trwającego kilka tygodni trendu horyzontalnego. Przewiduje się, że ostatecz-
nie wartość indeksu wzrośnie, jednakże maksymalnie do poziomu 13335 pkt., tzn. 
do wartości, jaka została odnotowana w trakcie ostatniego szczytu. W celu weryfi-
kacji tak sformułowanej prognozy sporządzono w dniu 6 grudnia kolejny wykres 
indeksu DJIA w interwale tygodniowym (wykres 4.). 
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Wykres 4. Wykres indeksu DJIA w interwale tygodniowym sporządzony w dniu 
6 grudnia 2012 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stooq.pl (dane 
z dnia 6 grudnia 2012 roku) i programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 5.50. 

Na wykresie 4 przedstawiono kontynuację wydarzeń, które były opisane na 
wykresie 3 i zakończyły się świecą uformowaną w dniu 6 czerwca 2012, która 
została oznaczona jako przypadek 4. Przez kolejne pięć miesięcy wartość indeksu 
DJIA rosła systematycznie aż do pierwszego tygodnia października. Następnie 
doszło do odwrócenia dotychczasowej tendencji, a na początku grudnia 2012 – do 
utworzenia formacji objęcia hossy oznaczonej jako przypadek 5. Formacja ta jest 
analogiczna do obserwowanych wcześniej przypadków 1, 2, 3 i 4.  

Analizy przeprowadzone w czerwcu wskazywały, że w przypadku 4 dojdzie do 
utworzenia się świecy przypominającej spadającą gwiazdę zaraz po formacji objęcia 
hossy. Jednakże tak się nie stało. Zamiast tego pojawiła się świeca posiadająca 
dolny cień i ładny biały korpus. Dolny cień oznacza, że w tygodniu następującym po 
formacji objęcia hossy, inwestorzy grający w krótkim terminie sprzedawali akcje 
wchodzące w skład indeksu. Natomiast kupujący oferowali ceny, które umożliwiły 
zakończenie tygodniowych notowań znacznie powyżej ich otwarcia. Podobnie, jak 
w prognozie w interwale dziennym, przewidywano ruch boczny, który jednakże nie 
wystąpił. Prognozowano także systematyczny wzrost indeksu DJIA do poziomu 
13335 pkt. W rzeczywistości wartość indeksu osiągnęła pułap 13380,8 pkt, a to 
oznacza, że prognoza była trafna. Jednakże dojście do tego poziomu zajęło aż 
11 tygodni, a w prognozie zakładano, że nastąpi to po około trzech do pięciu 
tygodni. Pomimo tych mankamentów, jakość prognozy zmian wartości indeksu 
DJIA w interwale tygodniowym została oceniona zadowalająco. 
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3. Prognoza wartości indeksu DJIA w interwale miesięcznym 

W kolejnym etapie badań dokonano analizy fluktuacji indeksu DJIA w inter-
wale miesięcznym. Świece, które obrazują fluktuacje indeksu DJIA przedstawione 
na wykresie 5, informują o poziomie ceny otwarcia na początek miesiąca oraz cenę 
zamknięcia na koniec miesiąca. W niniejszej analizie ostatnia świeca prezentuje 
cenę zamknięcia w dniu 8 czerwca 2012, a więc w pierwszej dekadzie miesiąca, 
a nie na jego koniec. Oznacza to, że rozpatrując wykres w interwale miesięcznym 
należy podkreślić, że świeca nie jest w pełni uformowana. Pomimo to, można 
zidentyfikować pewne analogiczne sytuacje i na tej podstawie podjąć próbę doko-
nania prognozy zmian indeksu DJIA (wykres 5). 

Na wykresie 5 zidentyfikowano dwa analogiczne przypadki, które zostały 
oznaczone szarym owalem. W pierwszym przypadku we wrześniu 2007 roku odno-
towano wzrost wartości indeksu DJIA, co na wykresie zostało zobrazowane za po-
mocą dużej białej świecy. Niepewność, która zapanowała na rynku w październiku 
2007 roku, została odzwierciedlona w kolejnej świecy, posiadającej dwa bardzo 
długie cienie i niewielki korpus. Jest to tzw. szpulka.3 Kolejna, czarna świeca, która 
się uformowała w listopadzie 2007 wskazuje na wyczerpanie się potencjału wzrostu 
i sygnalizuje nadchodzące spadki, które trwały kolejne trzy miesiące. Ponadto, 
przecięcie się średnich wskaźnika MACD oznacza, że został wygenerowany sygnał 
sprzedaży.  
  

                                                        
3 Szpulka jest świecą posiadającą mały korpus, co informuje, że siły popytu i podaży 
są zrównoważone. Jak pisze S. Nison ,,Oznacza to, że rynkowi brak sił, by ruszyć w górę lub 
w dół (…)”. W przypadku szpulek posiadających bardzo długie cienie i charakterystyczny mały 
korpus należy się spodziewać, że rynek utraci dotychczasowy impet. Jak zauważa S. Nison 
,,(…)jeśli rynek osiąga nowe maksimum lub zbliża się do niego – zwłaszcza po gwałtownym 
wzroście – pojawienie się szpulki może świadczyć o tym, że ,,byki” mają trudności z kontynuo-
waniem swojego marszu w górę. Może to być sygnał ostrzegający przed wyczerpywaniem się 
energii dotychczasowego ruchu.” Zob. szerzej: [6, s.38-39]. 
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Wykres 5. Wykres indeksu DJIA w interwale miesięcznym sporządzony w dniu 
8 czerwca 2012 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stooq.pl (dane 
z dnia 8 czerwca 2012 roku) i programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 5.50. 

Drugi przypadek, widoczny na wykresie 5, jest analogiczny do przypadku 
pierwszego. Należy zwrócić uwagę na ostatnią świecę, która przypomina formację 
młota.4 Jednakże – jak już wspomniano – świeca ta nie jest jeszcze w pełni uformo-
wana. Z kolei malejąca tendencja histogramu MACD występująca w czerwcu 2012 
oraz linie średnich wskaźnika MACD, które układają się w sposób sugerujący 
zbliżający się sygnał sprzedaży, pozwalają przypuszczać, że czerwcowa świeca bę-
dzie ostatecznie odzwierciedlała spadki. Ponadto, przypuszcza się, że jeżeli w czer-
wcu 2012 wartość indeksu MACD nie spadnie do poziomu linii trendu wzrosto-
wego, to zapewne stanie się to w lipcu. Nierozstrzygnięte jest jednak, czy po raz 
kolejny linia trendu zadziała jako wsparcie, czy też wartość indeksu spadnie poniżej 
tej linii. Jeżeli tak by się stało, to należałoby oczekiwać spadków porównywalnych 
do tych, które odnotowano w trakcie bessy z 2008 roku. Jednakże taka prognoza nie 
wyklucza prognozy wykonanej w interwale tygodniowym, która wskazywała na 
                                                        
4 Formacja młota składa się z niedużego korpusu w górnej części świecy z dość długim 
wyróżniającym się dolnym cieniem. Wartość prognostyczna młota jest bardzo duża. Jak pisze 
S. Nison „Nazwa tej formacji odnosi się do solidnej bazy, którą rynek sobie „wykuł” i która jest 
tak mocna, że nie można jej rozbić nawet młotem. Formacja ta jest ważna wtedy gdy pojawi si po 
znacznej zniżce, czyli na rynku wyprzedanym.” Jeśli spadki na rynku znajdują się w fazie począt-
kowej pojawienie się młota nie ma większego znaczenia i nie należy spodziewać się wybicia 
w górę. Najczęściej w takich sytuacjach rynek kontynuuje trend spadkowy. Natomiast jeżeli 
wcześniej wystąpił silny impuls spadkowy, a następnie pojawia się młot, stanowi on wtedy sygnał 
do zwrotu w górę. Zob. szerzej:[6, s. 83]. 
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wzrost wartości indeksu DJIA. W rzeczywistości wzrost ten może wystąpić w dru-
gim i trzecim tygodniu czerwca 2012. Natomiast w ostatnim tygodniu może dojść 
do odwrócenia tendencji, w rezultacie czego ostatnie notowanie w czerwcu może za-
kończyć się poniżej poziomu otwarcia. Tak sformułowana prognoza została zweryfi-
kowana 6 grudnia 2012 i – jak wynika z wykresu 6 – okazała się błędna. Świeca, 
która ostatecznie uformowała się w czerwcu 2012 roku, była świecą wzrostową. 
Następnie doszło do wzrostów trwających trzy kolejne miesiące, co obrazują trzy 
białe świece. Błędna prognoza odnośnie do zmian wartości indeksu DJIA, sformu-
łowana w czerwcu 2012 roku, miała kilka przyczyn. Po pierwsze – ostatnia świeca 
nie była w pełni uformowana, co dopuszczało niejednoznaczną interpretację. Dlate-
go, o ostatecznym kształcie prognozy po raz kolejny przesądziła subiektywna ocena 
analityka, który był przekonany o nadchodzących spadkach. Po drugie – fluktuacje 
oscylatora MACD (wykres 5) sugerowały nadchodzący sygnał sprzedaży. Podobne 
wnioski wynikały z badania linii średnich MACD. Jednakże, jak pokazuje analiza 
wykresu 6 – linie te ostatecznie nie przecięły się, tzn. nie wygenerowały sygnału 
sprzedaży.   

Wykres 6. Wykres indeksu DJIA w interwale miesięcznym sporządzony w dniu 
6 grudnia 2012 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stooq.pl (dane 
z dnia 6 grudnia 2012 roku) i programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 5.50. 

4. Prognoza wartości indeksu DJIA w interwale kwartalnym 

Na wykresie 7 przedstawiono fluktuacje wartości indeksu DJIA w interwale 
kwartalnym. Oznacza to, że kolejne świece prezentują cenę otwarcia indeksu na 
początku kwartału oraz cenę jego zamknięcia. Należy podkreślić, że ostatnia świeca 
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nie jest w pełni uformowana. Na wykresie 7 widoczna jest formacja objęcia bessy5, 
która utworzyła się w 2007 roku. Świeca, która utworzyła się w IV kwartale 2007 
roku całkowicie przykryła swoim czarnym korpusem poprzednią świecę. Następnie 
doszło do trwających przez kolejne 5 kwartałów spadków wartości indeksu DJIA. 

Wykres 7. Wykres indeksu DJIA w interwale kwartalnym sporządzony w dniu 
8 czerwca 2012 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stooq.pl (dane 
z dnia 8 czerwca 2012 roku) i programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 5.50. 

Z analizy wykresu 7 można wnioskować, iż sytuacja ta może się powtarzać 
w 2012 roku. Jeżeli w końcu czerwca dojdzie do utworzenia się formacji objęcia 
bessy, która zostanie potwierdzona zarówno fluktuacjami histogramu MACD, jak 
i odpowiednim przecięciem linii średnich MACD, to oznaczać to będzie zapowiedź 
długotrwałych spadków. Jak można zauważyć na wykresie 7, dwa ostatnie słupki 
histogramu MACD mają identyczną długość, co oznacza, że siła kupujących prze-
stała się zwiększać. Jeżeli wartość indeksu dotrze do linii trendu, zaznaczonej linią 
przerywaną, a następnie ją przekroczy, to oczekiwać należy dalszych spadków. 
Przedłużeniem wykresu jest linia, która odzwierciedla fluktuacje wartości indeksu 
DJIA w kolejnych kwartałach lat 2012−2015, zakładając, że sprawdzi się scenariusz 
pesymistyczny, związany z ukształtowaniem się formacji objęcia bessy i przełama-
nia linii trendu. Z wykresu 7 można także wnioskować, iż doszło do uformowania 
się formacji głowy i ramion (RGR) w latach 2000-2012. Ukośna linia, zaczynająca 
                                                        
5 Objęcie bessy składa się ze świecy posiadającej biały wzrostowy korpus, świadczący o opty-
mizmie inwestorów oraz drugiej świecy czarnej. Świeca spadkowa otwiera się powyżej zamknię-
cia białej. Jednak inwestorzy nie są w stanie kontynuować zwyżki. Silne spadki sprowadzają ceny 
poniżej otwarcia poprzedniej świecy. Spadkowa świeca obejmuje całym swym korpusem poprzed-
nią wzrostową. Zob. szerzej: [6, s. 72-73]. 
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się w IV kwartale 2002 roku przedstawia linię szyi, działającej jako wsparcie. Z tego 
względu zakłada się, iż ewentualne spadki indeksu w latach 2012 – 2015 powinny 
zakończyć się po dotarciu do tej linii. W przypadku formacji głowy i ramion (RGR) 
zazwyczaj dochodzi do przełamania linii szyi i dalszych spadków. Jednakże taki 
scenariusz jest mało prawdopodobny, gdyż w takiej sytuacji wartość indeksu DJIA 
musiałaby spaść do poziomu odnotowanego w 1996 roku, czyli 5882 pkt.  

Reasumując, analiza zmian wartości indeksu DJIA w interwale kwartalnym 
potwierdza prognozy sporządzone w interwale miesięcznym, które zakładają wystą-
pienie spadku sięgającego przynajmniej do linii trendu. W celu weryfikacji tej prog-
nozy w dniu 31 grudnia 2012 sporządzono kolejny wykres (wykres 8.).   

Prognoza sporządzona w dniu 8 czerwca zakładała spadki wartości indeksu. 
Jednakże, jak wynika z analizy wykresu 8, świeca kończąca II kwartał 2012 roku nie 
zakryła świecy poprzedniej. Wartość indeksu DJIA utrzymała się powyżej poziomu 
połowy świecy z I kwartału 2012 roku. Także słupki histogramu MACD rosły syste-
matycznie, a średnie wskaźnika MACD podtrzymywały sygnał kupna. Ostatecznie 
w III kwartale 2012 roku wystąpiły tendencje wzrostowe (wykres 8.). 

Wykres 8. Wykres indeksu DJIA w interwale kwartalnym sporządzony w dniu 
31 grudnia 2012 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.stooq.pl (dane 
z dnia 31 grudnia 2012 roku) i programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 5.50. 
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Zakończenie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej wykresów fluktuacji 
wartości indeksu DJIA można stwierdzić, że: 

1. Prognozy sporządzone za pomocą narzędzi analizy technicznej mają charakter 
subiektywny, w istotnym stopniu zdeterminowany przekonaniami analityka. 

2. Interwał, w jakim sporządzana jest analiza powinien być tak dobrany, aby 
ostatnia świeca była w pełni uformowana. W przeciwnym razie znacząco 
wzrasta prawdopodobieństwo popełnienia błędu. 

3. W analizie wykresów należy rozpatrywać możliwości utworzenia się określo-
nych formacji, a nie wyłącznie skupiać się na formacjach, które już wystąpiły 
i jako takie niewiele wnoszą do prognozy. 

4. Narzędzia analizy technicznej umożliwiają sporządzenie prognozy stosunkowo 
niewielkim nakładem czasu. 

Uogólniając, można stwierdzić, że narzędzia analizy technicznej w nieznacz-
nym stopniu umożliwiają trafne prognozowanie zmian cen akcji. Należy zatem 
przyjąć, że narzędzia te mogą być stosowane jako wspomagające, np. w połączeniu 
z narzędziami analizy fundamentalnej. 
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Streszczenie 

Fluktuacje indeksu DJIA stanowią przedmiot rozważań artykułu. Celem publikacji 
jest przedstawienie empirycznych podstaw analizy technicznej w kontekście indeksu 
DJIA. Okres badań – w zależności od przyjętego interwału – obejmuje lata 1989-
2012 i 2009-2012. Prognoza zmian wartości indeksu DJIA została przeprowadzona 
w dwóch etapach, które obejmowały kolejno interwał dzienny, tygodniowy, mie-
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sięczny i kwartalny. Pierwszy etap badań został przeprowadzony 8 czerwca 2012 
roku. Na tej podstawie opracowano prognozy zmian wartości indeksu DJIA, które 
zostały następnie zweryfikowane w dniu 6 grudnia dla interwałów dziennego, 
tygodniowego i miesięcznego oraz w dniu 31 grudnia dla interwału kwartalnego. 
Analizy zostały sporządzone na podstawie danych zamieszczonych na stronie 
internetowej www.stooq.pl oraz programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 
5.50. Podstawowym narzędziem, które wykorzystano do badania były wykresy 
świecowe oraz pomocniczo – średnie kroczące i oscylator MACD. 

Summary 

DJIA index fluctuations are the subject of considerations in the article. The aim of 
the publication is to present the empirical basis of technical analysis in the context of 
the DJIA index. The study period – depending on the particular interval – covers the 
years 1989-2012 and 2009-2012. Forecast for changes in the DJIA index was carried 
out in two stages, which included a successively intervals: daily, weekly, monthly 
and quarterly. The first stage of the research has been carried out on 8 June 2012. 
On this basis, forecasts for changes in the DJIA index. Then they were verified on 
6 December for intervals daily, weekly and monthly on 31 December for quarterly 
interval. Analyses were based on data published on the website www.stooq.pl and 
the software to charting Amibroker v. 5.50. The main tool that was used to study 
Candlestick Patterns and auxiliary - moving averages and MACD oscillator. 
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