
Uniwersytet Warszawski 

Wydział Zarządzania 

 

 

Sebastian Czarnecki 

Nr albumu: 269163 

 

Wykorzystanie Ciągu Fibonacciego w 

Analizie Technicznej 
 

Praca magisterska 

na kierunku Zarządzanie 

w zakresie Bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy 

 

 

 

Praca wykonana pod kierunkiem 

prof. zw. dr hab. Andrzeja Sopoćko 

Katedra Systemów Finansowych Gospodarki 

Zakład Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych 

 

 

 



Warszawa, Marzec 2013 

Oświadczenie kierującego pracą 
 

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem         
i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu          
o nadanie tytułu zawodowego. 
 

 

Data                                                   Podpis kierującego pracą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie autora (autorów) pracy 
 

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa  
została napisana przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób            
niezgodny z obowiązującymi przepisami. 
 

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem         
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. 

 

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją           
elektroniczną.  
 

2 
 



 
 
 
Data                                                                             Podpis autora pracy 

  

3 
 



 

 

Streszczenie 

 

Praca jest próbą adaptacji proporcji wynikających z ciągu matematycznego opracowanego          

przez włoskiego matematyka Leonarda Fibonacciego w XII wieku na potrzeby analizy           

technicznej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 

 

 

Słowa kluczowe 

 

Analiza techniczna, ciąg fibonacciego, teoria fal elliota, giełda, akcje 

 

 

 

 

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus) 

 

04000 Biznes i zarządzanie (Business Studies and Management Science) 

 

 

Tytuł pracy w języku angielskim 

 

Application of Fibonacci sequence in technical analysis 

 

4 
 



 

Spis treści  

Wstęp..........................................................................................................................................5 

Rozdział 1. Analiza Techniczna.................................................................................................6 

1.1. Podstawowe metody Analizy Technicznej..........................................................................8 

1.1.1. Formacje cenowe..............................................................................................................8 

1.1.2. Lichtarze (wykresy świecowe)........................................................................................13 

1.1.3. Wskaźniki........................................................................................................................14 

1.2. Efektywność rynku wg Famy............................................................................................19 

Rozdział 2. Ciąg Fibonacciego i Teoria Fal Elliota.................................................................23 

2.1. Leonardo Fibonacci............................................................................................................23 

2.2. Ciąg Fibonacciego..............................................................................................................25 

2.3. Teoria Fal Elliota...............................................................................................................29 

Rozdział 3. Miejsce ciągu Fibonacciego w analizie technicznej.............................................44 

3.1. Wachlarz Fibonacciego......................................................................................................45 

3.2. Poziomy Fibonacciego.......................................................................................................50 

3.3. Liczby Fibonacciego i czas................................................................................................55 

Zakończenie..............................................................................................................................61 

 

 

 

 

5 
 



 

 

Wstęp 

Wykorzystanie matematyki w codziennym życiu często przychodzi z trudem.         

Bezpośrednie wykorzystywanie zasad, reguł i wniosków płynących z różnego rodzaju          

wzorów, dowodów czy ciągów często pozostaje w sferze teoretycznych rozmyślań          

matematyków i fizyków w zaciszach uniwersytetów oraz politechnik. W swojej pracy chce            

udowodnić, że jest to podejście jak najbardziej błędne. Wnioski płynące z matematycznych            

działań na liczbach, nawet tych wydawałoby się najprostszych, mogą wspomagać nas w            

podejmowaniu decyzji w każdej możliwej dziedzinie życia. Umysł człowieka w przypadku           

tak wielu informacji dąży często do uogólnień i uproszczeń. W przypadku giełdy i rynków              

finansowych, które są wytworem czysto „ludzkim”, gdy dochodzą do umysłu nieprzerwanie           

nowe informacje, możemy wykorzystać właśnie matematykę, która jest wydaję się być           

idealnym symbiontem dla człowieka, przynosząc już wypracowane wzorce zachowań i          

działań w określonych warunkach. 

W swojej pracy więc będę chciał pokazać jak matematyka oraz rynki finansowe            

przenikają się przed siebie i jak na siebie oddziałują. W rozdziale I opisuję podstawowe              

zagadnienia związane z analizą techniczną. Wyjaśniam zastosowanie formacji cenowych,         

wskaźników oraz świec japońskich, na których w większości oparłem swoje wykresy, do            

prognozowania przyszłych ruchów cenowych. Na koniec rozdziału I analizuję efektywność          

rynku wg Famy, która jest swoistą krytyką analizy technicznej. Rozdział II rozpoczynam od             

krótkiej biografii włoskiego matematyka - Leonarda Fibonacciego, by później przejść do           

opisu jego ciągu matematycznego i wniosków z niego płynących. Na koniec rozdziału II             

opisuję Teorię Fal Elliota, której fundamentem jest właśnie ciąg Fibonacciego. Analizuję jej            

podstawowe i zaawansowane formacje na przykładach oraz zasady jakie zostały          

wypracowane na jej gruncie. W rozdziale III skupiam się tylko i wyłącznie na wykresach i               

zastosowaniu "złotych proporcji" wynikających z ciągu Fibonacciego. Pod uwagę biorę tylko           

spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej pracy           
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postaram się uwidocznić choćby minimalną harmonię w niezależnym postępowaniu wielu          

indywidualnych osób i ich decyzji. 

 

 

 

1. Analiza Techniczna 

John J. Murphy definiuje Analizę Techniczną jako „badanie zachowań rynku, przede           

wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów          

cenowych”. Na termin „zachowanie rynku” składają się trzy podstawowe typy informacji           

wykorzystywanymi przez analityków – cena, wolumen transakcji, a także ilość otwartych           

kontraktów. 

Istnieją trzy przesłanki na jakich opiera się Analiza Techniczna. Pierwszą,          

najważniejszą, jest stwierdzenie, że „rynek dyskontuje wszystko”. John J. Murphy podkreśla           

stwierdzenie, że zaakceptowanie znaczenia tego sformułowania jest fundamentalne dla         

wszystkich następnych tez z tego wynikających. Znajomość ceny towaru lub jakiekolwiek           

waloru, wg Analizy Technicznej jest całkowicie samowystarczalne, ponieważ cena będzie          

odzwierciedlać wszystkie czynniki, które tą cenę mogą zmieniać tj. czynniki fundamentalne,           

polityczne, psychologiczne i wiele innych. Stwierdzenie to nawiązuje do ekonomicznego          

przekonania, że zachowania cen powinny być uzależnione od zmian relacji popytu i podaży.             

W momencie kiedy podaż jest wyższa od popytu, cena będzie spadać aby dostosować się do               

ceny równowagi, w odwrotnej sytuacji, kiedy popyt przewyższa podaż, cena będzie rosnąć.            

Osoba, która wykorzystuje Analizę Techniczną, wychodzi więc z założenia, że jeśli cena            

rośnie mamy do czynienia z sytuacją kiedy popyt przewyższa podaż, a pozostałe            

uwarunkowania fundamentalne sprzyjają takiemu stanowi rzeczy.  

Wykresy nie są przyczyną ani wzrostów ani spadków cen, są jedynie           

odzwierciedleniem rynku, w zależności od tego czy mamy w danym momencie hossę lub             

bessę. Pamiętając o pierwszej przesłance, czyli „rynek dyskontuje wszystko” , można           

zauważyć, że Analiza Techniczna nie zajmuję się przyczynami wzrostów lub spadków cen.            

Jeśli wszystkie czynniki wpływające na cenę są już w niej ujęte, nie jest potrzebne dodatkowe               
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analizy czemu w ten sposób, a nie inaczej trend się zmienił. Analityk techniczny zdaje sobie               

sprawę, że istnieją zmienne i przyczyny, przez które ceny będą ulegać fluktuacjom, ale nie              

twierdzi, że są one niezbędne do przewidywania zachowań rynku. 

Trend odgrywa w Analizie Technicznej podstawowe znaczenie. Celem głównym         

badań wykresów cen na rynkach jest rozpoznanie trendów na ich początku, a później             

dokonywać transakcji, mając na uwadze przewidywane zachowania rynku.  

Analiza Techniczna dodatkowo adaptuje pierwszą zasadę Newtona na potrzeby         

wyjaśnienia traktowania trendu w swoich prognozach: Trend wykazuje silniejszą tendencję do           

kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku, aniżeli do jego zmiany. Drugą, bardziej            

enigmatyczną przesłanką jest zdanie, iż obecny trend będzie kontynuował swój bieg, dopóki            

nie nastąpi jego odwrócenie. 

Analiza techniczna bazuje również na przeszłości. Formacje cenowe, obecne i          

wykrywane od ponad stu lat, informują nas czy na rynku bardziej dominująca jest             

psychologia byka czy psychologia niedźwiedzia. Wiele formacji widocznych na wykresach          

pojawiały się i robią to wciąż, zapowiadając określone zachowania uczestników rynku.  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 
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1.1. Podstawowe metody Analizy Technicznej 

1.1.1. Formacje cenowe 

Formacje są to pewnego rodzaju kształty i wzory, jakie możemy dostrzec na            

wykresach cenowych akcji i towarów. Dzielą się na dwie kategorie: Formację zapowiadające            

odwrócenie trendu oraz Formację sygnalizujące kontynuację trendu. Znajomość ich pozwala          

nam przewidywać ruchy cenowe w przyszłości. Im szybciej uda nam się zidentyfikować taką             

formację tym szybciej będziemy mogli dokonać transakcji, która będzie korzystna.  2

Formacja Głowy i Ramion 

 

Diagram 1.1 Przykładowa Formacja Głowy i Ramion źródło: http://waluty.onet.pl 

2 Galant Mark, Dolan Brian (2012) FOREX dla bystrzaków. Warszawa, Onepress 2012 
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Formacja ta informuje nas, że należy spodziewać się odwrócenia obecnego          

wzrostowego trendu i demonstruje jak duże mogą być przewidywane spadki cen w bliskiej             

przyszłości. W momencie kiedy formacja jest już całkowicie wykształcona, czyli możemy           

dostrzec głowę oraz lewe i prawe ramię mamy do czynienia z sygnałem sprzedaży. Głowa              

stanowi najwyższy punkt całej formacji, który góruje nad dwoma niższymi szczytami           

zwanym właśnie lewe i prawe ramię. Szyję wyznaczamy łącząc najniższe wartości ceny            

znajdujące się pomiędzy szczytami głowy a pozostałych dwóch ramion. Zasięg potencjalnych           

spadek wyznacza wysokość głowy, czyli odległość pomiędzy linią szyi a szczytem głowy. 

Odwrócona Formacja Głowy i Ramion przynosi nam analogiczne możliwości         

prognozowania przyszłych wahań cen. W tym przypadku Wysokość szyi informuje nas o            

potencjalnych wzrostach ceny.  3

 

Diagram 1.2 Przykładowa Odwrócona Formacja Głowy i Ramion źródło: http://waluty.onet.pl 

3 http://waluty.onet.pl 
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Diagram 1.3 Wykres świecowy ceny prawa do emisji spółki Tauron źródło: MetaStock Professional na 
podstawie danych z bossa.pl 

Formację głowy i ramion możemy odnaleźć na wykresie notowań ceny prawa do            

emisji akcji spółki Tauron. W połowie października 2011 roku wykres poruszał się w trendzie              

bocznym by pod koniec tego miesiąca zyskać z 5,36 zł za akcję do 5,80 zł. Po silnym, choć                  

krótkotrwałym wzroście nastąpił duży spadek do wyjściowej ceny z połowy października. W            

ten sposób utworzyły się ramiona oraz głowa. Różnica pomiędzy poziomem lewego oraz            

prawego ramienia do szczytu głowy (ok. 0,5 zł) była zapowiedzią spadku o tą wartość po               

przebiciu poziomu wsparcia wyznaczonego przez poziom ramion. Pod koniec listopada          

wykres zanotował spadek z poziomu 5,30 zł do 4,90 zł. 

Formacja wachlarza 

Formacja ta bazuje na liniach trendu, zwana jest też często zasadą wachlarza. Często             

pojawia sie sytuacja, kiedy ceny przełamują linie trendu, po czym znów rosną wracając do              

dawnej linii trendu wzrostowego - będącą teraz linią oporu. Wykorzystując najniższy           

poziomu ceny tej krótkiej korekty można wyznaczyć drugą linię - która też zostaje             

przełamana. Podczas kolejnej, krótkiej korekty, wykorzystując tą samą metodę można          

wyznaczyć linię trzecią. Jeśli notowania ceny spadną poniżej poziomu trzeciej linii (w tej             

sytuacji linii wsparcia) jest to zazwyczaj traktowane jako sygnał dalszych spadków.  
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 Diagram 1.4 Zasada wachlarza przy trendzie wzrostowym. Opracowanie własne. 

W odwrotnej sytuacji, kiedy notowania cen poruszają sie w trendzie spadkowym, linie            

wsparcia stają sie liniami oporu, a linie oporu wsparcia. W obu tych przypadkach przełamanie              

trzeciej linii wsparcia/oporu jest sygnałem odwrócenia się obecnego trendu.  4

 

Diagram 1.5 Zasada wachlarza przy trendzie spadkowym. Opracowanie własne. 

4 Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 
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Diagram 1.6 Wykres świecowy ceny akcji spółki KGHM źródło: MetaStock Professional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Wykres notowań ceny akcji spółki KGHM na początku sierpnia 2011 roku rozpoczął            

silną korektę z poziomu 195 złotych za akcję do 145 zł. Powrót do zwyżek pozwolił mi                

wyznaczyć pierwszą linię oporu z "zasady wachlarza". Wykres notowań dwukrotnie próbował           

na przełomie sierpnia i września przebić się przez drugą linię oporu, jednak udało mu się to                

dopiero pod koniec października. Druga linia formacji wachlarza, stała się na chwilę linią             

wsparcia, co pozwoliło notowaniom na początku listopada podwyższyć poziom ceny z 145 zł             

do 155 zł. Ten lokalny szczyt pozwolił mi wyznaczyć trzecią, ostatnią, linie oporu. Ciekawa              

sytuacja wystąpiła na kolejnych sesjach giełdowych po szczycie. Nastąpiła prawdopodobnie          

szybka realizacja zysków przez inwestorów. Cena minimalna ceny akcji na sesji z połowy             

listopada, przy bardzo wysokich obrotach, zeszła do poziomu drugiej linii wsparcia. Na sesji             

następnej notowania rozpoczęły się na poziomie ceny poniżej tej linii, będącą teraz linią             

oporu. Dopiero na początku roku 2012, znów przy wysokim wolumenie, ceny przebiły się             

przez tą linię oporu, zatrzymując się dopiero na linii trzeciej formacji wachlarza.  
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Diagram 1.7 Wykres świecowy ceny akcji spółki KGHM źródło: MetaStock Professional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Przy bliższej analizie wykresu notowań bardziej wąskiego odcinka czasu tej samej           

spółki można zaobserwować zasadę wachlarza obecną przy trendach wzrostowych.         

Odrabianie strat, które rozpoczęło się wraz z początkiem roku 2012 pozwoliło mi nakreślić             

pierwszą linię wsparcia, która całkowicie została przebita na początku marca. Pierwszy dołek            

z tego okresu utworzył drugą linię wsparcia. Wykres w krótkim okresie uznał pierwszą             

nakreśloną linię wsparcia jako linię oporu i odbił się od niej w dół. Ta sama sytuacja                

powtórzyła się pod koniec marca, co pozwoliło mi nakreślić linię trzecią obecną w formacji              

wachlarza. Wykres po przebiciu linii trzeciej, w tym wypadku linii wsparcia wszedł w             

krótkookresowy trend spadkowy trwający do końca maja.  
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1.1.2 Lichtarze (wykresy świecowe) 

Metoda ta stosowana jest już od XVII wieku, a zapoczątkowali ją Japończycy do             

analizy cen ryżu na giełdzie w Kioto. Podstawowym elementem wykresu jest tzw. świeca,             

która odpowiada za jedną sesją giełdową. Najważniejszym jej elementem jest korpus, który            

informuje nas o cenie zamknięcia i cenie otwarcia. Biały kolor informuje nas, że spółka              

zaczęła sesję po niższej cenie niż zamknięcie, kolor czarny zaś, że cena otwarcia była wyższa               

niż cena zamknięcia. Tzw. dolny i górny cień informują nas o zasięgu amplitudy wahań              

cenowych (cena minimalna i cena maksymalna) podczas konkretnej sesji.  

 

Diagram 1.8 Konstrukcja świecy japońskiej źródło: waluty.onet.pl 

Na podstawie analizy pojedynczych świec, lub też czasem par i większych formacji            

często dokonuje się krótkoterminowych prognoz. I tak w przypadku świecy o białym            

głównym korpusie, którego różnica ceny otwarcia i zamknięcia jest wyższa od poprzedniej            

sesji zapowiada kontynuację trendu wzrostowego - odwrotna sytuacja (korpus czarny, różnica           

ceny zamknięcia i otwarcia znacząco wyższa od poprzedniej świecy) zapowiada kontynuację           

spadków. Popularnym przykładem analizy pary świec jest "Harami". Druga świeca z pary jest             

tutaj znacznie mniejsza od pierwszej i jest innego koloru - taka sytuacja na wykresie              

zapowiada zmianę obecnie trwającego trendu. Formacjami składającą się z trzech świec są            

formacje "gwiazdy wieczornej" oraz "gwiazdy porannej". W przypadku tej pierwszej formacji           

pierwsza świeca jest biała, kolor drugiej jest nieistotny (znajduje się ona powyżej świec             

skrajnych), a świeca trzecia jest czarna i pokrywa się ze świecą pierwszą. Formacja ta pojawia               

się podczas trendu wzrostowego i zapowiada spadki. "Gwiazda poranna" pojawia się podczas            

trwania trendu spadkowego i zapowiada jego odwrócenie. Pierwsza świeca (najdłuższa) jest           
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koloru czarnego, trzecia zaś jest biała i pokrywa się ze świecą pierwszą - świeca środkowa               

znajduje sie poniżej dwóch świec skrajnych.  5

1.1.3 Wskaźniki 

Wskaźniki są użyteczne przy prognozowaniu przyszłych zmian cenowych, jednak bez          

ogólnej, podstawowej analizy trendu mogą okazać się bezużyteczne. Większość wskaźników          

jest do siebie podobnych – przypominają horyzontalne wstęgę umieszczaną zazwyczaj pod           

wykresem. Ogólną zasadą interpretacji wskaźników jest zasada, która mówi o tym, że w             

momencie kiedy wskaźnik przyjmuje skrajne wartości w swojej strefie wahań górnej albo            

dolnej, należy spodziewać się korekty lub też konsolidacji poziomu cen, ponieważ ceny zbyt             

raptownie przemierzyły określony dystans. Jeśli wartość wskaźnika znajduje się w dolnej           

strefie swoich wahań jest to sygnał kupna, sygnałem sprzedaży jest zaś sytuacja kiedy wartość              

wskaźnika znajduje się w górnej strefie wahań. Jest przyjętym mówienie, że rynek jest             

„wyprzedany” kiedy znajduje się w dolnych granicach swoich wahań, zaś rynek „wykupiony”            

występuje w momencie kiedy wskaźnik przyjmuje górne wartości swojego ekstremum.  6

Momentum  

Jest to wskaźnik mierzący amplitudę wahań ceny w danym okresie. Kierunek trendu            

powinien być analogiczny do tendencji wskaźnika. W momencie kiedy wskaźnik osiąga           

minimum, a po nim jego wartości zaczynają wzrastać jest to sygnał kupa, w analogicznym              

przypadku jeśli momentum osiąga szczyt i po nim zaczyna spadać jest to sygnałem sprzedaży.              

Niektórzy analitycy traktują przebicie się wskaźnika przez poziom równowagi jako          

dodatkowe sygnały kupna bądź sprzedaży. 

5 Sopoćko, Andrzej (2003), Rynkowe instrumenty rynkowe. Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 
6 Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 
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Diagram 1.9 Wykres świecowy Warszawskiego Indeksu Giełdowego 20 z uwzględnieniem wskaźnika 
Momentum  źródło: http://bossa.pl 

Relative Strength Index (RSI) – indeks siły względnej 

Jeden z najbardziej popularnych wskaźników używanych w analizie technicznej. Jego          

wartości oscylują w przedziale od 0 do 100. Najczęściej podczas analizy tego wskaźnika             

szuka się dywergencji względem wykresu ceny. Innym podejściem jest odczytywanie ze           

wskaźnika poziomu wyprzedania lub wykupienia rynku. Przy wartościach powyżej 70          

punktów, mamy do czynienia z wykupieniem rynku, wartość wskaźnika poniżej 30 pkt. Jest             

traktowane jako wyprzedanie rynku 

 

 

Diagram 1.10 Wykres świecowy Warszawskiego Indeksu Giełdowego 20 z uwzględnieniem wskaźnika RSI 
źródło: http://bossa.pl 
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Williams Rate of Change 

Kolejny wskaźnik informujący o tym czy mamy do czynienia z wykupieniem bądź            

wyprzedaniem rynku. Od pozostałych wyróżnia go fakt, iż bardzo często wskaźnik ten            

wyprzedza wykres cenowy, osiągając swoje ekstrema na pewien czas (np. kilka dni) przed             

dołkami lub szczytami samego notowania. Najprostszym podejściem do podejmowania         

działań jest zasada, że transakcji należy dokonywać przy skrajnych wartościach wskaźnika.  

 

 

Diagram 1.11 Wykres świecowy Warszawskiego Indeksu Giełdowego 20 z uwzględnieniem wskaźnika 
Williams Rate of Change źródło: http://bossa.pl 

 

Rate of Change (ROC) – wskaźnik zmiany 

Jeden ze wskaźników zaliczanych do grupy wskaźników „pędu”. Pokazuje tempo          

zmian, tj. stosunek pomiędzy ceny zamknięcia z ostatniej sesji w porównaniu do określonej             

ceny z przed kilku dni. Przykładowo, aby skonstruować oscylator 20-dniowego wskaźnika           

zmian ROC, dzieli się cenę zamknięcia z ostatniej sesji poprzez cenę zamknięcia z sesji z               

przed 20 dni. 
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Diagram 1.12 Wykres świecowy ceny akcji spółki Bogdanka z uwzględnieniem wskaźnika Rate of Change 
źródło: Metastock Professional na podstawie danych z bossa.pl  

Wykres przedstawia wskaźnik Rate of Change dla okresu 20 dni. Przekroczenie           

wykresu wskaźnika linii 0 od dołu może zapowiadać wzrosty notowań ceny waloru, odwrotna             

sytuacja zapowiada korektę/spadki. Na początku roku 2012 wskaźnik przebija poziom „0” od            

dołu i utrzymuję się lekko ponad nim przez ponad 2 tygodnie. Ceny akcji spółki Bogdanka               

wrasta pod koniec stycznia z poziomu 110 zł do 130 zł (wzrost o ponad 18%). Wykres po                 

okresie silnego wzrostu wchodzi w wyraźny trend boczny, i nawet przekroczenie wskaźnika            

poniżej poziomu „0” nie zmienia tej sytuacji.  

Volume Rate of Change 

Wskaźnik Volume Rate of Change jest odmianą wskaźnika Rate of Change, ponieważ            

w odróżnieniu od ROC, który oparty jest na cenie, ten bierze pod uwagę zmianę wolumenu.               

Wskaźnik obrazuje zmianę tempa obrotów. Założeniem leżącym u podstaw analizy tego           

wskaźnika, jest przeświadczenie o tym, że momentom przełomowym lub zwrotom, które           

poprzedzają większy ruch na wykresie cenowym, towarzyszy radykalny skok poziom          

obrotów.  
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Diagram 1.13 Wykres świecowy Warszawskiego Indeksu Giełdowego 20 z uwzględnieniem wskaźnika 
Volume Rate of Change źródło: http://bossa.pl 

Bollinger Bands – wstęga Bollingera 

Jeden ze wskaźników opartych na zmienności cen. Według tego wskaźnika, poziom i            

ruch cen powinien zamykać się pomiędzy ramionami wstęgo. Wstęgi są obliczane w taki             

sposób, że ich szerokość zależy od stopnia w jakim zmieniają się ceny. Ramiona tworzą w               

tym wypadku lokalne funkcje oporów i wsparć. Teoria podpowiada, że wąski rękaw ramion             

powinien oznaczać niższe ryzyko, a wyjście ceny po za górną lub dolną granicę powinno              

oznaczać dalsze podążanie wykresu w tym kierunku – w praktyce często mamy do czynienia              

z ruchem powrotnym do wnętrza wstęgi.  7

7 http://bossa.pl 
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Diagram 1.14 Wykres świecowy Warszawskiego Indeksu Giełdowego 20 z uwzględnieniem wskaźnika 
Bollinger Bands źródło: http://bossa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Efektywność rynku wg Famy  

 

Bachelier na początku XX wieku w swojej rozprawie doktorskiej "Theorie de la            

speculation" postawił tezę iż do zawarcia transakcji na rynku kapitałowym dochodzi w            
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momencie kiedy sprzedający prognozuje spadek kursu swoich papierów wartościowych, a          

kupujący liczy na ich wzrost. Ze statystycznego punktu widzenia, wartość oczekiwana wynosi            

w takiej sytuacji zero. Jest to sytuacja podobna do gry sprawiedliwej występującej w Teorii              

Gier.  8

Podmioty biorące udział w rynkach kapitałowych podejmują decyzje na podstawie          

analizy fundamentalnej, na podstawie obecnych i przeszłych cen danego papieru          

wartościowego, a także opierając się na już dostępnych oraz napływających nowych           

informacjach. W latach 60-tych P.H. Cootner stwierdził, że główną rolę w zmianie cen             

odgrywają nowe informacje - przy czym napływają one w sposób losowy (pomijając            

obowiązkowe, okresowe sprawozdania). Jeśli więc, wyciągając wnioski z tego stwierdzenia,          

to losowy napływ informacji ma największy wpływ na kształtowanie się cen, to same ceny              

kształtują się w taki sposób. E. Fama w późniejszym okresie, po podobnych badaniach             

przeprowadzonych przez L. Bacheliera, P. Samuelsona i M. Osborna, zaproponował teorię           

przypadkowych zmian cen akcji, negując możliwość ich prognozy na podstawie danych           

historycznych. Fama w swojej teorii wykazał, że zmiany cen dostosowują się adekwatnie do             

rozkładu prawdopodobieństwa. Ceny, wg tej teorii, reagują najbardziej na napływ nowych,           

udostępnionych przez dane przedsiębiorstwo informacji. Na podstawie tych badań         

zaproponowano pojęcie efektywności rynku. W swojej najprostszej postaci mówi ona, że           

rynek jest efektywny, gdy ceny idealnie odzwierciedlają wszystkie udostępnione informacje.          

Fama przyjął założenie, że ceny, nawet na efektywnym rynku mogą się odchylać okresowo od              

rzeczywistej wartości.  9

 

Efektywność informacyjną możemy osiągnąć w przypadku: 

-pełnej informacji 

-publicznie dostępnej w tym samym czasie dla wszystkich podmiotów 

-wykorzystywanej i przekazywanej w najszybszy możliwy sposób 

-nieodpłatnej 

Fama zaproponował także teorię przypadkowych zmian cen. W przypadku gdy rynek           

jest efektywny, wszystkie zmiany i odchylenia cen są losowe i przypadkowe - random walk.              

8 Marcin Malawski, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska, Konkurencja i kooperacja Teoria gier w ekonomii i 
naukach społecznych Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 

9 http://mikroekonomia.net/system/publication_files/232/original/0.pdf?1314948748 
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Nie można w takim razie osiągnąć ponadprzeciętnych zysków w takiej sytuacji, ponieważ            

prawdopodobieństwo tego iż cena jest wyższa od rzeczywistej, lub niższej jest takie samo.  10

W Polsce dostęp do informacji oraz jej publikowanie jest regulowane przez ustawę            

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. Zakłada ona              

obowiązkowe przekazywanie kompletnych i prawdziwych informacji podmiotom       

inwestującym o emitencie i o samym papierze wartościowym (w przypadku ich braku, lub w              

przypadku informacji nie prawdziwych inwestor może ubiegać się odszkodowania).  11

Fama wyróżnił trzy rodzaje rynków ze względu na ich efektywność: silne, półsilne            

oraz słabe. Ze słabą efektywnością rynku mamy do czynienia gdy podmioty inwestujące na             

danym rynku kierują sie historycznymi notowaniami cen, porzucając napływające nowe,          

wartościowe informacje. Inwestorzy, którzy do podejmowania decyzji posługują się analizą          

techniczną, nie mogą jej na takim rynku wykorzystać, ponieważ nie uwzględnia on ceny spot              

i wolumenu transakcji. Jeżeli w przypadku stosowania takiej analizy, inwestor osiąga           

ponadprzeciętne zyski, wg teorii Famy rynek nie jest efektywny pod względem informacji            

nawet w słabej formie.  

Efektywność półsilna występuje kiedy inwestorzy posiadają dużą ilość informacji         

podawanych publicznie. Wg założeń teorii Famy, w takim wypadku stosowanie analizy           

technicznej oraz analizy fundamentalnej (interpretacja pozycji finansowej, wykształcenia i         

sukcesów kadry menedżerskiej oraz pracowników, analizę nowych projektów, otoczenie         

emitenta). Analiza fundamentalna przykłada dużą wagę do nowo napływających informacji i           

ich korelację związaną z wyceną danego papieru wartościowego. Jeśli wykorzystanie analiz           

technicznej i fundamentalnej pozwala na uzyskiwanie ponadprzeciętnych zysków z         

inwestycji, rynek nie jest nawet efektywny półsilnie. 

W przypadku rynku silnego pod względem efektywności informacyjnej, czyli takim           

na którym inwestorzy mają dostęp do wszelkich możliwych informacji, także tych poufnych.            

Jakiekolwiek wykorzystanie analiz na tym rynku nie przyniesie efektu. Proponowane w takiej            

sytuacji jest takie zdywersyfikowanie portfela aby jak najbardziej zbliżał się do którejś z             

dostępnych stóp odniesienia np. indeksu giełdowego.  12

10 Fama E.F., Fisher L., Jensen M., Roll R., (1969), The adjustment of stock prices to new information , 
International Economic Review, vol 10 
 
11 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. (Dz. U. z dnia 3 października 1997 r.) 
12 Fama E.F, (1970), Efficient capital market:a review of theory and empirical work, The Journal of Finance, vol 
25 
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B. Malkiel stworzył w późniejszych latach definicję rynku efektywnego (silnie). Jeśli           

mamy zbiór informacyjny Ω, w którym mieszczą się wszelkie możliwe dostępne informacje, i             

jeśli zostanie on udostępniony wszystkim podmiotom uczestniczącym na rynku, a ceny akcji            

się nie zmienią, mamy do czynienia z rynkiem efektywnym. Model ten można stosować             

również do analizy rynków słabych i półsilnych. Jest on także wykorzystywany w            

najnowszych badaniach dotyczących relacji informacyjnych pomiędzy emitentem a        

akcjonariuszami.   13

Występuje wiele czynników, które powodują, iż założenia odnośnie udostępniania         

informacji i ich wpływu na cenę akcji wg Famy nie są do końca adekwatne do jego założeń.                 

Informacje jakie udostępniają przedsiębiorstwa, np. korzystając z metod Społecznej         

Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, mogą funkcjonować jako materiał promocyjny i        

marketingowy. Informacje takie mogą być ukazywane w lepszej formie i w lepszym świetle, a              

informacje mogące wpływać negatywnie na akcję spółki także publicznie podawane do           

wiadomości, jednak w dużo gorszej "oprawie". Fama nie uwzględnił także takich zagadnień            

jak: efekt brokera (pośrednicy nakłaniają inwestorów do zaangażowania kapitału, broker          

otrzymuje prowizję od każdej z transakcji), efekt window dressing (pozbywanie się           

niezyskownych akcji przed końcem roku, kupując za to akcje, które zyskiwały), transakcje            

odwrotne ("cicha umowa" sprzedaży akcji po zawyżonej cenie i ich odkupieniu po            

zamknięciu danego okresu rozliczeniowego), efekt stycznia (wzrost wielkości popytu na akcję           

w celu uzupełnienia portfeli inwestycyjnych). efekt poniedziałku (zmiana podaży i popytu na            

akcję, ze względu na ujawnianie przez spółki giełdowe negatywnych informacji w piątek, aby             

inwestorzy nie podejmowali pochopnych decyzji następnego dnia i mieli czas na           

przemyślenie), efekt dyspozycji (przedwczesna realizacja zysków przez inwestorów        

równocześnie utrzymując stratne pozycje) oraz innych.   14

Opisywane przeze mnie metody prognozowania przyszłych wahań cenowych        

wykorzystującymi warsztat analizy technicznej są, wobec tez Famy i innych, tym bardziej            

silne i prawdopodobne im słabsza efektywność zachodzi na danym rynku akcji. Obecna            

skuteczność analizy technicznej, a także fundamentalnej prowadzą do stwierdzenia, że obecne           

rynki akcji są rynkami nieefektywnymi, a podstawą tej nieefektywności jest niedoskonałość           

podmiotów biorących w nich udział.  

13 Malkiel B. (1992), Efficient capital markets: comment, The Journal of Finance, vol. 31 
14 http://mikroekonomia.net/system/publication_files/232/original/0.pdf?1314948748 
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2. Ciąg Fibonacciego i Teoria Fal Elliota 

2.1. Leonardo Fibonacci 

 

Leonardo Fibonacci urodził się w 1175 roku we Włoszech, włoski matematyk był            

znany też jako Fibonacci, Leonardo Pisano (tj. z Pizy) a także jako syn Bonacciego – Filius                

Bonacci. Jego prace, które dotyczyły teorii liczb, między innymi zagadnienia kongruencji           

(relacja równoważności w liczbach całkowitych, macierzach czy figurach geometrycznych),         

dopiero po 400 latach zostały odkryte i kontynuowane ponownie. Jego największym           

odkryciem oraz powodem dlaczego jego nazwisko pojawia się na polu matematyki jest ciąg             

liczb, który w XIX w. francuski matematyk Edward Lucas nazwał dla uczczenia włoskiego             

matematyka, ciągiem Fibonacciego.  

Fibonacci po raz pierwszy zaczął się uczyć matematyki u arabskiego matematyka w            

mieście Beżaja, obecnie Algiera. Szukając w dalszym ciągu sposobów na powiększenie           

swojej wiedzy zaczął odwiedzać takie miejsca jak Grecja, Egipt, Syria, Prowansja oraz            

Sycylia. W czasie tych europejskich oraz wschodnich krajach, poznał takie ówczesne           

osiągnięcia jak np. system dziesiętny. 

W 1202 roku, po powrocie z dalekich podróży, opublikował prace „Liber Abaci”, w             

której zawarł opisy podstaw arytmetyki, a także poświęcił część pracy systemu pozycyjnemu            

liczb. Praca ta była swego rodzaju podsumowaniem jego dorobku. Możemy w niej znaleźć             

przemyślenia Fibonacciego odnośnie rozważań matematycznych skupiające się na arytmetyce         

liczb całkowitych. W opracowaniu możemy także odnaleźć tablicę, która przedstawiała          

zapisane niektóre liczby jednocześnie zapisane indyjskimi oraz rzymskimi cyframi. 

18 lat po pierwszej publikacji Fibonacci wydał kolejną swoją pracę zatytułowaną           

„Practica geometriae”, która łączyła w sobie zagadnienia algebry oraz geometrii. Innym           

ciekawym tematem, w dalszych jego pracach naukowych i rozmyślaniach były sposoby           

mnożenia próbą dziesiątkową. Zastosował on tutaj metodę, gdzie reszta z dzielenia przez 9             

mogło być także 0, którą traktował jako prawdziwą liczbę. Przy okazji tych obliczeń             

zajmował się także rozkładaniem liczb na czynniki pierwsze. Najbardziej interesowało go w            

tym zakresie cechy podzielności konkretnych liczb, próbował wprowadzić zasady dzielenia          

przez jedenaście oraz siedem. W późniejszym okresie Fibonacci skupił się wokół działań na             
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ułamkach i liczbach mieszanych. W odróżnieniu od matematyków z półwyspu arabskiego,           

ułamki sprowadzał do wspólnego mianownika, poszukując najmniejszą wielokrotność        

wspólnych mianowników. Interesowała go także arytmetyka handlowa oparta na proporcjach.          

Zaproponował w tym zakresie regułę „figura Cata” lub inaczej „regułę pięciu wielkości”.            

Dodatkowo jednym z największych jego dokonań było wprowadzenie przez niego liczb           

arabskich do równań wypierając tym samym liczby rzymskie.  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Biografia_Fibonacci%2C_Leonardo 
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2.2. Ciąg Fibonacciego 

Ciąg Fibonacciego jest najbardziej fascynującym odkryciem włoskiego matematyka.        

Jest elementem, który możemy odnaleźć jako wspólną cechę tak odmiennych rzeczy jak            

fauna, flora, bakterie, starożytne budynki, gwiazdozbiory i wiele innych. Cechy ciągu           

Fibonacciego możemy odnaleźć także w nauce: medycynie i fizyce. Już Tomasz z Akwinu             

(XIII w.n.e.) zauważył, że ludzie mają skłonność do odnajdywania piękna w przedmiotach            

czy nawet wydarzeniach, które mają odpowiednie proporcje. Jest to jeden z przykładów, że             

szeroko opisywane piękno łączy się z matematyką, która nie jest powszechnie uznawana za             

naukę „piękną”.  

Umysł człowieka jest tak stworzony, aby w naturalny sposób, dostrzegać piękno w            

przedmiotach stworzonych przez niego samego jak i w naturalny sposób, które zachowują            

czyste formy pod względem geometrii. Fibonacci odkrył tą zależność wcześniej od Tomasza z             

Akwinu. 

Ciąg Fibonacciego  zdefiniowany jest rekurencyjnie:(f )i i∈N  

f 1 = 1  

f 2 = 1  

, n .f n = f n−1 + f n−2  ≥ 3  

 

Na początku ciągu Fibonacciego są dwie jedynki (czasami przed nimi występuje           

zero), a każda następna liczba jest sumą dwóch poprzednich. 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,2584… 

Najważniejszą cechą wynikającą z tego, wydaję się prostego ciągu, jest fakt, że ciąg             

nieustannie zbliża się do jednego, stałego współczynnika.  

Twierdzenie [Kepler] 
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 fn

fn+1 = φ  

 

Współczynnik ten jest niewymierny, kolejne jego rozwinięcia mają nieskończoną         

wartości po przecinku – niemożliwe jest zatem wyrazić jego wartości z całkowitą            

dokładnością. Jeśli podzielimy dowolną liczbę z ciągu przez jej poprzednik, otrzymamy           

wynik zbliżający się do wartości 1,618.  16

55:34=1,61764706 

144:89=1,61797753 

377:233=1,618025751 

987:610=1,618032787 

2584:1597=1,618033813 

Proporcje te zbliżają się do ww. proporcji, jednak dopiero po pierwszych czterech liczbach              

ciągu.  

1:1=1 (100%) 

1:2=0,5 (50%) 

2:3=0,67 (67%) 

Proporcje 50% oraz 67% są także uznawane za współczynnik Fibonacciego. Jest to ważny,             

choć często pomijany fakt w analizie technicznej. 

Ciąg ma także inne zależności i własności. Po pierwszych czterech liczbach z ciągu             

stosunek ich do siebie jest w przybliżeniu równy wartości 0,618. 

21:34=0,61765 

55:89=0,61798 

89:144=0,61805 

1597:2584 =0,61803 

16 Fischer, Robert (1996) Liczby Fibonacciego na giełdzie. Warszawa, WIG-PRESS 
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Jeśli porównamy stosunek liczb oddalonych o dwie pozycje od siebie wynik będzie            

oscylował wokół wartości 0,382 lub też jej odwrotności 2,618.  17

34:89=0,38202 

144:377=0,38196 

233:610=0,38197 

987:2584=0,38196 

89:34=2,61765 

377:144=2,61806 

610:233=2,61802 

2584:987=2,61803 

 

Współczynnik 1,618 był różnie nazywany przez wieki. Spotykamy tu takie nazwy jak            

złoty środek, złoty podział, boska proporcja (Luca Pacioli, średniowieczny matematyk) lub           

też współczynnik wibrujących kwadratów. Zazwyczaj jest oznaczany literą grecką φ. 

Jeśli będziemy dzielić kolejne liczby z ciągu odwrotnie, współczynnik do którego           

będą dążyły wyniki tego dzielenia będzie zbliżał się asymptotycznie do wartości 0,618. I tutaj              

nie spotkamy sytuacji, aby wynik wynosił dokładnie 0,618. Ciąg nawet w tym zakresie             

zachowuje równowagę.  

Jeśli weźmiemy dowolną liczbę z ciągu i podniesiemy ją do kwadratu, zauważymy, że             

wynik będzie identyczny z tym, jeśli pomnożymy poprzednią i następną liczbę z ciągu i              

dodamy lub odejmiemy 1. 

Twierdzenie [Cassini, 1680] 

ff n−1 n+1 − f 2
n = (− )1 n

 

5^2=(3x8)+1 

21^2=13x34-1 

34^2=21x55+1 

233^2=377x144+1 

17 Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 
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987^2=610x1597-1 

1597^2=987x2584+1 

Ważna jest tu zależność naprzemiennego dodawania lub odejmowania cyfry 1. Odnosi           

się bowiem bezpośrednio do elliotowskiej reguły zmienności, która mówi, że każda fala            

korekcyjna ma swój odpowiednik w z korektą prostą, a słabe fale impulsu występuję             

adekwatnie do fal impulsów silnych.  

Zanim przejdę do miejsca Ciągu Fibonacciego w analizie technicznej, przytoczę          

ciekawe przykłady proporcji Fibonacciego w najróżniejszych kategoriach. Współczynniki        

pojawiające się w ciągu, można z sukcesem wyliczyć biorąc do obliczeń zupełnie odmienne             

kategorie badań. Do dziś ciąg ten jest uznawany za najważniejsze matematyczne odkrycie            

opisujące zjawiska naturalne.  

Ciąg liczbowy Fibonacciego opisuje liczbę pędów rośliny jednostajnie przyrastającej         

w latach. W słoneczniku możemy zaobserwować dwa układy linii spiralnych, wychodzących           

ze środka. Liczba linii rozwijających się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wynosi 55 i              

tylko 34 skręconych w przeciwną stronę. Takie same spirale można zaobserwować na wielu             

innych roślinach, takich jak kalafior, ananas czy szyszki. Liczby spiral występujących w tych             

roślinach są kolejnymi liczbami Fibonacciego. Złotymi proporcjami wyznaczonymi na         

podstawie ciągu Fibonacciego posługiwał się w swoim malarstwie Leonardo da Vinci i            

Botticelli. W XX wieku ciąg Fibonacciego stosowany był także przez niektórych           

kompozytorów do proporcjonalnego porządkowania rytmu lub harmonii. Na ciągu         

Fibonacciego zbudowane jest między innymi Trio klarnetowe Krzysztofa Meyera. Złote          

proporcje wykorzystano także podczas wznoszenia piramidy Cheopsa w Gizie i Partenonu w            

Grecji.  18

Na zdjęciu satelitarnym widoczny jest huragan , który nawiedził wschodnie wybrzeże           

Stanów Zjednoczonych w Październiku 2012 roku. Jego spirala pokrywa się dokładnie z            

proporcjami Fibonacciego.  

18 Fischer, Robert (1996) Liczby Fibonacciego na giełdzie. Warszawa, WIG-PRESS 
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źródło: https://www.facebook.com/PsychedelicAdventure 

2.3. Teoria Fal Elliota 

Ralph Nelson Elliott opublikował w 1939 roku w magazynie Financial World           

Magazine serię artykułów, w której udowadniał, że amerykański indeks Dow Jones porusza            

się według pewnego rytmu. Elliot był zainspirowany teorią Dowa, która pod wieloma            

aspektami była zbliżona do teorii fal. Ralph Nelson Elliott zmarł w 1948 roku, jednak na               19

dwa lata przed śmiercią opublikował swoje najważniejsze dzieło o teorii fal Nature’s Law –              

The Secret of Universe. Teorie Fal jednak rozpropagował w 1953 roku A. Hamilton Bolton,              

wydając dodatek do Bank Credit Analyst pod tytułem Elliot Wave Supplement. W 1978 roku              

A.J. Frost wraz Robertem Prechterem książkę Elliott Wave Principle. Teoria fal została            

początkowo wyznaczona do analizy podstawowych wskaźników rynków akcji, a najbardziej          

do średniej przemysłowej Dow Jones. 

Na teorie fal składają się trzy podstawowe elementy. Najważniejszym jest kształt,           

potem są proporcje, a na końcu czas. Analiza proporcji pomaga przy prognozowaniu ruchu             

cen w przyszłości, wykorzystując przy tym relacje pomiędzy konkretnymi falami. Czas służy            

w tej teorii do potwierdzenia dwóch wcześniejszych elementów teorii – kształtu oraz            

proporcji.  

19 Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 
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Teoria fal twierdzi, że rynki akcji podlegają powtarzającemu się rytmowi, na który            

składa się pięciofalowy ruch wzrostowy, który zakończony jest trójfalowym spadkiem.  

 

Diagram 2.1 Podstawowa forma Teorii Fal źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków 
Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

 

Diagram pokazuje teorie fal w swojej najbardziej podstawowej formie. Cykl składa się            

w sumie z ośmiu fal, pięć jest falami ku górze, trzy mają kierunek w dół. Fale 1,3,5 są falami                   

impulsu, Fale 2 i 4 korygują fale 1 i 3, są wiec falami korygującymi. Po 5 falach składających                  

się na trend wzrostowy, mamy do czynienia z 3-falową korektą (fale a,b,c). Teoria fal              

wyróżnia dziewięć wielkości/stopni trendu. Największy, obejmujący 200 lat, nazywany jest          

„wielkim supercyklem”, najmniejszy zaś obejmuje zaledwie kilka godzin. Niezależnie od          

cyklu, każdy składa się na 8 fal. 
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Diagram 2.2 Wykres świecowy pary walutowej EUR/DOL źródło: XTB-TRADER 4 opracowanie własne. 

Wykres pary walutowej EUR/DOL na początku czerwca 2010 roku zaczął się od            

wzmocnienia się euro względem dolara. Możemy zauważyć, że trend wzmacniający          

europejską walutę utrzymał się, aż do maja 2011 r. Ułożenie fal zwyżkujących, oraz dwie              

silne korekty układają się w tym momencie w elliotowskie 5 fal pierwszych fal w              

najprostszym założeniu w Teorii Elliotta. Dołki fal korygujących 2 i 4 układają się coraz              

wyżej zgodnie z założeniami. Po osiągnięciu szczytu dolar zaczął gwałtownie zyskiwać           

względem euro, co odbiło się spadkiem notowań eurodolara. Do końca sierpnia 2011 spadek             

wartości euro nie był jeszcze przesądzony, ale jak widać z wykresu, był to tylko długi               

początek trzech fal korygujących a,b,c, które kształtowały się aż do roku 2012.  

Każda fala, czy to impulsu czy korygująca dzieli się jeszcze na fale niższego rzędu.              

Jeśli podzielimy Fale 1 i 2 na falę niższego rzędu, uzyskamy ich 8, a jeśli je podzielimy na                  

fale jeszcze niższego rzędu uzyskamy ich 34. Dalsze dzielenie fal przyniesie nam 144 nowo              

powstałe mniejsze fale. Powyżej pojawiły się trzy liczby: 8, 34, 144. Wszystkie te liczby              

należą do Ciągu Fibonacciego, który jest matematycznym fundament teorii fal. Ilość fal            

niższego rzędu jest zależna od fali wyższego rzędu, której są częścią. Fale wznoszące się,              

dzielą się na pięć fal niższego rzędu. Fale, które są falami korygującymi głównego trendu              

dzielą się tylko na trzy fale niższego rzędu. Fala a i c, dzieli się na pięć części, ponieważ                  

według cyklu, jest już falą zgodną z trendem, w tym wypadku spadkowym. Dlatego tak              

ważną częścią analizy wykresu jest rozróżnianie ilości fal niższego rzędu – wiemy bowiem             

wtedy czego spodziewać się w przyszłości. Najprościej wyjaśnić tą sytuację podstawową           

zasadą wynikającą z teorii fal: korekta nigdy nie składa się z 5 fal.  
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Przy ustalaniu kwestii relacji pomiędzy konkretnymi falami uwzględniono proporcje         

Fibonacciego. Najczęściej podaje się ich 8. 

1. Jest tylko jedna fala impulsu, która się wydłuża. Dwie pozostałe są zazwyczaj takie             

same pod względem czasu trwania oraz długości. Jeśli fala 5 się rozciąga, to fale 1 i 3                 

będą równe. Analogicznie przy wydłużaniu fali 3, fale 1 i 5 pozostają mniej więcej              

równe. 

2. Przy wyznaczeniu minimalnego zasięgu fali 3 możemy sięgnąć po długość fali 1,            

pomnożyć ją przez 1,618, wynik dodając do poziomu dna fali 2. 

3. Zasięg fali 5, jest mniej więcej równy, równaniu mnożenia fali 1 przez 3,236             

(dwukrotność 1,618). Wynik ten dodajemy do minimum lub szczytu fali 1. W ten             

sposób uzyskujemy prawdopodobny zasięg przyszłego ruchu cen. 

4. Przy oczekiwaniu, że fala 5 będzie wydłużona, a fale 1 i 3 są mniej więcej równe,                

zasięg fali 5, można wyliczyć mierząc odległość od dna fali 1 do maksimum fali 3,               

mnożąc ją przez 1,618. Wynik dodajemy do najniższego poziomu fali 4. 

5. W przypadku gdy mamy do czynienia z normalnym zygzakiem fal korygujących           

5-3-5, fala korygująca a, ma podobną długość do fali c. 

6. Długość fali c w przybliżeniu możemy wyznaczyć po przemnożeniu długości fali a            

przez 0,618, następnie odjąć wynik od dna fali a 

7. W momencie wystąpienia płaskiej korekty 3-3-5, kiedy fala b sięga szczytu lub jest             

powyżej fali a, można przewidywać, że fala c będzie miała długość 1,618 fali a. 

8. Relacja każdej następnej fali do poprzedniej w trójkącie symetrycznym wynosi ok.           

0,618  20

20 Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 
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Diagram 2.3 Podstawowy cykl Teorii Fal Elliota z uwzględnieniem podfal korygujących źródło: Murphy 
John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

 

Diagram 2.4 Wykres świecowy pary walutowej EUR/DOL źródło: XTB-TRADER 4 opracowanie własne. 

Na wykresie tej samej pary walutowej EUR/USD możemy podzielić główne fale na            

mniejsze podfale, wyróżniając okresy korekt trzyfalowych.  
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Fale korygujące 

W skład Teorii Fal Elliota oprócz fal impulsu, które mają ten sam kierunek co trend               

główny wykresu wchodzą także trudniejsze do rozpoznania i przewidywania fale korygujące.           

Dzielą się na trzy podstawowe kategorie: zygzaki, fale płaskie oraz trójkąty. Ważną            

informacją przy analizie wykresu pod względem fal korygujących jest fakt, iż nigdy nie             

składają się one z pięciu fal. Fale korygujące występują w postaci trzech fal, z wyjątkiem               

trójkątów gdzie mamy ich pięć.  

Zygzaki 

Formacja zygzaka ukształtowana jest w przeciwnym kierunku do trendu głównego i           

składa się z trzech fal. Diagramy 2.5 i 2.6 występują podczas hossy w kształcie zygzaka.               

Odwrotna sytuacja występuje na diagramach 2.7 i 2.8, gdzie mamy do czynienia z zygzakami              

zwyżkowymi w okresie spadków. Warto zauważyć, że fala B nie dochodzi do poziomu             

początku fali pierwszej (A), natomiast fala trzecia (C) wychodzi po za jej koniec. Na              

diagramie 2.9 mamy do czynienia z zygzakiem, który występuje rzadko, w przypadku            

większych formacji korygujących. Jest to podwójny zygzak, na który składają się dwa            

podstawowe zygzaki (5-3-5) połączone za pomocą fal a-b-c.  

 

Diagram 2.5-2.6 Zygzaki źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. 
Warszawa, WIG-PRESS 
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Diagram 2.7-2.8 Zygzaki źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. 
Warszawa, WIG-PRESS 

 

Diagramy 2.9 Zygzaki źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. 
Warszawa, WIG-PRESS 

Fale płaskie 

Fale płaskie są korektą, które odróżniają się od zygzaków sekwencją – tutaj mamy do              

czynienia z 3-3-5. Na diagramie 2.10 i 2.11 możemy zauważyć, że fala A jest stworzona z                

trzech, a nie pięciu fal. Przyjmuje się, iż jest to oznaka siły rynku, bo mamy tu do czynienia z                   

bardziej konsolidacją niż korektą. Na diagramach 2.12 i 2.13 są przykłady mniej            

skomplikowanych, normalnych fal płaskich. W przypadku gdy główny trend jest wzrostowy           

fala B dochodzi do poziomu szczytu fali A. Można to uznać za potwierdzenie trendu              
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obecnego na rynku. W przeciwieństwie do formacji zygzaków, fala trzecia C, dochodzi do             

dnia poziomu fali pierwszej A. 

 

Diagramy 2.10-2.11 Fale płaskie źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków 
Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

 

Diagramy 2.12-2.13  Fale płaskie źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków 
Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

Trójkąty 

Elliotowskie podejście do obecnych w klasycznej analizie technicznej trójkątów i ich           

oceny jest nieco bardziej precyzyjne. Te formacje najczęściej pojawiają się w czwartej fali             

(korekcyjnej dla głównego trendu) lub też podczas korekty trzy falowej a-b-c w fali b.              

Pojawienie się trójkąta podczas trendu wzrostowego oznacza krótkotrwałą korektę, ale po jej            
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skończeniu i zaczęciu się fali piątej (wzrostowej) wykres powinien osiągnąć na jej końcu             

szczyt hossy. Po skończeniu się całej pięciofalowej formacji, można oczekiwać bessy.  

 z  

Diagramy 2.14-2.22 Trójkąty w Teorii Fal Elliota źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna 
Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 
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Diagram 2.23 Wykres świecowy ceny akcji spółki PGE źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

 

Diagram 2.24 Wykres świecowy ceny akcji spółki PGE źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Klasyczna analiza techniczna traktuje pojawienie się formacji trójkąta jako informacje          

o kontynuacji obecnego trendu. Tak samo ma to miejsce w teorii fal Elliota, gdzie trójkąt jest                

formacją konsolidacji w trendzie bocznym. Tak samo jak w podstawowej wersji tej teorii, tu              

także mamy do czynienia z pięcioma głównymi falami, które dzielą się na trzy niższego              

stopnia. Elliot podzielił pojawiające się jego zdaniem trójkąty na cztery kategorie: trójkąty            

zwyżkujące, zniżkujące, zwężające się oraz rozszerzające. Podzielił je także ze względu na            

sytuację hossy oraz bessy. Warto dodać, że teoria Elliota mówi o tym, że często ostatnia fala                

przełamuje wyznaczoną wcześniej linię kanału trendu. Często jest to jednak fałszywy sygnał            
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wyjścia z formacji trójkąta, ponieważ potem wybija się zgodnie z prognozowanym           

kierunkiem.  

Reguła zmienności w teorii fal Elliota 

Reguła zmienności jest ciekawą zasadą w teorii fal, ze względu na to, że nie mówi o                

tym czego możemy się spodziewać, ale bardziej o tym, co nie powinno się prawdopodobnie              

pojawić. Reguła wychodzi z założenia, że rynek nigdy nie zachowuje się dwa razy pod rząd w                

ten sam sposób. Jeśli mamy sytuację, w której powstała na wykresie jakaś konkretna             

formacja, to pojawienie się jej następnym razem jest mało prawdopodobne. Przykładem jest            

tutaj sytuacja powstania formacji korygującej przedstawiona na diagramie 2.25. Fala druga,           

korygująca jest prostą formacją a-b-c, następująca po niej fala 4 według reguły zmienności             

powinna być formacją złożoną. Odwrotnie jeśli fala 2 najpierw jest formacją złożoną, później             

możemy oczekiwać, że fala 4 będzie formacją prostą. Sytuacja jest analogiczna w przypadku             

gdy na rynku główny trend jest wzrostowy lub też spadkowy.  

 

Diagramy 2.25-2.26 Fale proste i złożone w regule zmienności źródło: Murphy John J. (1999). Analiza 
Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 
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Diagram 2.27 Wykres świecowy ceny akcji spółki PEKAO źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Wykres notowań ceny akcji banku PEKAO, który zanotował szczyt na początku 2012            

roku, zanotował korektę, która przerodziła się w prawie półroczny trend spadkowy. Trwał on             

aż do początku czerwca. Fala B jest falą złożoną, w związku z tym, analityk analizujący               

wykres na początku maja 2012 stosując regułę zmienności może oczekiwać, że fala D             

korygująca spadki będzie już falą prostą. 

Kanały trendowe 

W Teorii fal Elliota, tak jak i w podstawowej analizie technicznej, wyznaczanie            

kanałów trendowych jest ważnym elementem prognozowania przyszłego ruchu cenowego.         

Elliot stosował tą metodę do wyznaczania zasięgu poziomu cen, a także potwierdzenia ilości             

fal. Po ukształtowaniu się trendu wzrostowego, wyznacza się pierwszy/początkowy kanał          

trendowy za pomocą linii łączącej dna fal 1 i 2, potem wyznaczamy równoległa linię kanału,               

która za swój punkt zaczepienia bierze szczyt fali 1. Wyznaczone linie często są ostatecznymi              

liniami wsparcia i oporu całego trendu wzrostowego.  
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Diagram 2.28  Kanał trendowy źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków 
Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

Na diagramie 2.28 mamy sytuację, w której fala 3 przekracza wcześniej wyznaczoną 

górną linię trendu. W takim przypadku należy wyznaczyć nowe linie trendu za punkt 

zaczepienia w tym momencie traktując szczyt fali 1 i dno fali 2. 

 

Diagram 2.29 Wykres świecowy ceny akcji spółki JSW źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 
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Wydłużenie fali 

Elliot nazywał impulsy dzielące się na dodatkowe fale wydłużeniami. Podfale fali           

wydłużonej są bliźniaczo podobne pod względem czasu trwania i amplitudy oraz amplitudy            

wahań do czterech podstawowych fal impulsu. Mamy do czynienia z sytuacją, w której             

tradycyjny 5-falowy wykres rozwija się aż do 9 fal. W zależności od tego, która fala ulega                

wydłużeniu, lub odwrotnie, jedna fala jest podobna do drugiej, mamy do czynienia z dwiema              

regułami z tego wynikającymi.  

1. Jeśli przykładowo fala pierwsza i trzecia są do siebie podobne pod względem długości             

to istnieje duże prawdopodobieństwo, że fala 5 będzie wydłużona. Taka sytuacja           

często jest potwierdzona przez nowy szczyt wolumenu zawieranych transakcji. 

2. Jeśli wydłużeniu ulega fala trzecia, to prawdopodobna jest sytuacja, że fala piąta            

będzie miała podobną strukturę (długość, amplitudę) co fala pierwsza.  21

 

21 Frost, Alfred J (1995) Teoria Fal Elliota. Warszawa, WIG-PRESS 
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Diagramy 2.30-2.38  Wydłużenia konkretnych fal źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna 
Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

46 
 



 

Diagram 2.39 Wykres świecowy ceny akcji spółki PEKAO źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Wykres notowań cen akcji spółki TVN na warszawskim parkiecie jest dobrym           

przykładem wydłużenia się fali pierwszej w trendzie spadkowym. Kolejne dołki jakie           

odnotowywał wykres TVN-u są ułożone coraz niżej. Dopiero korekta wzrostowa na początku            

czerwca wyraźnie zaznacza gdzie jest koniec pierwszej fali, a początek drugiej. Mamy tu do              

czynienia ze spadkiem zgodnym z Teorią Fal Elliota, z wydłużeniem się pierwszej fali, co              

tworzy nam 9-cio falowy model spadkowy. 

Podsumowanie Teorii Fal Elliota 

John Murphy w swojej pracy „Analiza techniczna rynków finansowych”         

podsumowuje wszystkie zależności płynące z Teorii Fal Elliota i wyprowadza z nich 17             

wniosków. 

1. Pełny cykl hossy składa się z ośmiu fal: pięciu wzrostowych i trzech spadkowych. 

2. Trend dzieli się na pięć fal biegnących w kierunku trendu wyższego stopnia 

3. Korekty mają zawsze trzy fale 

4. Dwa rodzaje prostych korekt to zygzaki (5-3-5) i korekty płaskie (3-3-5) 

5. Trójkąty są zwykle czwartymi falami i zawsze poprzedzają ostatnią falę. Trójkąty           

mogą być również falami korygującymi. Fale mogą się wydłużać i dzielić na krótsze             

fale. 

6. Fale mogą tworzyć struktury dłuższe i dzielić się na fale krótsze. 
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7. Czasami jedna z fal impulsu wydłuża się. Dwie pozostałe powinny wówczas być            

równe pod względem wielkości i czasu trwania. 

8. Matematyczną podstawą teorii Elliota jest ciąg liczbowy Fibonacciego. 

9. Liczba fal odpowiada liczbom ciągu Fibonacciego. 

10. Do określania zasięgu ruchu cen wykorzystuje się proporcje Fibonacciego.         

Najczęściej spotykane wynoszą 62%, 50% oraz 38%. 

11. Zasada zmienności ostrzega, by nie oczekiwać dwa razy z rzędu tego samego            

zjawiska. 

12. Bessa nie powinna zejść poniżej poziomu czwartej fali poprzedniego trendu          

wzrostowego. 

13. Fala czwarta nie powinna zachodzić na falę pierwszą.  22

 

3. Ciąg Fibonacciego. Miejsce w analizie technicznej. 

Analizę Techniczną pod względem zależności płynących z ciągu Fibonacciego można          

podzielić na 3 kategorie: Wachlarz Fibonacciego, Poziomy/zniesienia Fibonacciego oraz na          

Przedziały czasowe Fibonacciego. Wachlarz Fibonacciego służy przede wszystkim do         

prognozowania trendów wzrostowych (ich zasięgu oraz amplitudy wahań). Wachlarz         

Fibonacciego jest wizualnie bardzo podobny do opisywanej przeze mnie w rozdziale I zasady             

wachlarza, często też obie metody analizy wykresów wysyłają podobne sygnały dotyczące           

przyszłych wahań cen. Poziomy Fibonacciego są wykorzystywane najczęściej do         

przewidywania zachowań wykresu w okresie korekt spadkowych. Ciekawą, choć najrzadziej          

wykorzystywaną metodą analizy wykresu na podstawie ciągu są Przedziały Czasowe. Na ich            

podstawie możemy wyznaczyć okresy, w których prawdopodobieństwo wydarzeń takich jak:          

przebicie linii wsparcia/oporu, duża/mała amplituda wahań ceny, duży/mały wolumen         

zawieranych transakcji, zmiana dotychczasowego trendu jest dużo większe niż w okresie           

„zwykłym”. W każdej z ww. kategorii przeanalizuje po 5 spółek z warszawskiego parkietu,              23

w większości z WIG20, a także z mWIG40, które w sposób co najmniej zauważalny spełniały               

kryteria i wymogi ciągu Fibonacciego. 

22 Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 
23 Galant Mark, Dolan Brian (2012) FOREX dla bystrzaków. Warszawa, Onepress 2012 
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3.1. Wachlarz Fibonacciego 

 

Diagram 3.1 Wykres świecowy ceny akcji spółki KGHM źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 
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Pierwszym jest wykres akcji spółki KGHM, i choć jest to spółka bardzo silnie             

poddana korelacji z rynkiem miedzi w Londynie, bardzo wyraźnie zaakceptowała zniesienia           

Fibonacciego zawarte w tzw. „wachlarzu”. Wyznaczyłem go zaznaczając poziom minimum z           

początku lipca (punkt A), a miesiąc później lokalny szczyt (punkt B). w skutek tego od               

punktu minimum został stworzony wachlarz Fibonacciego. Wykres tylko raz testuje najniższe           

zniesienie, które miało miejsce na przełomie sierpnia i września, by później oscylować            

pomiędzy górną granicą a środkową (50%). Dodatkowa pozioma linia wyznacza maksymalną           

historyczną cenę z końca 2007 roku (117 zł), którą wykres testuje nieudanie w połowie              

września i dopiero na przełomie września i października udaję mu się ja przebić. Sytuacja              

jaka miała miejsce na wykresie miedziowej spółki w fantastyczny sposób pokazuje jak            

analiza techniczna i analiza fundamentalna mogę iść z sobą w parze. Analityk, który będzie              

wyjaśniał przebicie ceny 117 zł zapewne będzie łączył to z nowymi rekordowymi cenami             

miedzi na giełdzie surowcowej w Londynie. Patrząc tylko i wyłącznie na wykres ze strony              

analizy technicznej możemy stwierdzić, że dużą rolę odegrało tu 50% zniesienia z wachlarza             

Fibonacciego. 

 

Diagram 3.2 Wykres świecowy ceny akcji spółki KGHM źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Spółka KGHM również 5 lat później, w okresie od końca 2011 roku do kwietnia 2012,               

w wyraźny sposób zareagowała na wachlarz Fibonacciego. Szczególnie zareagowała na          

zniesienie 50% na początku marca, oraz na dolne zniesienie na przełomie marca i kwietnia. 
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Diagram 3.3 Wykres świecowy ceny akcji spółki ENEA źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Około 2 tygodniowy mocny wzrost na akcjach Enei dał możliwość wyznaczenia           

bardzo silnych punktów ruchu kierunkowego A i B. Pod koniec września i w połowie              

listopada nastąpiło testowanie dolnego zniesienia. Za drugim razem nastąpiło przebicie          

dolnego poziomu mimo, że zamknięcie ceny na koniec sesji było prawie dokładnie na dolnym              

zniesieniu. W takim przypadku, w mojej ocenie oznacza, że bardzo szybko nastąpi            

zakończenie „uznawania” przez wykres zniesień Fibonacciego. Ciekawą zależnością jest         

także fakt, że górne zniesienie Fibonacciego jest często także bardzo mocną linią oporu, a              

więc swoistym „przewodnikiem” dla trendu wzrostowego.  
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Diagram 3.4 Wykres świecowy ceny akcji spółki PZU źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Wykres notowań Polskiego Zakładu Ubezpieczeń, po wyznaczeniu ruchu        

kierunkowego pomiędzy 5 czerwca, a 1 lipca, kilkukrotnie potraktował poziomy          

Fibonacciego jako linię wsparcia. Pod koniec czerwca odbił się od linii 50%, dwukrotnie             

przebijając górną granicę wachlarzu. Ciekawą sytuację można zauważyć pod koniec sierpnia.           

27 sierpnia, handel akcjami, był ostatnim dniem notowań z prawem do dywidendy za rok              

2011. Cena rynkowa spadła po tym dniu spadła do poziomu ok. 340 zł, czyli dokładnie pod                

dolnym poziomem Fibonacciego, wychodząc ostatecznie z jego trendu.  

 

Diagram 3.5 Wykres świecowy ceny akcji spółki Zetkama źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 
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Spółka Zetkama od marca ubiegłego roku utrzymuje stabilny trend zwyżkowy, który           

jest jednym z najbardziej stabilnych na całej polskiej giełdzie. Łagodne korekty spadkowe za             

każdym razem akceptują jedno z poziomów wachlarza Fibonacciego. Miało to miejsce w            

połowie sierpnia 2011, na początku października – wtedy notowania cen dwukrotnie oparły            

się dolnemu poziomowi Fibonacciego. W 2012 roku wykres poruszał się w okolicach            

zniesienia 50%, by pod koniec sierpnia 2012 zacząć przebijać opór zniesienia 61,8%. 
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3.2. Poziomy Fibonacciego 

Rynek bardzo często przykłada dużą wagę do wartości progowych zniesień          

Fibonacciego i wyznaczają ważne poziomy wsparcia i oporu (patrz. roz. 1). Tak jak w              

przypadku Wachlarza Fibonacciego do wyznaczania zniesień/poziomów Fibonacciego       

możemy użyć programów do analizy technicznej z wbudowanymi narzędziami. Po          

wyznaczeniu minimum i maximum ruchu/wybicia cenowego, program sam wyznacza nam          

poziomy wynikające z ciągu Fibonacciego. Podstawą w tym przypadku jest zasięg wybicia            

cenowego. 

 

Diagram 3.6 Wykres świecowy wykresu Warszawskiego Indeksu Giełdowego źródło: MetaStock 
Proffesional na podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Wybicie cenowe jakie miało miejsce na wykresie notowań Warszawskiego Indeksu          

Giełdowego 20-stu największych spółek od 18 grudnia 2011 roku do początku lutego roku             

następnego wyznaczyło silne poziomy zniesień Fibonacciego, które stanowiły ważne         

poziomy wsparcia i oporu aż do Lipca. Wykres tylko raz spadł poniżej poziomu „100%” pod               

koniec maja. Można zauważyć ciekawą zależność, że wykres po zejściu poniżej tego            

poziomu, powrócił do niego bardzo szybko przy wysokim poziomie wolumenu zawieranych           

transakcji. Praktycznie każdy poziom Fibonacciego był dwukrotnie testowany pozytywnie         

przez wykres. Poziom 23,6% jako pierwszy stanowił poziom wsparcia w połowie lutego,            
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potem dwukrotnie zamienił się w poziom oporu. Po ostatnim testowaniu tego poziomu oporu             

w połowie marca, wykres już nie powrócił powyżej 2330 pkt. Poziom 50% był trzykrotnie              

silnym poziomem wsparcia dla wykresu, i tak samo jak z poziomem 23,6% po ostatecznym              

przejściu wykresu poniżej poziomu 2210 pkt. zaczął być w okresie letnim poziomem oporu.             

Dla wykresu WIG-u 20 w tym wypadku jest jednak poziom 61,8%. Po kilkudniowym spadku              

poniżej tego poziomu pod koniec kwietnia nastąpił powrót powyżej. Druga taka sytuacja            

pociągnęła za sobą bardzo silną korektę, która trwała aż do połowy maja. Wykres powrócił do               

poziomu powyżej 2210 pkt w połowie czerwca, wchodząc w krótkookresowy trend boczny,            

dokładnie po przejściu poziomu 61,8%. W pierwszej połowie lipca WIG20 zanotował bardzo            

silny spadek. Cena zamknięcia z jednej sesji zatrzymała się także na tym poziomie,             

następnego dnia rynek rozpoczął notowania z poziomu 2150 pkt. 

 

 

Diagram 3.7 Wykres świecowy ceny akcji spółki AMICA źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

 

Spółka AMICA, notowana na warszawskim parkiecie, jest ciekawym przykładem         

sytuacji, w której wybicie cenowe trwa od października 2011 roku do kwietnia 2012 i jest               

silnym trendem wzrostowym. W wyniku, którego cena poszczególnej akcji AMICA-i wzrasta           

z 21 zł do 53 zł. Trend wzrostowy po kwietniowym szczycie traci impet i przekształca się w                 

trend boczny, który dwukrotnie odbija się od poziomu 38,2% Fibonacciego, traktując go jako             
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poziom wsparcia, zaś zniesienie 23,6% jest na tym wykresie dwukrotnie testowane jako            

poziom oporu – taka sytuacja była w czerwcu i sierpniu 2012 roku.  

 

Diagram 3.8 Wykres świecowy ceny akcji spółki LOTOS źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Spółka LOTOS, jedna z największych na polskim parkiecie, po burzliwym wybiciu           

cenowym, które trwało od początku roku 2012 do połowy kwietnia i wywindowało cenę za              

akcję z poziomu 21,50 do 32 zł wyznaczyło poziomy Fibonacciego na wartościach: 23,6% -              

29,5 zł, 38,2% - 28 zł, 50% - 26,5 zł, 61,8% - 25,5 zł. Po osiągnięciu szczytu przy cenie 32 zł                     

za akcję, notowania zaczęły tracić zatrzymując się na poziomie 28 zł, czyli na 38,2%              

zniesieniu Fibonacciego. Po przebiciu tego poziomu wsparcia wykres nie zatrzymał się na            

żadnym z pozostałych poziomów, a cena za akcję wyniosła po korekcie 22,5 zł. W połowie               

czerwca zaczął powracać silny trend wzrostowy, któremu towarzyszył wysoki poziom          

obrotów, zakończony na poziomie oporu 23,6%. Wykres w dalszym okresie utrzymywał się            

w trendzie bocznym w przedziale pomiędzy 23,6% zniesieniem Fibonacciego, a 61,8%. Tylko            

raz wychodząc poza te poziomy wsparcia i oporu pod koniec lipca.  
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Diagram 3.9 Wykres świecowy ceny akcji spółki PKOBP źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Silny ruch cenowy, który miał miejsce na początku roku 2012, podwyższył cenę akcji             

PKO BP z poziomu 30,5 PLN do 37 zł. Wykres notowań ceny akcji największego              

notowanego na giełdzie banku przez cały dalszy okres kilkunastrokrotnie „reagował” na           

wszystkie poziomy zniesień Fibonacciego. Po korekcie silnego wybicia cenowego         

zakończonego na początku lutego, wykres wszedł w korektę, która trwała do początku Marca,             

zatrzymując się na poziomie 33 zł za akcję, co jest w tym wypadku 61,8% zniesieniem               

Fibonacciego. Notowania ceny w tym samym miesiącu testują poziom ceny 35,5 zł (23,6%)             

by w kwietniu przebić poziom wsparcia 61,8% i spaść do poziomu 31,5 zł. Wykres w               

dalszym okresie nie przechodzi najniższego dołku, od którego zostało wyznaczone wybicie           

cenowe, tj. poziomu 30,5 zł – dwukrotnie wykres odbija się w ku górze. Pod koniec sierpnia                

wykres testuje poziom oporu 23,6% zniesienia Fibonacciego, nie pokonując go nawet w            

sytuacji bardzo wysokiego wolumenu zawieranych transakcji (31 sierpnia). 
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Diagram 3.10 Wykres świecowy ceny akcji spółki ENEA źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Tak jak w przypadku wykresu notowań PKO BP, na wykresie energoelektrycznej           

spółki ENEA mamy do czynienia z z silnym ruchem cenowym, który odbył się w krótkim               

okresie 2 miesięcy. Przez pewien czas trwania wybicia towarzyszył mu wysoki poziom            

obrotów na akcjach tej spółki – mogło to być spowodowane dużą ilością wydawanych             

rekomendacji w tym czasie (Dom Maklerski PKO BP – „kupuj”; Dom Inwestycyjny BRE –              

„kupuj”). Wykres od osiągnięcia szczytu wybicia cenowego na poziomie 19,5 zł, zaczyna            

poruszać się w trendzie bocznym i aż do początku marca 2012 roku, poza jedną kilku dniową                

korektą pod koniec grudnia, nie schodzi poniżej poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego.           

Warto zauważyć iż ww. korekta zakończyła się lekko powyżej ceny 16,5 zł – czyli 61,8%               

zniesienia Fibonacciego.  
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3.3. Liczby Fibonacciego i czas 

Liczby z ciągu Fibonacciego mogą służyć także do wyznaczania przyszłych punktów           

zwrotnych. Pierwszym punktem, od którego zaczynamy szukać w relacji w czasie, może być             

wyjątkowa duża wartość wolumenu transakcji, nagły spadek, silny wzrost, jak też nawet duża             

rozpiętość świecy tj. duża zmienność ceny waloru z konkretnego dnia. Po wyznaczeniu takiej             

sytuacji, ręcznie, lub przy pomocy programu „odmierzamy” czas, zaznaczając na nim liczby            

pojawiające się w ciągu Fibonacciego:  

13,21,34,55,89 

Jest duże prawdpodobieństwo, iż wyznaczone przedziały czasowe wyznaczą np.         

przyszłe szczyty oraz dołki wykresu wypadną właśnie w te dni (jeśli nasz wykres opiera się               

na jednostkach czasu równych jeden dzień).  24

 

 

Diagram 3.11 Wykres świecowy ceny akcji spółki KGHM źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

24 Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 
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Tak jak w przypadku Wachlarzu Fibonacciego, który wykorzystałem do analizy          

wykresu ceny akcji spółki KGHM, wykres ceny akcji tej spółki także w przypadku przedziału              

czasowego silnie zareagował na kolejny przedział czasowy z połowy lipca 2012 roku. 

 

Diagram 3.12 Wykres świecowy Warszawskiego Indeksu Giełdowego 20 źródło: MetaStock Proffesional 
na podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Wykres WIG-u 20, tak samo jak pozostałe światowe indeksy, po zanotowaniu bardzo            

dużej wyprzedaży pomiędzy lipcem i sierpniem 2011 roku, wszedł w trend boczny. Od             

momentu zakończenia tej silnej korekty (12 sierpnia 2011 r.) wyznaczyłem zgodnie z ciągiem             

Fibonacciego, dni sesji, kiedy możemy mieć do czynienia ze zmianą trendu, zwiększoną            

ilością wolumenu, dużą różnicą pomiędzy poziomem otwarcia, a poziomem zamknięcia lub           

innych sytuacji. Ciekawą sytuację można dostrzec już na początku piątego tygodnia od            

wyznaczonego punktu startowego dla przedziałów czasowych Fibonacciego. Korekta ku         

górze tego dnia kończy się i wykres ponownie zaczyna spadać. Tydzień ósmy przynosi             

jeszcze większe i silniejsze spadki. W dalszym okresie ciekawą sytuację można zauważyć            

podczas 21-ego (połowa grudnia) i 34-ego tygodnia (początek marca) – w obu przypadkach             

ówczesne kierunki trendu ulegały zmianie. Podczas 55-ego tygodnia ceny akcji są w            

zawieszeniu pomiędzy dwoma dużymi spadkami już na otwarciu sesji. Wyznaczone linie           

oporu i wsparcia pokazują, że wykres ciągle porusza się w trendzie bocznym. 
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Diagram 3.13 Wykres świecowy ceny akcji spółki PKN ORLEN źródło: MetaStock Proffesional na 
podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Tydzień rozpoczęcia dużych spadków na cenie za jedną akcję spółki Polski Koncern            

Naftowy ORLEN jest kolejnym miejscem od którego wyznaczam w następnym okresie           

przedziały czasowe na podstawie ciągu Fibonacciego. Tydzień trzeci przynosi zatrzymanie          

gwałtowych spadków, zaś podczas piątego tygodnia korekta spadków zostaje zniwelowana          

przez jednosesjową obniżkę cenę o ponad 2 zł za akcję. Od początku tygodnia trzynastego              

zaczyna się blisko dwu-miesięczne odrabianie strat przez wykres aż do poziomu ceny 43 zł.              

Tydzień dwudziestypierwszy także przynosi, tym razem krótkotrwałą, korektę wzrostową. W          

dalszym okresie wykres ulega ciągłym wachaniom, także pozostałe przedziały czasowe          

Fibonacciego nie będą tu opisywane.  
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Diagram 3.14 Wykres świecowy ceny akcji spółki BRE źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Jako początkowy tydzień dla wykresu BRE Banku wybrałem moment od którego           

wykres zaczął gwałtownie spadać, jednak w odróżnieniu do wykresu ceny akcji PKN-u            

ORLEN, tutaj jest to pierwszy tydzień lipca 2011 roku. W tygodniu trzecim zaczęła się              

korekta, która obniżyła poziom ceny z 330 zł do 230 zł zaledwie w przeciągu pół miesiąca.                

Podczas sesji w tygodniu piątym rozpiętości pomiędzy cenami otwarcia, a zamknięcia były            

bardzo wysokie – nawet do 30 zł na jednej sesji. Wraz z tygodniem ósmym rozpocząło się                

dwu-miesięczne odrabianie strat przez wykres, który zakończył się wraz z początkiem           

tygodnia trzynastego. Na początku roku 2012 wykres znów zaczął podążać w           

krótkookresowym trendzie wzrostowym, pokonując poziom październikowego szczytu. Wraz        

z początkiem tygodnia dwudziestegopierwszego trendz zatrzymał się na poziomie 300 zł           

(niektóre podręczniki twierdzą w tym miejscu, o granicy „psychologicznej”) i przez 4            

miesiące nie wychodził pomiędzy widełki 310-290 zł. Na początku czerwca , wraz z             

początkiem tygodnia trzydziestegoczwartego, wykres przerwał powolny trend spadkowy i         

cena za akcję zaczęła znów rosnąć z poziomu 260 zł do 290 zł. 
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Diagram 3.15 Wykres świecowy ceny akcji spółki KGHM źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Wykres PKO BP podobnie jak pozostałe opisywane spółki w wakacje 2011 roku            

zanotował głębokie spadki. Cena za akcję spadła z poziomu 42 zł najpierw do poziomu 34 zł,                

a następnie w połowie września aż do poziomu 29 zł. Od momentu rozpoczęcia tych              

spadków, w tygodniu trzecim, wykres zanotował krótkotrwałą korektę wzrostową.         

Najbardziej widoczną sytuację łączącą ciąg Fibonacciego oraz ten konkretny wykres jest           

tydzień ósmy, od którego to zaczął się spadek silniejszy niż ten który miał miejsce w sierpniu                

2011 roku. Tydzień trzynasty przyniósł zatrzymanie korekty spadków, tak samo jak w            

późniejszym okresie tydzień trzydziestyczwarty.  

 

Diagram 3.16 Wykres świecowy ceny akcji spółki TVN źródło: MetaStock Proffesional na podstawie 
danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 
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Jako punkt wyjściowy dla wykresu notowań ceny akcji spółki TVN tak jak w             

poprzednich analizowanych wykresach uznałem tydzień rozpoczęcia spadków na przełomie         

października i listopada 2011 roku. Wraz z rozpoczęciem drugiego tygodnia od momentu            

wyjściowego, głębokie spadki straciły na krótki okres swój impet. Wraz z trzecim tygodniem             

trend spadkowy przeszedł w trend boczny. Warto zauważyć, że spadki te odbywały się przy              

bardzo wysokim wolumenie zawierania transakcji. Tygodnie „Fibonacciego” ósmy i trzynasty          

w grudniu 2011 oraz styczniu 2012 roku przyniosły lekkie wzrosty, z tym wyjątkiem, że              

tygodniowi ósmemu towarzyszyły wysokie obroty. 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie 

Wyznaczone poprawnie poziomy, przedziały czasowe czy wachlarz Fibonacciego na         

wykresie jakiekolwiek wykresu nie mogą być traktowane w kategorii "zdarzeń pewnych" tj.            

jeśli wykres zmiany ceny akcji dochodzi do któregoś z poziomów Fibonacciego, nie znaczy to              

wcale, że dojdzie do wyraźniejszych zmian. Każda spółka reaguje inaczej, gdyż w każdej             

mamy do czynienia z innym "czynnikiem ludzkim". Inwestorów, którzy codziennie          

podejmują nieskończoną ilość decyzji, a nie ma spółki notowanej na giełdzie, która miałaby             

identyczny profil akcjonariuszy. Dla każdej spółki, biorąc pod uwagę wachlarz Fibonacciego,           

będzie ważniejszy inny moment wyznaczenia ruchu kierunkowego. Może być on powiązany z            

wolumenem obrotów, dużą rozpiętością cen otwarcia i zamknięcia, zauważalną, odmienną          

amplitudą wahań, lub też po prostu korektą notowań podczas konkretnego trendu. Wybicie się             

wykresu poza wyznaczone linie poziomu wsparcia i oporu na podstawie "złotych proporcji"            

jest sygnałem do zamknięcia pozycji na danych akcjach, nawet jeśli wybicie miało miejsce w              
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górę, kontynuując trend wzrostowy. Sytuacja jest podobna wykorzystując najpopularniejsze         

(najczęściej prezentowane w osobnych publikacjach i dziennikach) poziomy Fibonacciego. W          

przypadku przejścia ceny poza wyznaczone granicę, rzadko się zdarza, aby wykres ponownie            

"rozpoznawał" wyznaczone wcześniej poziomy jako linie wsparcia i oporu, choć nie jest            

wykluczone, że przy kluczowych momentach dla dalszego rozwoju trendu w przyszłości,           

któreś ze zniesień nie odegra choćby minimalnej roli. Przedziały czasowe są wydaję się             

najprostszą formą wykorzystania ciągu Fibonacciego. Wymaganym od analityka danego         

wykresu jest tylko wybór dnia/sesji/tygodnia, od którego naszym zdaniem należy dzielić           

następne okresy według liczb składających się na ciąg. Punktem startu, podobnie jak w             

przypadku wyznaczania "ruchu kierunkowego" dla wachlarza Fibonacciego, może być tutaj          

praktycznie każda wyróżniającą sie sesja giełdowa, włączając to jak wykazałem na           

przykładzie KGHM, informacje o wypłacie dywidend lub innych znaczących publikacji          

dotyczącej danej spółki. Nie badałem korelacji pomiędzy wyznaczaniem kilku takich          

podziałów jednocześnie na jednym wykresie - możliwe, że wypracowanie, które przedziały           

czasowe w porównaniu z dodatkowymi, będzie się wiązało z bardziej prawdopodobnymi           

prognozami dotyczącymi notowań ceny konkretnych spółek czy indeksów. Analizowanie         

wykresu notowań ceny poszczególnych spółek wymaga indywidualnego podejścia i         

zastanowienia - w przypadku wykorzystania ciągu Fibonacciego, jest to fundamentalna          

zasada, której nie przestrzeganie wiążę się z błędnymi wnioskami i prognozami. 

 

Zakończenie 

Od momentu powstania giełdy trwają poszukiwania najlepszej metody prognozy         

ruchów cenowych na wszystkich giełdach. Coraz bardziej zaawansowane jest podejście, aby           

decyzję o kupnie bądź sprzedaży pozostawiać nie wrażliwym na stres i inne czynniki             

zewnętrze komputerom, z wbudowanymi gotowymi modelami matematycznymi, mogące        

analizować jednocześnie olbrzymie ilości napływających informacji, a także bazującymi na          

często wieloletnich danych historycznych. Pojawiające się zawirowania na rynkach         

finansowych, często zupełnie niespodziewane, lub wywoławane czystą spekulacją stawiają         

pod znakiem zapytania zrzucanie odpowiedzialności na algorytmy, które nie są uniwersalne.           

Przedstawione przeze mnie wyniki, a także droga otrzymania ich, byłaby trudna do            

65 
 



zintepretowania przez komputery - często przy wykorzystaniu wniosków płynących z ciągu           

Fibonacciego niezbędny jest człowiek.  

Opisywana w rozdziale II Teoria Fal Elliota, a w szczególności jej bezpośrednie            

wykorzystanie, jest bardziej skomplikowane od analizy wykresów na podstawie samego ciągu           

Fibonacciego. Szukanie poszczególnych fal, często uwidoczniających się dopiero po bliższej          

analizie oraz badanie zależności ich pomiędzy sobą często może prowadzić donikąd. Zasięgi            

poszczególnych fal mogą często wiązać się z mylną interpretacją badanego cyklu. Używanie            

tylko sposobów wynikających z ciągu, tj. wachlarza, poziomów oraz podziale ze względu na             

czas, pomijając wykorzystanie wskaźników i innych formacji dostępnych w warsztacie          

analizy techniczej, daje bardziej prawdopodobne prognozy. Zbyt duża ilość, często wzajmnie           

się wykluczających, "podpowiedzi" obecnych na danym wykresie, może negatywnie wpływać          

na szybkość, , podejmowanych decyzji, a także na niedowartościowywaną często pewność,           

która jest niezbędna niezależnie czy inwestujemy długoterminowo czy stosujemy coraz          

bardziej popularny day-trading. Nie oznacza to, że korzystanie z dodatkowych środków do            

prognozowania, oprócz "złotych proporcji", może wiązać się z błędnymi wynikami. Spółki,           

choć nie trwale, często reagują na konkretne wskaźniki lub proporcje - zauważenie ich i              

porównanie z otrzymanymi wcześniej prognozami może zwiększyć znacząco        

prawdopodobieństwo oczekiwanych wyników. 

Analizowałem spółki, z myślą przewodnią "jak otrzymać zysk", pominąłem więc          

analizę spółek będących w trendzie spadkowym oraz tych nie rokujących na podwyższenie            

notowań ceny akcji. Krótka sprzedaż jest ciągle zbyt mało dostępna na GPW w Warszawie.              

Pominąłem też w zupełności analizę fundamentalną, wychodząc z założenia, że wszystkie           

informacje wpływające na daną cenę akcji są zawarte w cenie spot (nie analizowałem dostępu              

do informacji, przypadków wykrycia wykorzystywania informacji poufnych, ani jakości         

dostępnych danych konkretnej spółki - efektywność rynku wg Famy opisałem w rozdziale I).             

Analizując spółki pod względem ciągu Fibonacciego, skupiłem się wyłącznie na tych           

notowanych na GPW w Warszawie. Ze względu na dużą zależność rynków surowców i             

walutowych od decyzji rządów, banków centralnych i innych instytucji, gdzie choćby           

minimalna analiza poza-wykresowa jest niezbędna, pominąłem je w swoich analizach.  
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Zaprezentowane przeze mnie użycie zasad płynących z ciagu Fibonacciego można          

porównać do szukania złotego środka zawierającego w sobie wszystkie informacje, które są            

badane przez różne wskaźniki i formacje oddzielnie, a wspólne podsumowanie ich i            

wyciągnięcie wniosków często wiąże się z czasochłonnością wykonania wszystkich         

czynności. A czas i szybkość podejmowanych decyzji na giełdzie wiąże się często z             

przełożeniem na konkretny zysk lub stratę. Przypisując wagę do stwierdzeń, które są            

powtarzane jako "złote zasady" obecne na giełdzie, np. "trend wzrostowy obecny jest gdy             

cena akcji rośnie przy wysokim poziomie ilości zawieranych transakcji, spada zaś przy            

niskim", możemy powiązać to z wybiciem kierunkowym niezbędnym do wyznaczenia          

wachlarzu Fibonacciego - im wyższy poziom wolumenu, tym wyznaczone linie wsparcia i            

oporu są bardziej prawdopodobne dla przyszłych wahań danego kursu akcji.  

Opisana przeze mnie analiza notowań spółek często wiążę się z nieprzewidywalnymi           

wynikami, których doświadczyłem podczas pisania tej pracy. Kilka opisywanych przeze mnie           

spółek do dnia dzisiejszego wpisują się w wyznaczone linie poziomów wsparcia i oporu, a              

także reagują (zmiana trendu, korekta, wyższy/niższy poziom wolumenu) na przedziały          

czasowe wynikające z ciągu włoskiego matematyka. Spółka KGHM, dla której chyba           

najczęściej wszystkie domy maklerskie wystawiają rekomendację na podstawie różnych         

analiz i modeli, nie doczekała się wyznaczenia przedziałów czasowych na podstawie ciągu            

Fibonacciego, które jak wykazałem w rozdziale III, w wysokim stopniu pokrywały się z             

kolejnymi notowaniami. Pojawiające się w literaturze stwierdzenia, że często analiza          

techniczna wiążę się z "samospełniającą się przepowiednią" oraz przytaczane okrągłe          

poziomy cenowe dla konkretnych spółek czy indeksów, określane jako "bariery          

psychologiczne", są w przypadku mojej analizy niewspółmierne. W analizach biur          

maklerskich i inwestorów indywidualnych udostopniejających swoje prognozy można        

zauważyć, że skupiają się one wyłącznie na zniesieniach Fibonacciego - częstotliwość takich            

publikacji jest jednak bardzo niska.  

Uniwersalność ciągu Fibonacciego, a w szczególności proporcji z niego wynikających          

jest olbrzymia. Malarstwo, muzyka, budownictwo - we wszystkich tych dziedzinach możemy           

odnaleźć związki ze "złotymi proporcjami". Miejsce ciągu w analizie technicznej, w           

prognozowaniu ruchów cenowych, które są zależne od praktycznie nieskończonej ilości          

informacji i decyzji, o ile początkowo wydaję się niemożliwe, po głębszej analizie nabiera             
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bezpośredniego przełożenia na rzeczywiste wyniki notowań. Nawet w nieświadomych tego          

inwestorach, o których przyjęło się myśleć tylko w kategoriach zysku i straty, możemy             

odnaleźć nieśmiałą próbę dążenia do "złotych proporcji", jako współczesnych artystów          

rynków finansowych. 

Ciąg Fibonacciego jest fascynującym zjawiskiem odnajdywania porządku, w czymś,         

co wydaję się nie okiełznanym. Wiele razy można usłyszeć opinię jakoby decyzję o             

inwestowaniu w jakąś spółkę można równie dobrze podejmować w zależności od rzutu            

monetą – ostatecznie wynik będzie taki sam. Jak udowodniłem na przykładzie spółek z             

polskiego parkietu, jest to twierdzenie jak najbardziej błędne. Niektóre spółki idealnie           

wpasują się w proporcje, które są efektem prostego, wydawałoby się, ciągu matematycznego.            

W zależności od kierunku trendu, zdarzeń losowych czy obrotów, możemy wykorzystać z            

powodzeniem jeden ze sposobów korzystania z ciągu przy prognozowaniu dalszego          

przebiegu notowań konkretnej spółki. Jestem pewien, że istnieje jeszcze wiele ciągów i            

wzorów, które z powodzeniem można wykorzystać w analizie technicznej.  
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Diagram 2.2 Wykres świecowy pary walutowej EUR/DOL źródło: XTB-TRADER 4 

opracowanie własne. 

Diagram 2.3 Podstawowy cykl Teorii Fal Elliota z uwzględnieniem podfal korygujących 

źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, 

WIG-PRESS 

Diagram 2.4 Wykres świecowy pary walutowej EUR/DOL źródło: XTB-TRADER 4 

opracowanie własne. 

Diagram 2.5-2.6 Zygzaki źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków 

Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

Diagram 2.7-2.8 Zygzaki źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków 

Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

Diagramy 2.9 Zygzaki źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków 

Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

Diagramy 2.10-2.11 Fale płaskie źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków 

Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

Diagramy 2.12-2.13  Fale płaskie źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna 

Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

Diagramy 2.14-2.22 Trójkąty w Teorii Fal Elliota źródło: Murphy John J. (1999). Analiza 

Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

Diagram 2.23 Wykres świecowy ceny akcji spółki PGE źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 2.24 Wykres świecowy ceny akcji spółki PGE źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagramy 2.25-2.26 Fale proste i złożone w regule zmienności źródło: Murphy John J. 

(1999). Analiza Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 
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Diagram 2.27 Wykres świecowy ceny akcji spółki PEKAO źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 2.28  Kanał trendowy źródło: Murphy John J. (1999). Analiza Techniczna Rynków 

Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

Diagram 2.29 Wykres świecowy ceny akcji spółki PEKAO źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagramy 2.30-2.38  Wydłużenia konkretnych fal źródło: Murphy John J. (1999). Analiza 

Techniczna Rynków Finansowych. Warszawa, WIG-PRESS 

Diagram 2.39 Wykres świecowy ceny akcji spółki PEKAO źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.1 Wykres świecowy ceny akcji spółki KGHM źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.2 Wykres świecowy ceny akcji spółki KGHM źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.3 Wykres świecowy ceny akcji spółki ENEA źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.4 Wykres świecowy ceny akcji spółki PZU źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.5 Wykres świecowy ceny akcji spółki Zetkama źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.6 Wykres świecowy Warszawskiego Indeksu Giełdowego źródło: MetaStock 

Proffesional na podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.7 Wykres świecowy ceny akcji spółki AMICA źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.8 Wykres świecowy ceny akcji spółki LOTOS źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 
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Diagram 3.9 Wykres świecowy ceny akcji spółki PKOBP źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.10 Wykres świecowy ceny akcji spółki ENEA źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.11 Wykres świecowy ceny akcji spółki KGHM źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.12 Wykres świecowy Warszawskiego Indeksu Giełdowego 20 źródło: MetaStock 

Proffesional na podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.13 Wykres świecowy ceny akcji spółki PKN ORLEN źródło: MetaStock 

Proffesional na podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.14 Wykres świecowy ceny akcji spółki BRE źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.15 Wykres świecowy ceny akcji spółki KGHM źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 

Diagram 3.16 Wykres świecowy ceny akcji spółki TVN źródło: MetaStock Proffesional na 

podstawie danych z bossa.pl. Opracowanie własne. 
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