
Технічний аналіз
біржових цін



ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ — ПРОГНОЗУВАННЯ
ЗМІНИ ЦІНИ В МАЙБУТНЬОМУ НА ОСНОВІ

АНАЛІЗУ ЗМІНИ ЦІНИ У МИНУЛОМУ. У
ЙОГО ОСНОВІ ЛЕЖИТЬ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ

РЯДІВ ЦІНИ — «ЧАРТІВ» (ВІД АНГЛ.
CHART). ОКРІМ ЦІНОВИХ РЯДІВ, В

ТЕХНІЧНОМУ АНАЛІЗІ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ОБ'ЄМИ ТОРГІВ ТА ІНШІ СТАТИСТИЧНІ

ДАНІ. НАЙЧАСТІШЕ МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО
АНАЛІЗУ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ

АНАЛІЗУ ЦІН, ЩО ЗМІНЮЮТЬСЯ ВІЛЬНО,
НАПРИКЛАД, НА БІРЖАХ. 



Основи
техн�чого

анал�зу

Застосовується для оцінки інвестицій та
виявлення торгових можливостей у
цінових тенденціях та моделях, що
спостерігаються на графіках.

Технічні аналітики вважають, що минула
торгова діяльність та зміна цін на цінний
папір можуть бути цінними показниками
майбутнього руху цін на цінний папір.

Технічному аналізу можна протиставити
фундаментальний аналіз, який фокусується
на фінансових показниках компанії, а не
на історичних цінових моделях або
тенденціях акцій



Засоби техн�чного
нал�зу

Технічні показники, використовуються
торговцями для отримання розуміння попиту та

пропозиції цінних паперів та ринкової
психології. Разом ці показники складають

основу технічного аналізу . Такі показники, як
обсяг торгів , дають підказки щодо продовження
цінового руху. Таким чином, показники можна

використовувати для формування сигналів
купівлі-продажу. 

https://2sekzjpgj4pycfj2gvvrf62nrq-ac4c6men2g7xr2a-www-investopedia-com.translate.goog/terms/t/technicalindicator.asp
https://2sekzjpgj4pycfj2gvvrf62nrq-ac4c6men2g7xr2a-www-investopedia-com.translate.goog/terms/t/technical-analyst.asp
https://2sekzjpgj4pycfj2gvvrf62nrq-ac4c6men2g7xr2a-www-investopedia-com.translate.goog/terms/v/volume.asp


Граф�чн� � комп'ютерн�
методи техн�чного анал�зу

 Весь технічний аналіз умовно можна поділити на два напрями, в
залежності від методів, що застосовуються:

 
  1.класичний технічний аналіз, оснований на вивченні та аналізі саме

цінових графіків;
    2. комп'ютерний технічний аналіз, оснований на використанні методів
математичної статистики (математичний аналіз) і спеціальних алгоритмів

обробки даних (значень ціни).



Накладання: Технічні показники, що використовують той самий масштаб,
що і ціни, наносяться на верхню частину цін на фондовій діаграмі.

Приклади включають ковзні середні та смуги Боллінджера® .
Осцилятори: Технічні показники, що коливаються між місцевим

мінімумом і максимумом, наносяться над або під графіком цін. Приклади
включають стохастичний генератор , MACD або RSI.

 Види показників 
 Існує два основних типи технічних показників: 

 
1.

2.

https://2sekzjpgj4pycfj2gvvrf62nrq-ac4c6men2g7xr2a-www-investopedia-com.translate.goog/terms/b/bollingerbands.asp
https://2sekzjpgj4pycfj2gvvrf62nrq-ac4c6men2g7xr2a-www-investopedia-com.translate.goog/terms/s/stochasticoscillator.asp
https://2sekzjpgj4pycfj2gvvrf62nrq-ac4c6men2g7xr2a-www-investopedia-com.translate.goog/terms/m/macd.asp


ТЕХНІЧНІ
ПОКАЗНИКИ

Техн�чн� показники - це евристичн�
сигнали або сигнали, заснован� на

законом�рностях, що виробляються ц�ною,

обсягом та / або в�дкритим �нтересом до
ц�нних папер�в або контракт�в, що
використовуються трейдерами, як�

сл�дують техн�чному анал�зу



БАЛАНСОВИЙ
ОБСЯГ

ЛІНІЯ
НАКОПИЧЕННЯ /

РОЗПОДІЛУ 

ІНДИКАТОР РОЗБІЖНОСТІ
КОНВЕРГЕНЦІЇ КОВЗНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ 

https://2sekzjpgj4pycfj2gvvrf62nrq-ac4c6men2g7xr2a-www-investopedia-com.translate.goog/terms/m/macd.asp


МЕТА КОЖНОГО КОРОТКОСТРОКОВОГО
ТРЕЙДЕРА - ВИЗНАЧИТИ НАПРЯМОК РУХУ

ДАНОГО АКТИВУ ТА СПРОБУВАТИ
ОТРИМАТИ ВІД НЬОГО ПРИБУТОК. ДЛЯ
ЦІЄЇ МЕТИ БУЛО РОЗРОБЛЕНО СОТНІ

ТЕХНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ТА
ГЕНЕРАТОРІВ.

П�дсумок


