
Tekninen analyysi (osa 2/4) 
 

Kynttilä graafeista ja niiden hännistä pystyy tekemään yllättävän hyviä johtopäätöksiä. Ne voivat viestiä 

osto- tai myyntipaineesta häntiensä avulla. Myös tietynlaiset kynttilä muodostelmat indikoivat 

trendimuutoksia.  

 

Ostopaineen tunnistaa kynttilästä, jonka alle tulee pitkä häntä, eikä kynntilän päälle muodostu merkittävää 

häntää. Mikäli näitä kynttilöitä on useampia lähes peräkkäin indikoi se vahvasti ainakin hetkellistä nousua. 

Alla olevassa kuvassa on tästä malli esimerkki. Kuvassa ostopaikka syntyy punaisen ellipsin luona. 

Myyntipaineen tunnistaa samanlaisista kuvioista, mutta päinvastoin. Kynttilän päälle muodostuu pitkä 

häntä, eikä kynttilän alas muodostu merkitttävää häntää. Näitäkin muutamia lähes peräkkäin, niin itse olisin 

jo peliliikkeitä tekemässä. Itsellä kynttilöiden hännistä tehdyistä ostopäätöksistä ovat osuneet oikeaan lähes 

75-80% (toistoja tsoin vielä vähän takana). Olen lähtenyt vasta vahvojen merkkien syntyessä tekemään 

ostoja. Surimpana ongelmana itselle on tullut näiden merkkien jälkeinen ennustettavuus. En ole vielä 

löytänyt itselleni sopivaa keinoa ymmärtää seuraavia hetkiä. Tämä on usein johtanut siihen, että treidini on 

liian pitkään sisässä ja kurssit palaavat entiselle tasolleen tai jopa sen alle. Tällöin teen tappiot, sillä en 

ymmärtänyt myydä tarpeeksi ajoissa toteutuneita voittoja. Myynti- ja ostopaineet ovat kuitenkin mielestäni 

varsin helppoja tunnistaa, joten niiden tutkiminen ja harjoitteleminen on mielekästä ja kärryille pääsee 

nopeasti. Paras onnistumiseni myyntipaineen tunnistamisesta toi noin 20% tuotot muutamiin minuutteihin. 

Ostettavan johdannaisen vipu oli noin 20, mikä tarkoittaa noin 1% arvonmuutosta kohde-etuudessa. 

(Nordnet 2019). 

 

 

 

https://blogi.nordnet.fi/teknisen-analyysin-videosarja/


 

Graafien muut kuviot/muodostelmat 

 

Erilaisille kuvioille ja muodostumille on nimiä, kuten Doji, Swing high, Swing low, Bullish & Bearish 

engulfing, Hanging man & hammer, Flag ja paljon muita. Jokaisella on omat pääpiirteensä, mistä ne 

tunnistaa ja mitä ne indikoi. Treidaaja joutuu kuitenkin arvioimaan ja tekemään aina omat 

johtopäätöksensä, eikä kaikki ole yksioikoista. Itsellä on vaikeuksia tunnistaa erilaisia kuvioita kaiken 

sekamelskan keskeltä. Muutamia yksinkertaisimpia olen kuitenkin oppinut tunnistamaan hyvin, kuten doji, 

myyntipaineet ja Flag -kuviot. Niitä en ole kuitenkaan käyttänyt ainoana perusteena osto- ja 

myyntipäätöksille, sillä osaan soveltaa niitä melko huonosti vielä. Mikään kuvio ei ole ikinä täysin 

samanlainen ja muut indikaattorit saattavat viestiä ristiriitaisia merkkejä. Kontekstin ymmärtäminen ja 

kriittisyys on tärkeää. Olen lähinnä toistaiseksi hyödyntänyt kuvioita ostopäätöksen tueksi muiden 

indikaattorien rinnalle. Usein nämä ovat onnistuneetkin hetkellisesti, kun monta asiaa puoltaa osto- tai 

myyntipaikan puolesta. Nämä kyseiset erilaiset kuviot on löydetty tutkimalla kurssigraafien historiaa 

pitkällä aikajänteellä. Sieltä on löydetty tiettyjä yhtäläisyyksiä, jotka toteuttavat hypoteesia. Toimivan 

kuvion löytäminen on hankalaa ja siihen käytetään tietokoneohjelmia tunnistamaan haluttuja kuvioita. 

Tuloksia analysoidaan ja tehdään muutoksia johtopäätösten vetämiseksi. En siis itse tule löytämään 

toimivia kuvioita, vaan ratsastan täysin muiden fiksumpien löydöksillä. Kuviot eivät ole tae kuitenkaan 

onnistumisesta, vaikka ne historiassa olisivatkin toimineet. Markkinakin voi muuttua siten, ettei ennen 

toimineet strategiat toimi nykypäivänä. Epävarmuutta on siedettävä ja kokeilunhalukkuutta löydyttävä. 

 

 



 

 

Tässä on esimerkki lippukuviosta (bull flag). Se alkaa nopealla nousulla (usein nousevassa trendissä), eli 

lipun varrella (pole flag), jonka jälkeen se siirtyy hetkellisesti laskevaan suht symmetriseen laskukanavaan. 

Laskukanavan rikkominen indikoi taas uutta kurssin suuntaan. Tässä toteutuu esimerkillinen bull flag kuvio. 

Breakout tapahtuu laskukanavan yläosassa, mikä indikoi uuden nousutrendin syntymistä ja jatkumista. Jos 

haluaa pohtia vielä hieman syvällisemmin, kaikki merkit olivat kohdillaan bull flagin syntymisestä, kun 

hetkellinen laskukanava muodostui. Markkina karkeasti laskien kokeili laskukanavan yläreunaa 7 kertaa 

ennen breakout:in syntymistä. Vastaavasti laskukanavan alareunaa kokeiltiin vain noin 3-4 kertaa. Tästäkin 

voi päätellä, että markkinalla oli painetta tehdä breakout. Itse olen huomannut öljyä treidatessa paljon flag 

kuvioita, jotka onnistuneesti indikoivat uudesta nousu- tai laskutrendistä. Flag -kuvio on usein hetkellinen 

markkinan korjausliike, jonka jälkeen nousu- tai laskutrendi jatkuu. Muutaman kerran olen kuitenkin 

epäonnistunut myös flag -kuvion jälkeen, sillä ennustettava trendi ei jatkunutkaan. Aina selkeät merkit 

eivät ole tae voitollisesta treidistä, niin kuin lukija on jo varmaan ymmärtänyt. 

 

 

 



Tässä on taas kuva bear flag:istä. Laskevaan tredniin. Kuvassa syntyy lipun varsi (pole flag). Sen jälkeen 

tyypillinen hetkellinen nousukanava, joka rikkoutuu ja syntyy breakdown (trendikanavan alalinja rikotaan). 

Breakdown taas tässä kontekstissa indikoi laskevaa trendiä, mikä toteutuukin tässä yhtälössä. Muutaman 

päivän sisään nähdään merkittävää laskua. (Annala 2019, 21-65) 

 

Yhteenvetona siis bear flag -kuviossa toteutuu hetkellinen nousutrendikanava, joka loppuu breakdowniin 

(trendikanavan alalinja rikkomiseen). Tämä indikoi laskutrendin jatkumista. Vastaavasti bull flag -kuviossa 

toteutuu hetkellinen laskutrendikanava, joka loppuu breakout:iin (trendikanavan ylälinjan rikkomiseen). 

Bull tarkoittaa nousevaa ja bear laskevaa. Muistisääntönä, että hetkellinen trendikanava on vastakkainen 

isomman linjan trendiin nähden.  

 

 

  

Doji kyntilöillä/kuvioilla on tyypillistä lähes olematon kynttilän runko. Eli kynttilän avaus- ja sulkemisarvo 

ovat lähellä toisiaan. Tyypillisesti Doji kynttilöillä on eri tyylisiä häntiä, joista voidaan taas tehdä omat 

päätelmät tulevaisuudesta (ei paneuduta nyt niihin). Yksinkertaisuudessaan nousu- tai laskutrendin lopussa 

Doji kynttilät indikoivat trendin hidastumista tai jopa kääntymistä. Usein volyymi indikaattoreita 

tarkastellessa Doji kynttilöiden yhteydessä volyymit alkavat myös laskea (kaupankäynnin määrä). Tässä 

esimerkissä Doji kynttilät indikoivat tulevaa laskua. Ne löytyvät sopivasti nousutrendin huipulta, joka indikoi 

opitusti hidastumista tai trendi muutosta. Niitä nähdään myös kaksi peräkkäin, mistä saadaan ilmiölle 

suurempaa painoarvoa. Muutamat kynttilät vielä eteenpäin ja trendi muutos on alkanut. Myyntipaikka olisi 

siis ollut toisen doji kynttilän syntyessä. Doji kynttilät ovat myös helposti tunnistettavissa, joten ne sopivat 

hyvin aloittelijalle. Doji kynttilät antavat usein myös vahvaa signaalia, joten niiden tunnistamista ei kannata 

sivuuttaa. (Annala 2019, 21-65). 

 

 

 

 

 

 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/265335/Valmis_Opinn%c3%a4ytety%c3%b6_N%c3%84IN%20ALOITAT%20TREIDAAMISEN.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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