Tekninen analyysi (osa 3/4)

Tuki ja vastustus tasot
Kuten selitin jo, niin kurssit toteuttavat yllättävän säännönmukaisesti itseään. Samaa pätee hetkellisiin ja
pitempiaikaisiin vastustus- ja tukitasoihin sekä nousu- ja laskutrendeihin. Vastustus- ja tukitasot ovat siis
tiettyjä tasoja, joiden välissä kurssi liikkuu tiettynä hetkenä, muttei riko niitä. Sama pätee nousu- ja
laskutrendeihin. Niiden breakdown:it ja Breakout:it antavat vahvoja signaaleita ja tarjoavat optimaalisia
osto- ja myyntipaikkoja. Suurimmat ja selkeimmät trednit ja vastustus- sekä tukitasot löytyvät helposti. Se
vaatii vain kurssien silmäilyä ja sopivien merkkien löytämistä. Silmämääräisesti sellaisien löydyttyä
piirretään muutamat viivat tarkempaa tarkastelua varten. Täten pystyy arvioimaan tarkemmin vastustussekä tukitasojen ja trendien toteutumista. Eiköhän olisi siis aika kurkistaa hieman niiden pariin?

Vastustus- ja tukitasot

Havainnollistetaan esimerkin kautta. kynttilägraafista oli helppo löytää hetkellinen tunneli. Kurssi pomppi
vastustustasojen välissä hakien uutta suuntaansa. Tässä kohtaa treidaaja odottaa, että vastustus- tai
tukitaso rikotaan. Vastustustaso rikotaan ja syntyy breakout. Tässä kohtaa on treidaajan ostopaikka.
Breakout indikoi uuden nousutrendin syntymistä, joka alkaa hahmottumaan selkeäksi. Kurssi noudattaa
hyvin piirtyvää nousutrendiä. Syntyy uusia ylempiä pohjia ja piirrettyä linjaa ei rikota. Kurssi palaa
säännöllisin väliajoin piirtyneelle trendilinjalle ja taas pomppii kohti uusia nousevia huippuja. Nousutrendin
sokeuteen ei kannata tuudittautua, sillä ne tulevat ja menevät. On siis syytä olla hereillä, sillä trendit

muuttuvat. Muutokset saattavat olla nopeita ja liikkeet suuria. Täten treidaajan nopea reagointikyky on
tärkeää. Muuten saadut tuotot menetetään hetkessä ja jäädään nuolemaan näppejä. Kuten kuvastakin
huomaa, että breakdown syntyy voimalla ja suunta alaspäin on nopeaa. Kun treidaaja saa merkin
nousutrendin rikkoutumisesta, on myyntipaikka käsillä. Odottelu tai usko kurssin palaamisesta vielä takaisin
olisi tässä tapauksessa tuottanut tappiot. On siis pidättäydyttävä suunnitelmassaan, eikä sovellettava
kesken matkan. Tämä onkin yksi treidaamisen sudenkuopista. (Annala 2019, 21-65).

Tässä on kynttiläkurssigraafi S&P 500 ideksistä. Yksi kynttilä kuvastaa yhtä kuukautta tässä graafissa. Graafi
on noudattanut hyvin synytnyttä nousutrendiä vuodesta 2009 lähtien. Graafin nousevien pohjien kautta on
helppo piirtää selkeä nousutrendilinja. Perus kansantaloustieteen teoria mukaan talous etenee sykleittäin.
S&P 500 indeksistä nähdään, että jyrkkä nousukausi on kestänyt jo noin 11 vuotta. Nousukaudella alkaa siis
olemaan jo mittaa rutkasti ilman suurempaa takapakkia. Nousutrendin linja on kuitenkin hiljattain rikottu,
mikä indikoi korjausliikettä tai uuden trendin muodostumista. Korona tuo lisämausteen makrotalouden
tilanteeseen. Kauan korona kestää ja miten se vaikuttaa yrityksien kautta talouteen? Koska koronan
vaikutukset realisoituvat? Keskuspankkien uusi nollakorko tilanne tuo omat haasteensa, joihin ei ole
aiemmin totuttu. Mitä se tulee tarkoittamaan? (Nordnet 2018, treidaushaaste).

Tämän hetkinen kurssitaso on noussut kuitenkin takaisin tutulle nousutrendin yläpuolelle. Itse en osaa
ennustaa kovinkaan hyvin näin muuttuvassa markkinassa seuraavaa suuntaa. Merkittävän signaalin tulee
antamaan seuraavan kynttilän avaustaso. Mikäli seuraava kynttilä avaa nousutrendin alapuolella indikoi se
tietyllä ajattelumallilla nousutrendin loppumista. Sen jälkeen rupeaisin katselemaan, rikotaanko tukitasoja
ja tekemään niistä uusia johtopäätöksiä. Tukitasojen piirtäminen nousutrendille ei ole kuitenkaan kovin
tarkkaa puuhaa, hyvä jos ollenkaan. Kunnollinen tukitaso löytyy vasta alimmasta tukitasosta, joka kuvassa
näkyy. Kuten huomataan, kun yhden kynttilän ajanjakso muuttui viidestä minuutista kuukauteen, ei

päätöksiä pysty pohtimaan pelkästään teknisen analyysin pohjalta. On otettava huomioon makrotalouden
ilmiöitä ja paljon muuta. Tekninen analyysi tuo tukea ennemminkin tämän aikajänteen pohdinnoissa, mutta
päätökset on perustettava myös muuhunkin faktaan. Olemme siis positiotreidaamisen ytimessä.
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