
Tekninen analyysi (osa 1/4) 

 
Teknistä analyysiä voidaan hyödyntää moneen, kuten treidaamiseen, trendien tarkasteluun, vastustus- ja 

tukitasojen tutkimiseen, ennakoimiseen, ajoittamiseen ja moneen muuhun. Tekninen analyysi tarkoittaa 

erilaisten kurssien ja indikaattorien tutkimista. Kurssit ja indikaattorit muodostuvat markkinoilta saatavan 

datan pohjalta. Normaalit lineaariset kurssigraafit vaihtuvat vihreisiin ja punaisiin kynttilöihin sekä näyttö 

täyttyy kummallisista käppyröistä. Päälle voidaan piirtää vielä viivoja ja muotoja oman mielen mukaan. 

Moni sekoaisi tästä näystä, mutta itse näen kasan käsillä olevia osto- ja myyntipaikkoja. Tulen avaamaan 

tässä kolmiosaisessa esseesarjassa, miten hyödynnän itse teknistä analyysiä aktiivisessa kaupankäynnissä ja 

rutkasti teoriaa pohjalle. Valitettavasti en omaa vielä treidaamiseen optimaalista 

kaupankäyntialustaa/palvelua, joten meininki on vielä autotalliharrastelijan tasoista. Teoriaan pääsee tässä 

esseessä kuitenkin hyvin kiinni! Esseessä esiintyvät kuvat ovat täysin omaa käsialaa. Olen siis etsinyt 

esimerkkikuvioita itse markkinoilta, sekä piirtänyt niihin tarvittavia asioita. Hyödynsin investing.com 

teknisen analyysin työkalua, joka on varsin optimaalinen aloittamiseen maksuttomuuden takia.  

 

Alla olevassa kuvassa on hyvin tyypillinen treidaus näkymäni. Kuvassa näkyy Dax 30 -indeksi kynttilä 

graafeina auki, sekä tueksi useampia indikaattoreita. Kynttilägraafeihin olen piirtänyt muutamia 

lyhyemmän ajan ja pidemmän ajan vastustus- ja tukitasoja, sekä trendi linjoja. Essee sarjan loputtua on 

tarkoitus, että ymmärrät suunnilleen alla olevaa näkymää ja tiedät mitä tehdä, jos sisäinen palo 

treidaamiseen syttyi.  

 

 

 

Treidaaminen on siis hyvin pitkälti tällaisten kurssigraafien tutkimista. Graafit ovat yllättävän 

säännönmukaisia, kun niitä on oppinut tutkimaan. Ne toistavat usein samantapaisia kuvioita tietyissä 

olosuhteissa. Tässä tuleekin treidaamisen pitkäjänteisyys. Miten opit tunnistamaan tietynlaiset 

https://www.investing.com/indices/germany-30-chart


säännönmukaisuudet ja hyötymään niistä? Se ei meinaan käy kovin helposti.  Säännönmukaisuudet tietyillä 

strategioilla oikeissa olosuhteissa tuottavat pitemmällä aikajänteellä. Toisin sanoen todennäköisyydet 

pitäisivät olla puolellasi, mutta niiden toteutuminen voi vaatia toistoja ja hetkellisiä tappioita. Treidaaminen 

on matematiikkaa, mutta ei edellytä sinulta lukiosta Laudatur-arvosanaa. Vihaajat väittävät treidaamisen 

olevan uhkapelaamista. Hyväksyttäköön tämäkin väite, koska ikinä ei voi tietää mihin suuntaan markkinat 

ovat menossa tällä hetkellä. Arvopaperimarkkinoiden suuntaan vaikuttavat suoraan yksityiset sijoittajat, 

instituutiot, rahastot ja kaikki muut arvopaperi- ja johdannaiskauppaa käyvät tahot. Näihin tahoihin taas 

vaikuttavat valtiot, mediat, trendit, analyytikot, psykologiset käyttäytymismallit ja miljoona muuta asiaa. 

Ymmärrän siis hyvin, jos joku haluaa esittää vastaväitteen, ettei markkinoita pystyt ennustamaan. Ostan 

ajatuksen, kuten Toni Lehtimäellä on tapana sanoa. En ole kuitenkaan tämän koulukunnan kannattaja.  

 

Toinen esimerkki treidaamisen tehokkuudesta ja onnistumisesta on trendi osakkeen treidaaminen. 

Tarkoitan tällä sellaista osaketta, jota monet muutkin treidaajat treidaavat ja se noudattaa tietynlaista 

jatkuvaa trendiä. Tässä esimerkissä treidaajat käyttävät samantapaisia treidausstrategioita, jolloin ilmiöt 

vahvistavat itse itseään. Tästä hyvä esimerkki on Volvon osake, joka noudatti usean vuoden tiettyä trendiä, 

jota treidaajat vahvistivat/pitivät yllä. Yksinkertaistettuna ostopaikan tullessa treidaajat ostivat osaketta, 

joka vahvisti kurssin liikkeitä ylöspäin. Kun taas indikaattorit ja muut merkit hälyttivät myyntipaikan 

tulevan, myivät treidaajat osakkeitaan pois. Ja tämä sama jatkui vuodesta toiseen noudattaen tiettyä 

kaaviota. Tämä kulta-aika Volvon osakkeella on jo valitettavasti ohi. 

 

Tuskin meillä olisi kuitenkaan pokeri ammattilaisiakaan tässä maailmassa, jos sekin olisi vain uhkapeli vailla 

ennustettavuutta. Pokerin tuottavuuteen myös perehtyneenä, voisin väittää tekeväni sillä elantoni, kunhan 

jaksaisin harjoitella muutamia kaavoja, todennäköisyyksiä ja strategioita. Mielellään myös usean vuoden 

ajan, jotta touhusta saisi tuottoisaa. Kuuntelin erästä podcastia, jossa haastateltiin peliguruksi tituleerattua 

Jorma Vuoksenmaata. Hän on ammattilainen vedonlyönnissä, uhkapeleissä ja treidaamisessa (Nordnet, 

rahapodi, jakso:167). Tarina oli musiikkia korvilleni. Riskiä, matematiikkaa ja suuria tuottoja. Hän sanoi 

omaksuneensa treidaamisen nopeasti, sillä strateginen ajattelumalli on hyvin samanlainen uhkapeleissä ja 

vedonlyönneissä kuin treidaamisessakin. Näitä pystyisi hyödyntämään tehokkaasti lomittain. Jos aihe 

kiinnostaa suosittelen kuuntelemaan kyseisen podcastin. Se avaa silmät tällä alalla ammattilaisena 

toimimisesta. Omaksumalla markkinoiden säännönmukaisuudet, pystyy näistä hyötymään rutkasti. Takaisin 

aiheeseen… 
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Kynttilägraafit ja niiden hyödyntäminen 

 

Kynttilä kurssigraafi 

 

 

 

Lineaarinen kurssigraafi 

 

Teknisessä analyysissä hyödynnetään tarkasteltavan kohteen kynttilägraafeja. Eli ne koostuvat vihreistä ja 

punaisista palikoista. Jokainen on varmasti tottunut näkemään normaaleja lineaarisia graafeja, mutta ne 

antavat paljon vähemmän informaatiota verrattuna kynttilä graafeihin. Ylempänä olevissa kuvissa 

tarkastelujakson aika on 5 minuuttia, eli graafit päivittyvät ja piirtävät uusia viivoja 5 minuutin välein. 

Tarkastelujakson aikaa pystyy muutamaan esim. tuntiin, vuorokauteen, kuukauteen tai vuoteen.  



 

Lineaarinen kurssigraafi piirtyy siis pisteiden välille. Uusi piste tulee esimerkissä siis aina viidenminuutin 

välein ja pisteen arvo määräytyy sen hetkisen kurssin arvon mukaan. Lineaarisen graafin heikkous tulee 

tässä. Se ei anna informaatiota, mitä tapahtuu 5 minuutin aikana. Havainnollistava esimerkki: mallinnetaan 

osakkeen arvon kehitystä ajan jaksolla 12:00-12:10. Asetetaan osakkeen arvoksi (10) alkuun. Osakkeen arvo 

päivittyy siis 3 kertaa tarkastelujakson aikana, kun se päivittyy 5 minuutin välein. Arvon kehityksen näkee 

kaaviosta selkeästi. Se on ollut suurimmillaan klo 12:05 arvolla (11). Emme kuitenkaan tiedä mitä on 

tapahtunut klo 12:00-12:05 välillä. Arvo on voinut olla jopa (13) ajanhetkellä 12.03, mutta palautunut 

tasolle (11), kun kello on lyönyt 12:05. Tämän takia treidaajat eivät käytä lineaarisia graafeja. Paljon 

arvokasta informaatiota jää näkemättä. Ratkaisu tähän on kynttilägraafit. 

 

 

 

 

Tässä on läheltä tarkasteltuna kuva kynttilägraafista. Yksi kynttilä on tässä esimerkissä 5 minuuttia, eli uusi 

kynttilä alkaa piirtymään viiden minuutin välein. Vihreä kynttilä tarkoittaa, että avaus- ja päätösarvon 

aikana arvo on kehittynyt positiivisesti eli ylöspäin ja punainen tarkoittaa negatiivista suuntaa (alaspäin). 

Kynttilällä on perus runko (suorakulmion muotoinen laatikko) ja häntä eli viiva laatikon ylä- tai alapuolella 

tai vaikka molemmilla puolilla. Vihreässä kynttilässä avausarvo on siis suorakulmion alareunassa ja 

sulkemisarvo suorakulmion yläreunassa. Punaisessa kynttilässä avausarvo on suorakulmion yläreunassa ja 

sulkemisarvo alareunassa. Suorakulmio kuvaa siis avaus- ja päätösarvon välisen matkan ja väri kertoo 

kehittymissuunnan. Kynttilöiden hännät kuvaavat kokonaisuudessa 5 minuutin aikana tapahtuvaa liikettä, 

joka jää näkemättä lineaarisessa graafissa. Kynttilän arvo on voi muuttua merkittävästikin 5 minuutin 

aikana, mutta lopullinen avaus- ja sulkemisarvo ovat lähellä toisiaan. Tässä tapauksessa siis kynttilän runko 
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on varsin lyhyt, mutta hännät kuvaavat kynttilän todellisen arvonmuutoksen tarkastelujakson aikana. Eli 

hännät kertovat, missä kohde-etuuden arvo on käynyt tarkastelujakson aikana ennen sulkemisarvoa. Välillä 

häntiä piirtyy siis ylä- ja alapuolelle ja välillä ei ollenkaan. Jos asia ei avautunut, tarkastele Nordnetin 

opetusvideoita (Nordnet).  
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