Δείκτης Ελπίδας/Φόβου
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο δείθηεο Ειπίδαο/Φόβνπ (H/F) ζηεξίδεηαη ζηελ εκεξήζηα δηαθύκαλζε
ηνπ δείθηε ή κεηνρήο ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη. Δελ είλαη εξγαιείν
ζεκαηνδόηεζεο πξάμεσλ (αγνξά – πώιεζε) αιιά πξνεηδνπνίεζεο όηη ε
επηθξαηνύζα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε κεηαμύ ησλ επελδπηώλ είλαη ε ειπίδα ή
ν θόβνο ή όηη νη επελδπηέο βξίζθνληαη ζε κηα ηζνξξνπεκέλε θαηάζηαζε.
Μπνξεί όκσο ζε ζπλδπαζκό κε θάπνην άιιν δείθηε ή ζύζηεκα λα δώζεη
άξηζηα απνηειέζκαηα ζεκαηνδόηεζεο.
Η παξαπάλσ ζεσξεηηθή θαηάζηαζε ειπίδαο/θόβνπ ησλ επελδπηώλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ αγνξά απεηθνλίδεηαη γξαθηθά κε έλα ζύλζεην
δείθηε πνπ απνηειείηαη από δύν γξακκέο θαη έλα ηζηόγξακκα ελώ ππάξρνπλ
νξηδόληηεο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δσλώλ ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηεο
αγνξάο.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ

(1)
Γξακκή ειπίδαο
(2)
Γξακκή θόβνπ
(3)
Ιζηόγξακκα αιγεβξηθνύ αζξνίζκαηνο ειπίδα+θόβνο (όηαλ παίξλεη
ζεηηθέο ηηκέο ππεξέρεη ε ειπίδα ζηελ αγνξά, ην αληίζεην όηαλ παίξλεη
αξλεηηθέο ηηκέο, ππεξέρεη ν θόβνο).
(4)
Οξηδόληηα γξακκή 0,020.

(α) Υπέξβαζε απηήο ηεο γξακκήο από ηελ γξακκή ηεο ειπίδαο ζεκαίλεη
όηη ε αγνξά έρεη γίλεη πνιύ αηζηόδνμε, ε ηάζε είλαη αλνδηθή, όκσο είλαη
πηζαλόλ λα αθνινπζήζεη δηόξζσζε.
(β) Υπέξβαζε απηήο ηεο γξακκήο από ηελ ηηκή ηνπ ηζηνγξάκκαηνο
ζεκαίλεη όηη ε αγνξά έρεη γίλεη ππεξβνιηθά αηζηόδνμε ε θνξπθή ηεο αλόδνπ
είλαη θνληά θαη είλαη ζρεδόλ βέβαην όηη ζα αθνινπζήζεη δηόξζσζε.
(5)
Οξηδόληηα γξακκή 0,010. Δελ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε γξακκή ηεο
ειπίδαο. Απνηειεί ην όξην ηζνξξνπίαο γηα ην ηζηόγξακκα. Υπέξβαζε ηεο από
ηελ ηηκή ηνπ ηζηνγξάκκαηνο ζεκαίλεη όηη ε αγνξά έρεη γίλεη αηζηόδνμε .
(6)
Οξηδόληηα γξακκή 0,000. Απνηειεί ηελ απόιπηε ηηκή ηζνξξνπίαο γηα ην
ηζηόγξακκα..
(7)
Οξηδόληηα γξακκή -0,010. Δελ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε γξακκή ηνπ
θόβνπ. Απνηειεί ην όξην ηζνξξνπίαο γηα ην ηζηόγξακκα από ηελ πιεπξά ηνπ
θόβνπ.
(8)
Οξηδόληηα γξακκή -0,020.
(α) Υπέξβαζε απηήο ηεο γξακκήο από ηελ γξακκή ηνπ θόβνπ ζεκαίλεη όηη
ε αγνξά έρεη γίλεη πνιύ απαηζηόδνμε, ε ηάζε είλαη θαζνδηθή όκσο είλαη
πηζαλόλ λα αθνινπζήζεη αλνδηθή αληηζηξνθή.
(β) Υπέξβαζε απηήο ηεο γξακκήο από ηελ ηηκή ηνπ ηζηνγξάκκαηνο
ζεκαίλεη όηη ε αγνξά έρεη γίλεη ππεξβνιηθά απαηζηόδνμε ν ππζκέλαο είλαη
θνληά θαη είλαη ζρεδόλ βέβαην όηη ζα αθνινπζήζεη αλνδηθή αληηζηξνθή.
ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ – ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ
Σην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη κηα εθαξκνγή ηνπ δείθηε Ειπίδαο/Φόβνπ
ζηνλ FTSE25 ην ηειεπηαίν 9κελν.

(1) Η γξακκή ειπίδαο μεπεξλά ην όξην 0,020. Η ηάζε είλαη αλνδηθή όκσο
ππάξρεη πηζαλόηεηα δηόξζσζεο.
(2) Η ηηκή ηνπ ηζηνγξάκκαηνο μεπεξλά ηελ ηηκή 0,010 ε αγνξά είλαη αηζηόδνμε
(3) Ιζηόγξακκα θαη γξακκή ειπίδαο ζε θνξπθαία ηηκή. Έθηνηε ε ειπίδα
θζίλεη, ν θόβνο (νζν νη ηηκή ηνπ FTSE αλεβαίλεη) απμάλεη.
(4) Ο θόβνο παίξλεη ηελ ππεξνρή (θαιό ζεκείν εμόδνπ!!!)
(5) Ο ε γξακκή ηνπ θόβνπ δελ μεπεξλά ηε γξακκή -0,020 όκσο ην
ηζηόγξακκα επηβεβαηώλεη όηη ε ηάζε είλαη θαζνδηθή
(6) Η ειπίδα θεξδίδεη ην θόβν (ην ηζηόγξακκα πεξλά ζηελ ζεηηθή πιεπξά).
Πηζαλόλ θαιό ζεκείν εηζόδνπ.
(7) Μεηά από κηα πξόζθαηξε ππεξνρή ηνπ θόβνπ πνπ όκσο δελ επηβεβαίσζε
όηη ε αγνξά είλαη θαζνδηθή (ηηκή ηζηνγξάκκαηνο > -0,010) ε ειπίδα
επαλέξρεηαη.
(8) Η ηηκή ηεο ειπίδαο ππεξβαίλεη ην 0,020 θαη ηνπ ηζηνγξάκκαηνο ην 0,010 ε
αγνξά πηζαλόλ λα δηνξζώζεη.
(9) Μεηά ηηο αθξαίεο ηηκέο ειπίδαο ν θόβνο θεξδίδεη μαλά ηελ ππεξνρή (ην
ηζηόγξακκα πεξλά ζηελ αξλεηηθή πιεπξά) (θαιό ζεκείν εμόδνπ!!!)
(10) Η γξακκή ηνπ θόβνπ μεπεξλά ηελ γξακκή -0,020.
(11)(12) Δηαδνρηθέο αθξαίεο ηηκέο θόβνπ. Η αγνξά είλαη θαζνδηθή αιιά έρεη
σξηκάζεη ε πηζαλόηεηα αλνδηθήο αληηζηξνθήο.
(13) Η ειπίδα παίξλεη ηελ ππεξνρή (πηζαλόλ θαιό ζεκείν εηζόδνπ πνπ ζηε
ζπλέρεηα ζα απνδεηρζεί εζθαικέλν αθνύ ε γξακκή ηεο ειπίδαο πνηέ δελ ζα
κπνξέζεη λα ππεξβεί ην 0,020 ελώ αληίζηνηρα ην ηζηόγξακκα πνηέ δελ ζα
πεηύρεη ηηκή ςειόηεξε από 0,010).
(14) Αθξαία ηηκή θόβνπ πνπ καο έδσζε ηελ αλνδηθή αληίδξαζε ηνπ Ινπιίνπ.
(15) Αθξαία ηηκή θόβνπ (16/8/18) ε θίλεζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Λόγσ ηεο
αθξαίαο ηηκήο είλαη πηζαλή ε εκθάληζε αλνδηθήο αληίδξαζεο.
Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ν δείθηεο ειπίδαο/θόβνπ είλαη έλα
άξηζην εξγαιείν πξνεηδνπνίεζεο ρσξίο λα κπνξεί λα απνθιεηζηεί θαη ε
εθηέιεζε πξάμεσλ εηδηθά ζηηο ελαιιαγέο θόβνπ – ειπίδαο κεηά από
αληίζηνηρεο αθξαίεο ηηκέο.

