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Powrót do indeksu

1. Czym jest Rankia i co w niej
znajdziesz 

Rankia jest wiodącą niezależną społecznością finansową w krajach hiszpańskojęzycz-
nych na całym świecie z ponad 200.000 zarejestrowanych użytkowników. Chcemy za-
pewnić większą przejrzystość i usprawnić podejmowanie decyzji w dziedzinie finansów 
naszym czytelnikom.

W Rankii można:
 • Wziąć udział w różnych forach dyskusyjnych: Giełda Papierów Wartościowych, 

Bankowość, Hipoteki, Ubezpieczenia, Technologia, Ekonomia i Polityka, Gra na Gieł-
dzie, Podatki...

 • Pobrać nasze darmowe przewodniki, aby usprawnić swój trening.
 • Zapisać się na nasze darmowe webinaria, które możesz oglądać na żywo lub zarejes-

trować się aby mieć dostęp do nagrań.
 • Oceniać produkty i instytucje finansowe w dziale Opinie o akcjach, bankach, makle-

rach, kontach, lokatach, Fundusze inwestycyjne, kredyty hipoteczne, plany emerytalne, 
ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia domów i karty.
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 • Przeczytać ponad 400 blogów o finansach i ekonomii opublikowanych na Rankia.
 • Poznać pojęcia i wyjaśnić wątpliwości dotyczące sektora finansowego w Słowniku 

Finansowym
 • Wejść do rankingu najaktywniejszych użytkowników biorących udział w Rankingu.
 • Skorzystać ze specjalnych promocji, które oferujemy dla użytkowników Rankii.

W tym przewodniku po świecach japońskich, zamierzamy zbadać, jakie są główne figury, 
które mogą być formowane i jakie mogą mieć znaczenie. Aby lepiej wyjaśnić każdy świecz-
nik lub sekwencję świec, weźmiemy pod uwagę wzór, trend i wiarygodność.

Wskaźniki te dają nam pojęcie o tym, co może się wydarzyć z kierunkiem następnych 
świec, które się uformują, ale podkreślamy, że nie powinny być one interpretowane jako 
uniwersalna prawda, po prostu jako podstawa tego, jakie są podstawowe wzorce, które 
podążają za świecami japońskimi i jak działa wpływ między byczymi i niedźwiedzimi siła-
mi rynkowymi.

Jeśli chcesz dokonać bardziej precyzyjnego handlu, konieczne jest połączenie japońskich 
świec z analizą Chartrista, wskaźnikami technicznymi i falami Elliotta.

W tym przewodniku, nie udając, że wyjaśniamy prawdy absolutne, lepiej zrozumiemy rynki 
i dlaczego czasami zachowanie nie jest przypadkowe, ale może być wyjaśnione przez siły 
rynkowe.
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Powrót do indeksu

2. Co to jest świeca japońska? 

Japoński świecznik jest figurą, która przedstawia ewolucję ceny aktywów podczas gdy 
linia pokazuje tylko migawkę ceny w danym momencie. Świecznik Japoński daje nam, 
dla danego okresu, cztery różne ceny: Cena wysoka, cena niska, cena otwarcia i cena 
zamknięcia. Kolor daje nam znacznie więcej informacji wizualnych np. czy cena wzrosła 
lub spadła. Dzięki temu są one bardziej wykorzystywane w odniesieniu do wykresu                                   
słupkowego.

Świecznik składa się z prostokątnego „korpusu” z górnym „cieniem” w postaci pionowej 
linii powyżej korpusu wyznaczającej cenę wysoką oraz dolnym „cieniem” w postaci pio-
nowej linii poniżej korpusu wyznaczającej cenę niską. Jeśli na świeczniku nie ma cieni, to 
dlatego, że wysokie i niskie ceny pokrywają się z otwarciem i/lub zamknięciem.

Kurs otwarcia i zamknięcia jest reprezentowany przez końce korpusu. Możesz zidentyfi-
kować gdzie znajduje się otwarcie i zamknięcie na podstawie koloru świecy. Jeśli cena 
otwarcia pokrywa się z ceną zamknięcia, świecznik jest neutralny. Ogólna zasada mówi, 
że kolor zielony jest używany, gdy świeca jest bycza, a czerwony, gdy jest niedźwiedzia. 
Chociaż inne kolory mogą być używane, takie jak czarny i biały.
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Najczęściej używa się jednostki czasu do mierzenia świec. Oznacza to, że świecznik bę-
dzie reprezentował ceny w pewnym przedziale czasowym, który może wynosić 1 minutę, 
5 minut, 1 dzień, tydzień lub czas, który sami określimy.

Mogą również występować inne jednostki miary, takie jak wartość handlowa. Świece te 
odzwierciedlają liczbę transakcji lub ticków i mogą być konfigurowane w odstępach tic-
ków, tak aby każda świeca reprezentowała 10, 20, 50... lub transakcje, które przypisujemy.

Jak już powiedzieliśmy wcześniej, Świeczniki Japońskie reprezentują psychologię rynku 
w określonym przedziale czasowym. Do spekulacji w handlu intraday, świece o znacz-
nie krótszym czasie trwania 1, 5 i 10 minut mogą być stosowane w bardzo płynnych ak-
tywach, gdzie nadal dają nam wiarygodne informacje.
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Powrót do indeksu

3. Podstawy: Dlaczego nazywamy 
te świeczniki świecami
japońskimi? 

Pochodzenie tych figurek pochodzi, jak sama nazwa wskazuje, z Japonii. W 17 wieku, 
Osaka, w tym czasie stolicy kraju, rozwinęła się w centrum handlowe dzięki otwartości 
na morze i dobrej lokalizacji. Doprowadziło to do centralizacji głównego surowca w tym 
regionie, ryżu, przekształcając rynek ryżu w rynek krajowy. Od tego czasu kupcy licytują 
cenę ryżu na rynku. 

Rynek kontraktów terminowych na ryż pojawił się z powodu niskiej wyceny waluty wartoś-
cią wymiany i płatności, na którym rolnicy mogli sprzedawać swoje przyszłe plony ryżu, a 
zamożni kupcy posiadający nadwyżki ryżu mogli deponować ryż w zamian za pokwitowa-
nie. W ten sposób powstały pierwsze na świecie instrumenty finansowe, a rynek ryżu stał 
się pierwszym na świecie rynkiem kontraktów terminowych.

Z tego powodu zaczęto spekulować na workach ryżu, a wykresy odzwierciedlające cenę 
tego aktywa zyskały na wadze. Handlowiec o nazwisku Munehisa Honma zaczął przewid-
ywać z wyprzedzeniem przyszłe zmiany w cenie ryżu przy użyciu japońskiej analizy tech-
nicznej Candlestick.

Dopiero po II wojnie światowej, kiedy dostęp do bardziej zglobalizowanych rynków finan-
sowych stał się łatwiejszy, wykres świecowy zaczął być wykorzystywany przez traderów 
na całym świecie. Popularyzacja japońskich świec i umieszczanie ich na wykresach nas-
tąpiło dopiero kilkadziesiąt lat temu, dlatego też japońska analiza świecowa na rynkach 
zachodnich jest stosunkowo nowa.

Steve Nison uważany jest za wielkiego guru wykorzystania japońskich świec w analizie 
technicznej oraz tego, który najbardziej wpłynął na popularyzację japońskich świec na ry-
nkach zachodnich.
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Powrót do indeksu

4. Wsparcie i opór przy użyciu 
japońskich świec

Wsparcie lub opór będzie uważany za „przełamany”, kiedy istnieje znaczna liczba świec, 
które minęły cenę z rzędu. Kiedy to nastąpi wsparcie staje się oporem, a opór wsparciem. 
Jest to w dużym stopniu uwzględniane w planowaniu handlowym, jeśli chodzi o wyznac-
zanie celów.

Świece są również szczególnie pr-
zydatne do znajdowania wsparcia i 
oporu. W analizie technicznej często 
mówi się, że ceny mają pamięć. Ws-
parcia i opory pozwalają nam znaleźć 
strefy kupna i sprzedaży, na których 
możemy opierać nasze pozycje.

Strefy te wykrywamy, gdy widzimy, że 
cena ma trudności z pokonaniem da-
nej strefy. Świece japońskie są instru-
mentem, który pozwala nam lepiej niż 
inne reprezentacje graficzne zobaczyć 
wygląd wsparć i oporów.

Kiedy widzimy, że kilka górnych cieni 
osiągnęło równe szczyty, lub podobne, 
powodując zmianę trendu, możemy 
zobaczyć opór na wysokiej cenie, 
którą te świece osiągnęły. I odwrotnie, 
jeśli widzimy kilka niższych cieni, które 
osiągnęły równe minima, lub podobne, 
powodując zmianę trendu, możemy 
zobaczyć wsparcie na poziomie niżu 
cenowego tych świec. Im więcej świec, 
które potwierdzają trudności w prze-
jściu określonej ceny, tym ważniejsze 
jest wsparcie lub opór.

Opór

Wsparcie
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5. Rodzaje świec innych niż
tradycyjne świece japońskie 

1. Objętość świecy
Wolumen świecy jest rodzajem świecznika, który pokazuje wolumen transakcji zawar-
tych w tym samym świeczniku. Otwarcie i zamknięcie, jak również maksima i minima 
są pokazywane w taki sam sposób jak normalne świece. To, co się zmienia, to grubość 
świecznika. Im grubszy świecznik, tym większy wolumen handlowany, a im cieńszy świecz-
nik, tym mniejszy wolumen handlowany w danym przedziale czasowym.

W jakich momentach praca ze świecami wolumenowymi może być na-
jbardziej przydatna? 

Istnieją różne wzorce, które wskazują na zmianę lub kontynuację trendu. Świeczki wolu-
menu mogą nam pokazać, czy trend jest uzasadniony wzrostem wolumenu. 

2. Zakres świecy
Range Candle to świeca, która zmienia się w zależności od punktów aktywów (lub jednos-
tki miary aktywów: jeśli są to waluty, będzie to w pipsach, a jeśli są to akcje, będzie to w 
punktach (jednostki walutowe: euro, dolary ...), a nie w czasie. Oznacza to, że świecznik 
zakresowy otworzy się i zamknie po przesunięciu o kilka pipsów w górę lub w dół. Sze-
rokość świecznika (różnica między wyżem a niżem) będzie zawsze taka sama, ponieważ 
jest ona określana przez nas. 

 • Niedźwiedzie świece mogą mieć tylko górny knot. 
 • Świece bycze mogą mieć tylko niższy świecznik 
 • Jeśli świecznik porusza się o tę samą liczbę punktów w górę i w dół, to zamyka się w 

doji (płaski świecznik). 

Podajmy przykład, aby to wyjaśnić: 
Załóżmy, że patrzymy na wykres ze świecami zakresowymi na SP500, a nasz wykres jest 
ustawiony tak, że każda świeca ma 10 pipsów (zamiast np. 1-godzinnej ramy czasowej). 
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Cena się porusza i formuje się świeca. Jak tylko 10 pipsów w górę lub w dół zostanie pr-
zehandlowane, świeca zamyka się i przechodzi do następnej świecy. W ten sposób, jest 
możliwe, że jeden dzień mniej świec mogło zostać uformowanych, jeśli zmienność była 
niższa. 

W jakich momentach praca z żaglami rozpiętościowymi może być na-
jbardziej przydatna? 

Kiedy rynki są zbyt płaskie, te świece pokazują nam wyraźniej, jak zachowują się ceny. 
Pozwala nam to również wyeliminować pewien „szum” na rynku w czasach niestabilności 
i zobaczyć, czy więcej akcji jest faktycznie notowanych w górę lub w dół, zamiast ob-
serwować duże wzrosty i spadki. 

3. Heiken Ashi
Świece Heiken Ashi są odmianą tradycyjnych świec japońskich. Znaczenie japońskiego 
słowa Heiken Ashi to uśredniony rytm. Odnosi się to do sposobu obliczania tych świec, 
które reprezentują średnią z rytmu cen. 

Formuła obliczania wyżu, niżu, otwarcia i zamknięcia świec Heiken Ashi jest następująca: 
 • Open: (cena otwarcia poprzedniego słupka + cena zamknięcia poprzedniego słupka)/2. 
 • Close: (bieżąca świeca open + bieżąca świeca high + bieżąca świeca low + bieżąca 

świeca close)/4. 
 • High: najwyższa wartość pomiędzy wyżem bieżącego okresu, zamknięciem bieżącej 

świecy Heiken Ashi, otwarciem bieżącej świecy Heiken Ashi. 
 • Low: Najniższa wartość pomiędzy niżem bieżącego okresu, zamknięciem bieżącej 

świecy Heiken Ashi, otwarciem świecy. Aktualny Heiken Ashi.
  
W świecach Heiken Ashi nie ma tak wielu formacji jak w tradycyjnych świecach japońs-
kich. Duże bycze (zielone) świece nie mają górnego cienia, podczas gdy duże niedźwiedzie 
(czerwone) świece nie mają dolnego cienia. 

To, na co powinniśmy zwrócić większą uwagę, to wielkość korpusu świec i ich cienie. 
Świecznik z dużym korpusem będzie wskazywał, że trend jest silny, natomiast świeczniki 
z małym korpusem będą wskazywały na konsolidację lub koniec fazy trendu. 

Inwestycje zagraniczne netto

Poźyczki z sektora prywatnego
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W jakich momentach praca ze świecami Heiken Ashi może być najbar-
dziej przydatna? 

Główną zaletą tego typu świec jest to, że eliminują one szum rynkowy i możemy lepiej 
docenić trendy i siłę, którą niosą. Duże świeczki są wskaźnikami kontynuacji trendu, nato-
miast doji lub bardzo małe świeczki są oznakami niezdecydowania. 

4. Renko
Ten typ wykresów jest reprezentowany przez prostokątne świeczki bez cieni, w kształcie 
„cegieł”. Świece Renko nie biorą pod uwagę zmiennej czasowej, a wszystkie świece mają 
ten sam rozmiar. Jedyną rzeczą, która się zmienia jest to, czy jest ona bycza czy niedźwie-
dzia. Te świeczniki mają z góry ustaloną stałą wartość, a to co robi to ignorowanie ruchów 
cen poniżej tej stałej wartości. Oznacza to, że jeśli skonfigurowaliśmy nasze świece renko 
tak, aby reprezentowały odchylenie 10 pipsów lub 1 pipsa dla walut, każde odchylenie 
mniejsze od tej wartości zostanie zignorowane. 

Świeczniki Renko mogą być skonfigurowane w taki sposób, że cegiełki reprezentują 
zmiany cen otwarcia i zamknięcia lub niżów i wyżów. Te ostatnie, posiadające większą 
amplitudę, będą skutkowały wykresem zawierającym więcej świec renko. 

Kiedy najbardziej przydatna jest praca ze świecami renko? 

Ten typ wykresu jest bardzo przydatny, aby oczyścić wahania cen spowodowane zmien-
nością i jasno określić trendy. 

Tutaj możemy zobaczyć typy świec reprezentowane dla tego samego okresu czasu: 

Świeczniki
japońskie
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6. Pojęcia do badania wzorców 
świecowych

Zamierzamy przeanalizować kilka formacji świecowych, dzięki którym można zacząć dos-
trzegać różne formacje na japońskich wykresach świecowych. Żaden z tych wzorów nie 
odzwierciedla absolutnej wiarygodności, ale w zależności od tego, kiedy się pojawiają i 
z jaką siłą, mogą być mniej lub bardziej wiarygodne w odniesieniu do przyszłego trendu 
cenowego. 

Będziemy rozróżniać formacje odwrócenia, niezdecydowania lub kontynuacji trendu i 
będziemy używać różnych komponentów, aby zasygnalizować przyszły kierunek trendu 
podczas rozpoznawania formacji (neutralny, byczy lub niedźwiedzi), a także oznaczać 
wiarygodność obserwowanej formacji (bardzo niska, niska, średnia, wysoka lub bardzo 
wysoka). 

Trend

 • Neutralny: Nie jest możliwe przewidzenie przyszłego zachowania cen. Nie dają one 
informacji, które pozwalają nam na zajęcie pozycji, ale informują nas o „temperaturze 
rynku”, aby utrzymać pozycję lub wycofać się. 

 • Byczy: Wzory, które mają większe szanse na wzrost wartości niż na spadek wartości. 
 • Niedźwiedzi: Formacje, w przypadku których istnieje większe prawdopodobieństwo 

spadku wartości niż jej wzrostu. 
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Niezawodność

 • Bardzo niski: Istnieje zbyt duża niepewność, aby dokonać transakcji biorąc pod uwagę 
ten wzór, i konieczne jest wsparcie innych wskaźników technicznych nawet następnej 
świecy, aby zająć pozycję. Ryzyko jest wysokie. 

 • Niski: Poziom niepewności jest nieco niższy i wskaźniki techniczne, które wspierają 
trend mogą pozwolić nam na otwarcie stanowiska. Ryzyko jest wysokie.

 • Średnia: prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez otwarcie pozycji o średniej 
wiarygodności, jeśli jest ona wspierana przez wskaźniki techniczne, jest wyższe. Szum 
na rynku może być tym, co tworzy największą niepewność. 

 • Wysoki: prawdopodobieństwo spełnienia wzorca jest duże, a prawdopodobieństwo 
wystąpienia szumu jest częściowo zredukowane. 

 • Bardzo wysoka: hałas na rynku w mniejszym stopniu wpływa na te wzorce i oczekuje 
się, że zostaną one spełnione w dużej liczbie przypadków.
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7. Rodzaje japońskich świec

Krótkie świece japońskie

„Krótkie świece japońskie” mają większy korpus niż dolny lub 
górny knot. Wskazują one na słabość trendu, szczególnie gdy 
znajdują się w pobliżu wsparcia i oporu. Muszą być one postr-
zegane w połączeniu z sąsiednimi świecznikami, aby poznać ich 
prawdziwe znaczenie.
 • Wzór: Niezdecydowanie.
 • Trend: Neutralny.
 • Niezawodność: Bardzo niska.

Spinning top 

Świecznik typu „spinning top” posiada knoty o wielkości od jednej 
do dwóch razy większej od korpusu i nie musi być symetryczny. 
Kiedy się pojawiają, zwykle wskazują na słabość lub wyczerpanie 
trendu, zwłaszcza gdy trend jest już dobrze rozwinięty i zbliża się 
do kluczowych poziomów cenowych.
 • Wzór: Niezdecydowanie.
 • Trend: Neutralny.
 • Niezawodność: niska

Świece wysokiej fali 

Świece wysokiej fali posiada sploty o długości ponad dwukrot-
nie większej od rozmiaru ciała. Knoty nie muszą być symetrycz-
ne. Zazwyczaj pojawienie się tego świecznika sugeruje niezde-
cydowanie na rynku i możliwe odwrócenie trendu lub inicjację 
trendu, szczególnie jeśli pojawia się on w pobliżu wsparcia i oporu. 
Ponieważ jest to świecznik niezdecydowania, potrzebuje potwier-
dzenia zmiany lub początku trendu przez duży świecznik.
 • Wzór: Niezdecydowanie.
 • Trend: Neutralny.
 • Niezawodność: średnia-niska.
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Doji 

Doji jest japońską świeczką, w której cena otwarcia jest równa 
cenie zamknięcia, a oba knoty są podobnej wielkości. Kiedy Doji 
pojawia się w dojrzałym trendzie, wtedy staje się ważniejszy, po-
nieważ może wskazywać na wyczerpanie, albo na zakończenie 
trendu, albo na jego przełamanie. Z drugiej strony, gdy pojawia się 
w przedziale, jego pojawienie się nie ma znaczenia. Wymaga to 
potwierdzenia w postaci kolejnych świec.
 • Wzór: Niezdecydowanie.
 • Trend: Neutralny.
 • Niezawodność: średnia-niska.

Długonoga Doji

Długonoga Doji ma podobne znaczenie do świecznika wysokiej 
fali i zazwyczaj pojawia się, kiedy trend jest już dobrze rozwinięty, 
wskazując na odwrócenie trendu. Wymaga to potwierdzenia w 
postaci kolejnych świec. 
 • Wzór: Niezdecydowanie.
 • Trend: Neutralny.
 • Niezawodność: średnia.

Umbrella Doji lub Dragonfly Doji

Umbrella Doji lub Dragonfly Doji (odwrócona) jest nazwą nadaną 
Doji, kiedy górny knot jest minimalny lub nie ma rozmiaru, podc-
zas gdy dolny knot jest bardzo długi. Zazwyczaj wskazuje on silne 
odwrócenie trendu, kiedy spoczywa na wsparciu (oporze) i kiedy 
jest wyprzedany (wykupiony). 
 • Wzór: Zmiana trendu.
 • Trend: Byczy (Niedźwiedzi).
 • Niezawodność: Silna.
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Duża Świeca Bycza 

Duża Świeca Bycza ma duży korpus, a jej maksima i minima zna-
jdują się w pobliżu cen zamknięcia i otwarcia. Aby uznać go za taki 
świecznik, powinien mieć ciało co najmniej trzykrotnie większe 
od serii przedtrendowych świeczników japońskich. Oznacza to, 
że strona bycza przejęła kontrolę nad trendem, więc pojawienie 
się tej formacji jest całkowicie bycze, zwłaszcza gdy pojawia się 
ona na przełamaniach wsparcia i oporu.
 • Wzór: Potwierdzenie.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: Wysoka.

Duża Świeca Niedźwiedzia 

Duża Świeca Niedźwiedzia ma duży korpus i posiada maksima 
i minima w pobliżu maksimów i minimów otwarcia i zamknięcia. 
Aby taki świecznik został uznany za świecznik niedźwiedzi, powi-
nien mieć korpus co najmniej trzy razy większy niż poprzednia se-
ria świec. Jest to interpretowane jako przejęcie kontroli nad tren-
dem przez stronę niedźwiedzią, więc pojawienie się tej formacji 
jest całkowicie niedźwiedzie, szczególnie gdy pojawia się ona na 
przełamaniach oporu i wsparcia.
 • Wzór: Potwierdzenie.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: Wysoka. 

Byczy Marubozu 

„Bullish Marubozu” jest byczą pojedynczą formacją świecową, o 
dużym rozmiarze i bez cieni. Marubozu oznacza wzrost kursu od 
początku sesji do momentu osiągnięcia wyżu, w którym to mo-
mencie sesja się kończy, dlatego jest to sygnał silnie byczy, ale 
będzie wymagał dalszego potwierdzenia.
 • Wzór: Potwierdzenie.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: niska.
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Marubozu

Zamknięte bycze Marubozu (<--) różni się od poprzedniego tym, 
że posiada mały dolny cień, który zazwyczaj formuje się na poc-
zątku sesji. Ten cień wskazuje na pewne niezdecydowanie na 
początku sesji, ale ostateczna interpretacja jest taka sama jak w 
przypadku Marubozu bez cieni. 

Innym wariantem Marubozu jest „Open bullish Marubozu”               
(-->). W przeciwieństwie do poprzedniego, otwarte bycze Maru-
bozu ma mały górny knot, co wskazuje na pewne wahania pod 
koniec sesji. Dlatego też uważa się, że ma on mniejszą siłę niż 
zamknięte bycze Marubozu i bycze Marubozu. (Oba wymagają                               
potwierdzenia).
 • Wzór: Potwierdzenie.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: niska.

Niedźwiedzi Marubozu 

Bearish Marubozu” jest formacją pojedynczego niedźwiedziego 
świecznika, o dużym rozmiarze i bez cieni. Marubozu sugeruje 
spadek kursu od początku sesji aż do osiągnięcia niżu, w którym 
to momencie sesja się kończy, dlatego jest to sygnał silnie nie-
dźwiedzi, ale będzie wymagał dalszego potwierdzenia.
 • Wzór: Potwierdzenie.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: niska.

Marubozu

Zamknięta niedźwiedzia Marubozu (<--) różni się od poprzed-
niej niewielkim górnym cieniem, który zazwyczaj formuje się na 
początku sesji. Ten cień wskazuje na pewne niezdecydowanie na 
początku sesji, ale ostateczna interpretacja jest taka sama jak 
w przypadku Marubozu bez cieni. Innym wariantem Marubozu 
jest otwarte niedźwiedzie Marubozu (-->). W przeciwieństwie 
do poprzedniego, otwarte bycze Marubozu ma niewielki dolny 
knot, co wskazuje na pewne wątpliwości pod koniec sesji. Dla-
tego też uważa się, że ma on mniejszą siłę niż zamknięte nie-
dźwiedzie Marubozu i niedźwiedzie Marubozu. (Oba wymagają                              
potwierdzenia). 
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 • Wzór: Potwierdzenie.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: niska. 

Długi górny cień 

Długi górny cień to świeca z dość długim górnym cieniem i bard-
zo krótkim dolnym cieniem. Pojawia się po trendzie wzrostowym. 
Długi cień pokazuje, że na rynek wchodzą siły niedźwiedzie i 
może oznaczać odwrócenie trendu. Cień może być wykorzystany 
jako opór.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: średnia.

Długi dolny cień 

Długi dolny cień to świeca z dość długim dolnym cieniem i bard-
zo krótkim górnym cieniem. Pojawia się po trendzie spadkowym. 
Długi dolny cień pokazuje, że siły bycze wkraczają na rynek i może 
oznaczać odwrócenie trendu. Cień może być użyty jako wsparcie.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: średnia.

Młot

Świecznik młotkowy ma krótki korpus, z dolnym knotem co 
najmniej dwa razy większym od korpusu i z bardzo krótkim lub 
nieistniejącym górnym knotem. Zazwyczaj pojawienie się tego 
świecznika może odpowiadać wyczerpaniu trendu spadkowego. 
Młot musi wystąpić na wsparciu i/lub na wyprzedanym rynku, aby 
zyskał wiarygodność. Jeśli rynek się odwróci, knot będzie działał 
jako wsparcie i może być okazją do wejścia na rynek. 
 • Wzór: Wymiana
 • Trend: Byczy
 • Niezawodność: niska-średnia
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Powrót do indeksu

8. Japońskie wzory świecowe  

Ważka Doji

Figura, która tworzy „Dragonfly Doji” składa się z doji z bardzo 
długim dolnym cieniem i bardzo krótkim lub nieistniejącym gór-
nym cieniem. Pojawia się po trendzie spadkowym. Jeśli ta figura 
jest utworzona w pobliżu wsparcia lub bardzo wyprzedana, wiary-
godność wzrasta. Następująca bycza świeca, luka wzrostowa 
lub wyższe zamknięcie następnego dnia potwierdziłoby zmianę  
trendu.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: średnio-wysoka.

Wisielec 

Wiszący człowiek (Hanging Man) to mały byczy lub niedźwiedzi 
świecznik bez górnego cienia, ale z dolnym cieniem co najmniej 
dwa razy większym niż korpus. Pojawia się po trendzie wzros-
towym. Wyznacza on lub przynajmniej jest bliski, oporu. Koniecz-
ny jest drugi świecznik potwierdzający, który zamyka się poniżej 
korpusu tego świecznika.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: Wysoka.
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Bycze wąskie wsparcie

„Bullish tight support” jest figurą, która tworzy się po długim 
trendzie spadkowym, gdzie następuje niedźwiedzia luka i bycze 
otwarcie marubozu. Bycze marubozu tworzy się, ponieważ nie-
dźwiedzie siły zepchnęły cenę zbyt daleko w dół i rozpoczyna 
się silne kupowanie. Ponieważ jest to pojedyncza formacja świe-
cowa, wiarygodność jest niska, a potwierdzenie zmiany trendu 
jest potrzebne z następną świecą. Im dłuższe marubozu, tym 
bardziej wiarygodny jest wzór. 
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: niska.

Niedźwiedzie wąskie wsparcie

Niedźwiedzie wąskie wsparcie jest figurą, która tworzy się po 
długim trendzie wzrostowym, gdzie następuje bycza luka i nie-
dźwiedzie otwarcie marubozu. Niedźwiedzie marubozu tworzy 
się, ponieważ bycze siły wywindowały cenę zbyt wysoko i rozpoc-
zyna się ostra wyprzedaż przez rynek niedźwiedzia. Ponieważ 
jest to pojedyncza formacja świecowa, wiarygodność jest niska, 
a potwierdzenie zmiany trendu jest potrzebne z następną świecą. 
Im dłuższe marubozu, tym bardziej wiarygodny jest wzór. 
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: niska. 

Shooting star

„Shooting Star” jest świecznikiem bez dolnego cienia lub z bardzo 
małym dolnym cieniem i górnym cieniem równym lub większym 
niż trzykrotna wielkość korpusu, który jest mały. Ten świecznik 
pojawia się w trendzie wzrostowym, po byczej świeczce i z luką. 
Jest to interpretowane jako niedźwiedzi zysk na koniec byczej 
sesji, osłabiając poprzedni trend wzrostowy. Zazwyczaj figura 
ta pojawia się w strefach oporu, pokazując niezdecydowanie w 
pokonywaniu.
 • Wzór: Zmiana
 • Trend: Niedźwiedzi
 • Niezawodność: średnia-niska
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Pokrywa Ciemnej Chmury

Pokrywa ciemnej chmury jest formacją dwóch świec, pierwszej 
dużej świecy byczej i drugiej świecy niedźwiedziej. Musi istnieć 
poprzedni trend wzrostowy, a druga niedźwiedzia świeca musi 
otworzyć się powyżej wyżu z poprzedniego dnia i zamknąć się 
przynajmniej poniżej środka korpusu świecy z poprzedniego dnia. 
Im większy jest korpus niedźwiedziej świecy i im niżej się ona 
zamyka, tym bardziej wiarygodna jest ta formacja. 
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: średnio-wysoka.

Wzór penetrujący

„Pervasive Pattern” to dwie formacje świecowe, pierwsza duża 
świeca niedźwiedzia i druga świeca bycza. Musi istnieć poprzedni 
trend spadkowy, a druga bycza świeca musi otworzyć się poniżej 
niżu z poprzedniego dnia i zamknąć się przynajmniej powyżej 
połowy korpusu świecy z poprzedniego dnia. Im większy korpus 
świecy byczej i im wyżej się ona zamyka, tym bardziej wiarygod-
na jest ta formacja. 
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: średnio-wysoka

Bycze Harami

„Bullish Harami” jest figurą składającą się z pierwszego długiego 
świecznika i drugiego krótkiego świecznika, który jest objęty kor-
pusem pierwszego świecznika. Musi istnieć poprzedni trend spa-
dkowy. Zasadniczo, jeśli 2 świece, które tworzą harami są bycze, 
prawdopodobieństwo odwrócenia trendu będzie wyższe, chociaż 
może się to zdarzyć z niektórymi z 2 niedźwiedzich. 
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: niska.
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Niedźwiedzie Harami

„Bearish Harami” jest figurą składającą się z pierwszego długie-
go świecznika i drugiego krótkiego świecznika, który jest objęty 
korpusem pierwszego świecznika. Musi istnieć poprzedni trend 
wzrostowy. Zasadniczo, jeśli 2 świece, które tworzą harami są 
niedźwiedzie, prawdopodobieństwo odwrócenia trendu będzie 
wyższe, chociaż może się to zdarzyć z niektórymi z 2 świec byc-
zych, lub nawet z 2 byczymi.
• Wzór: wymienny.
• Trend: Niedźwiedzi.
• Niezawodność: niska.

Bearish engulfing pattern

Formacja „bearish engulfing pattern” składa się z pierwszej 
małej byczej świeczki i drugiej większej niedźwiedziej świeczki, 
która obejmuje cały korpus poprzedniej świeczki. Poprzedzony 
jest trendem wzrostowym. Cienie obu świec wyznaczają niższe 
szczyty. Jeśli formacja engulfing pojawia się po doji, wiarygod-
ność będzie bardzo wysoka. 

Jeśli pojawi się trzecia niedźwiedzia świeca i zamknie się po-
niżej zamknięcia naszej drugiej świecy, utworzylibyśmy coś, co 
nazywamy Three Bearish Outer Candles, z bardzo wysoką wiary-
godnością.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: Wysoka.

Bullish engulfing pattern

Bullish engulfing pattern jest formacją składającą się z dwóch 
marubozu oddzielonych luką. Pierwsze marubozu jest niedźwie-
dzie, a drugie jest bycze. Poprzedni trend nie ma znaczenia, a 
luka, która się wytworzy, będzie służyć jako przyszłe wsparcie. 
Tak gwałtowne odwrócenie rynku sugeruje wysokie prawdopo-
dobieństwo trendu wzrostowego, choć należy poczekać na po-
twierdzenie trzeciej świecy.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: Wysoka.
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Byczy klin

Byczy klin jest formacją składającą się z dwóch marubozu od-
dzielonych luką. Pierwsze marubozu jest bycze, a drugie niedźwie-
dzie. Poprzedni trend nie ma znaczenia, a luka, która się tworzy 
będzie służyć jako przyszły opór. Tak gwałtowne odwrócenie ry-
nku implikuje wysokie prawdopodobieństwo trendu spadkowego, 
choć ostrożnie należy poczekać na potwierdzenie trzeciej świecy.
• Wzór: wymienny.
• Trend: Niedźwiedzi.
• Niezawodność: Wysoka.

Bearish Breakout

Formacja bearish breakout (niedźwiedzie rozdzielenie) jest for-
macją składającą się z byczego świecznika, po którym następu-
je niedźwiedzie Marubozu. Poprzedni trend jest niedźwiedzi, a 
Marubozu tworzy się na tej samej wysokości, na której nastąpiło 
otwarcie dnia poprzedniego, a im niżej się zamyka, tym silniejsze 
jest niedźwiedzie momentum. Potrzebuje ona potwierdzenia w 
postaci kolejnej niedźwiedziej świecy, aby wzmocnić wiarygod-
ność trendu. 
• Wzór: ciągły.
• Trend: Niedźwiedzi.
• Niezawodność: niska. 

Bullish breakout

Formacja Bullish breakout (bycze rozdzielenie) jest formacją 
składającą się z niedźwiedziej świecy, po której następuje bycza 
Marubozu. Poprzedni trend jest byczy, a Marubozu tworzy się na 
tej samej wysokości, na której nastąpiło otwarcie poprzedniego 
dnia, a im wyżej się zamyka, tym silniejsze jest bycze momentum. 
Potrzebuje ona potwierdzenia w postaci kolejnej byczej świecy, 
aby wzmocnić wiarygodność trendu.
 • Wzór: ciągły.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: niska.
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On Neck Line

Figura „On Neck Line” składa się z pierwszej długiej niedźwie-
dziej świecy i drugiej byczej świecy, która otwiera się z luką w dół 
i zamyka się nieco poniżej dołu pierwszej świecy. Jest to konty-
nuacja poprzedniego trendu spadkowego. Niska siła białej świecy 
wskazuje, że trend spadkowy będzie kontynuowany. Potwierdze-
nie trzeciej niedźwiedziej świecy lub luki spadkowej lub niższego 
zamknięcia jest potrzebne, aby potwierdzić kontynuację trendu. 
• Wzór: ciągły.
• Trend: Niedźwiedzi.
• Niezawodność: średnia. 

Pincer Floor 

Ta formacja “pincer floor” jest reprezentowana przez dwie świe-
ce, które zaznaczają równy dół, albo z ich cieniami lub ciałami, 
po trendzie spadkowym. Może to występować w wielu kombina-
cjach. Ważne jest to, że pokazuje on wsparcie, przy którym rynek 
nie może się obniżyć i można przewidzieć zmianę trendu.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: średnio-wysoka 

Pincer Top

Ta formacja „pincer top” jest reprezentowana przez dwie świe-
ce tworzące równy wyż, albo z ich cieniami, albo z ich korpusa-
mi, podążając za trendem wzrostowym. Może to występować 
w wielu kombinacjach. Ważne jest to, że pokazuje on opór, przy 
którym rynek nie jest w stanie pójść wyżej i może zapowiadać 
odwrócenie trendu. 
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: średnio-wysoka.
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Gwiazda Poranna

Gwiazda poranna jest reprexentowana przez długą niedźwiedzią 
świecę, lukę z inną świecą i trzecią świecę. Podąża za poprzednim 
trendem spadkowym, z luką spadkową pomiędzy długą niedźwie-
dzią świecę a drugą świecą. Niezależnie od tego, czy ten drugi 
świecznik jest byczy czy niedźwiedzi, będzie to krótki świecznik. 
Trzeci świecznik otwiera się powyżej niżu drugiego świecznika i 
zamyka się powyżej.

Niedźwiedzia gwiazda doji 

Niedźwiedzia gwiazda doji jest niekompletną figurą. Składa się 
on z długiej byczej świecy, luki i następującej po niej świecy doji. 
Pojawia się, gdy istnieje trend wzrostowy, a trend wzrostowy jest 
wyczerpany. Ponieważ jest to figura niedokończona, musi zostać 
potwierdzona kolejną świeczką, aby potwierdzić zmianę trendu i 
nowy trend wzrostowy.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: niska. 

Gwiazda poranna doji

Gwiazda Poranna doji jest formacją, która podąża za byczą 
gwiazdą doji. Pojawia się po trendzie spadkowym, gdzie tworzy 
się pierwszy długi niedźwiedzi świecznik, po którym następuje 
luka w dół z doji i trzeci byczy świecznik.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: Wysoka.
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Gwiazda wieczorna

Gwiazda wieczorna jest reprezentowana przez długi byczy 
świecznik, lukę z innym świecznikiem i trzeci niedźwiedzi świecz-
nik. Podąża on za poprzednim trendem wzrostowym, z luką 
wzrostową pomiędzy długą byczą świecą a drugą świecą. Nieza-
leżnie od tego, czy ten drugi świecznik jest byczy czy niedźwiedzi, 
będzie to krótki świecznik. Trzeci świecznik otwiera się poniżej 
niżu drugiego świecznika i zamyka się poniżej średniej pierwsze-
go świecznika.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: Wysoka.

Gwiazda wieczorna doji 

Gwiazda wieczorna doji jest formacją, która następuje po nie-
dźwiedziej gwieździe doji. Pojawia się po trendzie wzrostowym, 
gdzie tworzy się pierwszy długi byczy świecznik, po którym nas-
tępuje luka wzrostowa z doji i trzeci niedźwiedzi świecznik.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: Wysoka.

Bullish Abandoned Baby

Bullish Abandoned Baby” jest figurą kontynuacji Bearish Doji 
Star. Różni się ona od Gwiazdy Porannej Doji tym, że trzecia for-
mowana świeca posiada byczą lukę, która dodatkowo wzmacnia 
odwrócenie trendu.
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: Bardzo wysoka.
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Bearish Abandoned Baby

Bearish Abandoned Baby jest figurą kontynuacji byczej gwiazdy 
Doji. Różni się od Gwiazdy Wieczornej Doji tym, że trzecia forma-
cja świecowa posiada niedźwiedzią lukę, która dodatkowo wz-
macnia odwrócenie trendu.
• Wzór: wymienny.
• Trend: Niedźwiedzi.
• Niezawodność: Bardzo wysoka. 

Trzy wschodzące gwiazdy  

Three Bullish Stars jest figurą utworzoną przez trzy kolejne do-
jścia po trendzie spadkowym. Liczba ta jest rzadko spotykana, a 
pojawiłaby się w przypadku długiego trendu spadkowego, gdzie 
widzielibyśmy coraz mniejsze świece. Druga doji tworzy lukę spa-
dkową od pierwszej. Trzecia doji zamyka się powyżej drugiej doji. 
Wskazuje to, że trend może się zmienić i stać się byczy. Jest to 
bardziej niezawodne w pobliżu wsparcia.
 • Wzór: Wymiana
 • Trend: Byczy
 • Niezawodność: średnia

Trzy niedźwiedzie gwiazdy

Three Bearish Stars to figura utworzona przez trzy kolejne dojś-
cia po trendzie spadkowym. Liczba ta jest rzadko spotykana, a 
pojawiłaby się w przypadku długiego trendu spadkowego, gdzie 
widzielibyśmy coraz mniejsze świece. Druga doji tworzy lukę 
spadkową od pierwszej. Trzecia doji zamyka się powyżej drugiej. 
Wskazuje to, że trend może się zmienić i stać się byczy. Jest to 
bardziej niezawodne w pobliżu wsparcia. 
 • Wzór: Wymiana
 • Trend: Niedźwiedzi
 • Niezawodność: średnia
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Maszt kanapkowy

Maszt kanapkowy jest figurą składającą się z niedźwiedzie-
go Marubozu, byczego świecznika i trzeciego niedźwiedziego 
świecznika Marubozu. Jest to kontynuacja poprzedniego trendu 
spadkowego. W trendzie spadkowym tworzy się Marubozu i nas-
tępna bycza świeca ma wyższą cenę otwarcia. Trzeci świecznik 
to ponownie Marubozu, który zamyka się w tym samym punkcie 
co poprzedni i pokazuje nam z dużym prawdopodobieństwem 
istnienie wsparcia na zamknięciu Marubozu. 
• Wzór: wymienny.
• Trend: Byczy.
• Niezawodność: średnia.

Trzej Biali Żołnierze  

Trzej biali żołnierze to trzy kolejne duże świece bycze, gdzie 
druga i trzecia świeca otwierają się wewnątrz korpusu poprzed-
niej świecy i zamykają się powyżej niej. Aby ten wzór był bardziej 
wiarygodny, knoty świec powinny być małe i zarówno druga jak i 
trzecia świeca powinny otwierać się powyżej środka poprzedniej 
świecy. 

Formacja ta jest identyfikowana w trendzie spadkowym i wskazu-
je na zmianę trendu na wzrostowy. Jeśli trzy żołnierzyki pojawiają 
się w środku trendu wzrostowego, formacja traci na wiarygod-
ności, ponieważ może to oznaczać wyczerpanie trendu.
 • Wzór: Kontynuacja.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: Wysoka. 
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Trzy czarne kruki

Trzy czarne kruki to trzy kolejne duże niedźwiedzie świece, gdzie 
druga i trzecia świeca otwierają się wewnątrz korpusu poprzed-
niej świecy i zamykają się poniżej niego. Aby ten wzór był bardziej 
wiarygodny, knoty świecowe powinny być małe i zarówno drugi 
jak i trzeci świecznik powinny otwierać się poniżej środka popr-
zedniego świecznika. Formacja ta jest identyfikowana w trendzie 
wzrostowym i wskazuje na zmianę trendu na spadkowy. Jeśli trzy 
kruki pojawiają się w środku trendu spadkowego, formacja traci 
na wiarygodności, ponieważ może to oznaczać wyczerpanie tren-
du spadkowego.
 • Wzór: Kontynuacja.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: Wysoka.

Bearish Triple Formation 

Formacja „Bearish Triple Formation” jest formacją, w której dwie 
duże niedźwiedzie świece są oddzielone przez trzy małe bycze 
świece. Te trzy bycze świece tworzą nowe maksima i są zawarte 
w korpusie pierwszej dużej niedźwiedziej świecy. Formacja ta po-
jawia się w trendzie spadkowym i jest interpretowana jako przys-
tanek przed kontynuacją trendu. Musimy pamiętać, że ta forma-
cja może mieć różne warianty, ponieważ zamiast trzech świec, 
które korygują pierwszą dużą niedźwiedzią świecę, mogą to być 
dwie lub więcej niż trzy. 
• Wzór: kontynuowany.
• Trend: Niedźwiedzi.
• Niezawodność: Wysoka.
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Bycza formacja potrójna 

Bycza formacja potrójna jest formacją, w której dwie duże świe-
ce bycze są oddzielone trzema małymi świecami niedźwiedzimi. 
Te trzy niedźwiedzie świece tworzą nowe minima i są zawarte 
w korpusie pierwszej dużej byczej świecy. Formacja ta pojawia 
się w trendzie wzrostowym i jest interpretowana jako przystanek 
przed kontynuacją trendu. Musimy wziąć pod uwagę, że ten wzór 
może mieć warianty, ponieważ zamiast trzech świec, które kory-
gują pierwszą dużą byczą świecę, mogą być dwa lub więcej niż 
trzy. 
• Wzór: kontynuowany.
• Trend: Byczy.
• Niezawodność: Wysoka.

Mat Hold 

Mat Hold jest formacją, w której dwie duże bycze świece są 
oddzielone trzema małymi niedźwiedzimi świecami, z których 
pierwsza otwiera się z luką w górę. Te trzy niedźwiedzie świece 
tworzą nowe minima, dopóki nie pojawi się druga duża bycza 
świeca i nie zamknie się powyżej wszystkich poprzednich maksi-
mów. Formacja ta pojawia się w trendzie wzrostowym i jest postr-
zegana jako przystanek przed kontynuacją trendu wzrostowego. 
Musimy pamiętać, że ta formacja może mieć warianty, ponieważ 
zamiast trzech świec, które korygują pierwszą dużą byczą świe-
cę, mogą to być dwie lub więcej niż trzy.
 • Wzór: kontynuowany.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: Wysoka.
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Formacja Bullish Gap

Formacja „Bullish Gap” jest formacją, w której dwie duże bycze 
świece są oddzielone trzema małymi niedźwiedzimi świecami. 
Te trzy niedźwiedzie świece tworzą nowe minima i są zawarte w 
korpusie pierwszej dużej byczej świecy. Drugi duży byczy świecz-
nik otwiera się z luką od poprzedniego świecznika, pokazując siłę 
trendu. Formacja ta pojawia się w trendzie wzrostowym i jest in-
terpretowana jako przystanek przed kontynuacją trendu. Ta for-
macja może mieć różne warianty, ponieważ zamiast trzech świec 
korygujących pierwszą dużą byczą świecę, mogą to być dwie lub 
więcej niż trzy.
• Wzór: kontynuowany.
• Trend: Byczy.
• Niezawodność: Bardzo wysoka.

Formacja luki niedźwiedziej

Formacja “Bearish Gap” jest formacją, w której dwie duże nie-
dźwiedzie świece są oddzielone przez trzy małe bycze świece. Te 
trzy bycze świece tworzą nowe maksima i są zawarte w korpusie 
pierwszej dużej niedźwiedziej świecy. Drugi duży byczy świecz-
nik otwiera się z luką od poprzedniego świecznika, pokazując siłę 
trendu. Formacja ta pojawia się w trendzie spadkowym i jest in-
terpretowana jako przełamanie przed kontynuacją trendu. Może 
on mieć różne warianty, jak zamiast trzech świec korygujących 
pierwszą dużą świecę byczą, może być dwie lub więcej niż trzy.
 • Wzór: kontynuowany.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: Bardzo wysoka.
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Bycza dezercja

Bycza dezercja pojawia się w trendzie spadkowym, kiedy świecz-
nik otwiera się z luką spadkową po formacji niedźwiedziego duże-
go świecznika. Następnie formują się dwie kolejne niedźwiedzie 
świece o małych korpusach, po czym pojawia się byczy duży 
świecznik, który zamyka się wewnątrz luki. Zazwyczaj formacja 
ta oznacza zmianę trendu z niedźwiedziego na byczy, a jej wiary-
godność wzrasta im bardziej rynek jest wyprzedany i im bardziej 
rozwinięty jest trend spadkowy. Konieczne jest jednak potwier-
dzenie wzoru 
• Wzór: Zmiana
• Trend: Byczy
• Niezawodność: średnia

Niedźwiedzia dezercja

Niedźwiedzia dezercja pojawia się w trendzie wzrostowym, 
kiedy świecznik otwiera się z luką wzrostową po formacji dużego 
byczego świecznika. Następnie formują się dwie kolejne bycze 
świece, wszystkie o małych korpusach, po czym pojawia się duża 
niedźwiedzia świeca, która zamyka się wewnątrz luki. Zazwyczaj 
formacja ta oznacza zmianę trendu z byczego na niedźwiedzi, a 
jej wiarygodność wzrasta im bardziej rynek jest wykupiony i im 
bardziej rozwinięty jest trend wzrostowy. Konieczne jest jednak 
potwierdzenie wzoru 

• Wzór: Zmiana
• Trend: Niedźwiedzi
• Niezawodność: średnia 
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Niedźwiedzia dezercja

Niedźwiedzia dezercja pojawia się w trendzie wzrostowym, 
kiedy świecznik otwiera się z luką wzrostową po formacji dużego 
byczego świecznika. Następnie formują się dwie kolejne bycze 
świece, wszystkie o małych korpusach, po czym pojawia się duża 
niedźwiedzia świeca, która zamyka się wewnątrz luki. Zazwyczaj 
formacja ta oznacza zmianę trendu z byczego na niedźwiedzi, a 
jej wiarygodność wzrasta im bardziej rynek jest wykupiony i im 
bardziej rozwinięty jest trend wzrostowy. Konieczne jest jednak 
potwierdzenie wzoru 
• Wzór: Zmiana
• Trend: Niedźwiedzi
• Niezawodność: średnia 

Dwa czarne kruki

Dwa czarne kruki pojawiają się zazwyczaj w rozwiniętym trendzie 
wzrostowym. Pojawia się duża bycza świeca, po której następuje 
mała niedźwiedzia świeca, która otwiera się luką. Wreszcie, nie-
dźwiedzi świecznik otwiera się wewnątrz korpusu poprzedniego 
świecznika i zamyka się wewnątrz korpusu pierwszego byczego 
świecznika. Formacja ta oznacza wyczerpanie trendu wzros-
towego, choć wymaga potwierdzenia w postaci czwartej nie-
dźwiedziej świecy.
• Wzór: Zmiana.
• Trend: Niedźwiedzi.
• Niezawodność: średnia.

Mała ukryta jaskółka

Po trendzie spadkowym pojawia się „Mała ukryta jaskółka”. For-
macja ta jest definiowana przez formację dwóch niedźwiedzich 
marubozu, odwróconego młota, który otwiera się z luką, ale jest 
zamykany przez knot i w końcu, trzeciego niedźwiedziego ma-
rubozu, który otwiera się z dużą byczą luką i spada, aby pokryć 
poprzednią świecę. Formacja ta wskazuje na wyczerpanie trendu 
i jego odwrócenie. 
• Wzór: Zmiana.
• Trend: Byczy.
• Niezawodność: Wysoka.
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Triple top formation

Triple top formation pojawia się w trendzie spadkowym z forma-
cją trzech niedźwiedzich świec, z których każda wyznacza nowe 
minimum. Następnie świecznik otwiera się poniżej poprzedniego 
świecznika i przekształca się w duży byczy świecznik, zamyka-
jąc się powyżej otwarcia pierwszego niedźwiedziego świeczni-
ka. Zazwyczaj oznacza to, że niedźwiedzio nastawieni traderzy 
realizują zyski, aby bazowy trend spadkowy pozostał w miejscu. 
Innymi słowy, zwykle wskazuje na zatrzymanie trendu, ale nie na 
jego zakończenie. 
• Wzór: kontynuowany.
• Trend: Niedźwiedzi.
• Niezawodność: niska.

Triple bottom formation

Triple bottom formation pojawia się w trendzie wzrostowym z 
formacją trzech byczych świec, z których każda tworzy nowy 
wyż. Następnie, świeca otwiera się powyżej poprzedniej świecy i 
zamienia się w dużą niedźwiedzią świecę, zamykając się poniżej 
otwarcia pierwszej byczej świecy. Zazwyczaj oznacza to, że byki 
realizują zyski, aby bazowy trend wzrostowy pozostał na swoim 
miejscu. Innymi słowy, zwykle wskazuje na zatrzymanie trendu, 
ale nie na jego zakończenie. 
• Wzór: kontynuowany.
• Trend: Byczy.
• Niezawodność: niska. 

Bullish Window

Bullish window jest reprezentowane przez trend wzrostowy, a 
następnie lukę, która pokazuje siłę obecnego trendu (druga świe-
ca hossy może być również doji). Ta luka lub „okno”, które jest 
tworzone, będzie działać jako wsparcie w przypadku przyszłych 
spadków cen. Jeśli następuje cofnięcie, które zamyka się poniżej 
wyżu pierwszej świecy, formacja jest unieważniana.
 • Wzór: ciągły.
 • Trend: Byczy.
 • Niezawodność: Wysoka.
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Bearish Window

Japoński świecznik „bearish window” jest reprezentowany przez 
trend spadkowy, a następnie lukę, która pokazuje siłę obecnego 
trendu (drugi niedźwiedzi świecznik może być również doji). Ta 
luka lub „okno”, które jest tworzone, będzie działać jako opór w 
przypadku przyszłych wzrostów cen. Jeśli nastąpi cofnięcie, któ-
re zamknie się powyżej niżu pierwszej świecy, formacja zostaje 
unieważniona.
• Wzór: ciągły 
• Trend: Niedźwiedzi 
• Niezawodność: Wysoka 

Bycza gwiazda Doji

Bycza gwiazda doji jest niekompletną figurą. Składa się on z nie-
dźwiedziej długiej świecy, luki i następującej po niej świecy doji. 
Pojawia się, gdy mamy do czynienia z trendem spadkowym, a 
trend spadkowy jest wyczerpany. Ponieważ jest to figura nie-
dokończona, musi zostać potwierdzona kolejną świeczką, która 
potwierdzi zmianę trendu i nowy trend wzrostowy.
• Wzór: Wymiana 
• Trend: Byczy 
• Niezawodność: średnia 

Niedźwiedzia gwiazda doji

Niedźwiedzia gwiazda doji jest niekompletną figurą. Składa się 
on z długiej byczej świecy, luki i następującej po niej świecy doji. 
Pojawia się, gdy istnieje trend wzrostowy, a trend wzrostowy jest 
wyczerpany. Ponieważ jest to figura niedokończona, musi zostać 
potwierdzona kolejną świeczką, która potwierdzi zmianę trendu i 
nowy trend spadkowy. 
 • Wzór: Wymiana
 • Trend: Niedźwiedzi
 • Niezawodność: średnia



36

Gap Two Crows

Gap two crows to figura składająca się z długiego białego świecz-
nika, luki i dwóch kolejnych czarnych świec. Formuje się po tren-
dzie wzrostowym na rynku. 

Czarny świecznik po luce jest mniejszy niż drugi. Jest to znak, że 
trend wzrostowy stracił na sile, a potwierdzony opór jest twor-
zony przez 2 czarne świece. Zmiana trendu jest potwierdzona, 
jeśli powstała luka zamknie się.
• Wzór: wymienny.
• Trend: Niedźwiedzi.
• Niezawodność: Wysoka.

Stair Stepper

Stair Stepper to figura, w której występuje trend spadkowy, z tr-
zema świeczkami o coraz niższych otwarciach i szczytach, twor-
zącymi formację „trzech czarnych kruków”. Następny świecznik 
tworzy „odwrócony młot”, który sygnalizuje wyczerpanie trendu 
i możliwość odwrócenia tego trendu, jeśli pojawi się piąty byczy 
świecznik. 
• Wzór: wymienny.
• Trend: Byczy
• Niezawodność: średnia

Niedźwiedzia Deliberacja

Niedźwiedzia Deliberacja jest figurą składającą się z dwóch 
białych świec i trzeciej krótkiej czarnej świecy po otwarciu luki. 
Formuje się, kiedy jest trend wzrostowy i ten trend pokazuje oz-
naki wyczerpania z czarną świeczką, która się formuje. Nie jest to 
definitywna zmiana trendu i musielibyśmy poczekać na kolejną 
świecę, ale może być przydatna do zamykania pozycji. 
 • Wzór: wymienny.
 • Trend: Niedźwiedzi.
 • Niezawodność: średnia.
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