
Kilka uwag na temat zastosowania wstęg Bollingera.  
 
Jednym z popularnych narzędzi inwestycyjnych na rynku kapitałowym są wstęgi Bollingera, 

składające się ze średniej ruchomej oraz wstęgi górnej i dolnej1. W przypadku średniej 

ruchomej najczęściej stosuje się zwykłą (simple moving average - SMA) lub wykładniczą 

średnią ruchomą (expotential moving average - EMA) o długościach 9 lub 20 interwałów 

czasowych2, chociaŜ nie ma Ŝadnych przeciwwskazań do stosowania innej długości 

uśredniania3. Jeśli średnią ruchomą z nokresów oznaczymy ja nMA , to górna i dolna wstęga 

Bollingera (oznaczone jako GB  i DB ) zostaną obliczone w następujący sposób4: 

12 nnG MAB σ⋅+=           

22 nnD MAB σ⋅−=           

gdzie: 

1nσ - odchylenie standardowe z 1n przedziałów czasowych,  

2nσ - odchylenie standardowe z 2n przedziałów czasowych. 

Z konstrukcji wstęgi Bollingera jednoznacznie wynika, Ŝe odwołuje się ona do narzędzi 

czysto statystycznych5.  

Najczęściej wykorzystywanym w analizie technicznej jest przypadek, kiedy 

odchylenia standardowe dla narysowania górnej i dolnej bandy pochodzą z tego samego 

przedziału czasu, co długość średniej ruchomej tj.: 21 nnn == , co prowadzi do równości 

odchyleń standardowych: nnn σσσ == 21 . Przy posługiwaniu się wstęgą Bollingera, w 

analizie technicznej obowiązuje zasada, Ŝe górna wstęga stanowi pasmo oporu, a dolna – 

wsparcia  oraz, Ŝe  ruch zapoczątkowany na jednej wstędze kończy się najczęściej na drugiej 

wstędze. W przypadku stosowania przy konstrukcji wstęg Bollingera dwu odchyleń 

standardowych, inwestorzy korzystają z zasady tzw. „dwa sigma”, oznaczającej, Ŝe cena 
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znajduje się między tymi dwiema wstęgami przez ok. 95% czasu rynkowego, a wybicia poza 

wstęgę mają miejsce niezwykle rzadko6.   

Przykładem zastosowania wstęg Bollingera jest miara Z- score wprowadzona przez 

Chana [2006]7 mierząca róŜnicę między ceną zamknięcia (C ), a średnią ruchomą N – sesyjną 

( NSNA ). Wynik odejmowania jest dzielony przez odchylenie standardowe ceny (Nσ ) na 

przestrzeni ostatnich N sesji – por rys. 1: 
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W powyŜszym wzorze licznik symbolizuje oczekiwany zysk (w jednostkach pienięŜnych) z 

przeprowadzonej transakcji, a mianownik jest miarą oczekiwanego ryzyka.  

W koncepcji inwestowania zgodnie z trendem ruch ceny powyŜej górnej wstęgi Bollingera o 

odchyleniu 1 odchylenia standardowego od średniej ruchomej, jest sygnałem trendu 

wzrostowego. Z kolei spadek ceny poniŜej dolnej wstęgi Bollingera (oddalonej o jedno 

odchylenie standardowe od średniej ruchomej) jest sygnałem trendu spadkowego. Na tej 

podstawie moŜna stworzyć prosty system transakcyjny (z jednym odchyleniem 

standardowym): 

1. Kupno (otwarcie pozycji długiej) cena znajduje się powyŜej górnej wstęgi Bollingera, 

2. SprzedaŜ (zamknięcie pozycji długiej) – cena znajduje się poniŜej górnej  wstęgi 

Bollingera, 

3. SprzedaŜ (otwarcie pozycji krótkiej) – cena wybija się poniŜej dolnej wstęgi 

Bollingera,  

4. Kupno (zamknięcie pozycji krótkiej) – cena powraca powyŜej dolnej wstęgi 

Bollingera.  

Dla tego systemu transakcyjnego jako benchmark wybrana została stopa zwrotu uzyskana w 

strategii kup i trzymaj. Jeśli teraz średnią ruchomą NSNA  przyjmiemy jako benchmark, wtedy 

wskaźnik Z, przypominający w swoje konstrukcji wskaźnik Sharpe’a, będzie niczym innym 

jak excess return przypadającym na jednostkę ryzyka.   

Z wykorzystaniem wskaźnika Z moŜna takŜe dokonać modyfikacji systemu transakcyjnego 

do postaci: 

1. Otwarcie pozycji długiej: cena powyŜej górnej wstęgi Bollingera oraz 1>Z , 
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2. Otwarcie pozycji krótkiej: cena poniŜej dolnej wstęgi Bollingera oraz 1−<Z , 

3. SprzedaŜ (zamknięcie pozycji długiej): cena poniŜej górnej wstęgi Bollingera lub  1<Z , 

4. Kupno (zamknięcie pozycji krótkiej): cena powyŜej dolnej wstęgi lub 1−>Z . 

Zlecenie obronne umieszczane jest 5 pkt powyŜej lub poniŜej ceny otwarcia pozycji – w 

zaleŜności od rodzaju pozycji (długa lub krótka).  

Jeszcze inną metodę pomiaru ryzyka z wykorzystaniem wstęg Bollingera zapronował 

Vervoort [2010]8, definiując wskaźnik b%  w sposób następujący: 
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Wskaźnik ten jest relacja róŜnicy ceny zamknięcia od dolnej wstęgi Bollingera do róŜnicy 

odległości między wstęgami. Inna postać powyŜszego wzoru to: 
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