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 Warunki użytkowania  

Oprogramowanie bossaCandleScanner oraz wszystkie materiały umieszczone na stronie www.candlescanner.com są własnością LEMPART Jacek 

Lempart, EU-VAT ID PL7371880826, Dobra 668, 34-642 Dobra. 

Z bossaCandleScanner można tylko korzystać w ramach usług oferowanych przez DM BOŚ. 

Nie odpowiadamy za treści umieszczone na stronach www.candlescanner.com oraz bossa.pl. 

Nie odpowiadamy za decyzje finansowe podejmowane w oparciu o oprogramowanie bossaCandleScanner. 

Wszelka pomoc techniczna udzielona może być tylko przez DM BOŚ. 

http://www.candlescanner.com/
http://www.candlescanner.com/
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1 Wprowadzenie  
 

 
bossaCandleScanner jest oprogramowaniem do analizy technicznej skierowanym przede wszystkim do inwestorów 

stosujących japońskie formacje świecowe. Narzędzie może być z powodzeniem wykorzystywane zarówno przez 

początkujących jak i zaawansowanych inwestorów aktywnych na dowolnym rynku, np. akcyjnym, kontraktów terminowych 

czy forex. 

Japońskie formacje świecowe są powszechnie znane i wykorzystywane do interpretacji zachowania cen na rynkach 

finansowych. Formacje świecowe są bardzo interesujące, ponieważ bez względu na to jak rynki finansowe ewoluują w 

czasie, powtarzalne wzory tworzące formacje będą zawsze obecne na wykresach.  

Często zdarza się jednak, że wykresy świecowe interpretowane są w niejednoznaczny sposób gdyż w grę wchodzi  czynnik 

ludzkiej subiektywności. Dlatego z pomocą przychodzi człowiekowi komputer, który bez zbędnych emocji  może w 

obiektywny (neutralny) sposób analizować rynki. 

Należy jednak zaznaczyć, że identyfikacja poszczególnych formacji świecowych na wykresie to zaledwie  wstęp  do procesu  

inwestycyjnego. Aby miał on szansę być zyskownym, nie można pominąć takich elementów jak zarządzanie ryzykiem oraz 

wielkością pozycji. 

Dzięki bossaCandleScanner możesz: 

 Szybko skanować wykresy świecowe w poszukiwaniu formacji świecowych 

 Mierzyć skuteczność formacji, czyli sprawdzać czy działają one tak jak byś tego oczekiwał 

 Budować proste strategie inwestycyjne oparte o formacje świecowe i testować je na danych historycznych (tzw. 
backtesting) 

bossaCandleScanner zawiera rozbudowane opcje konfiguracyjne, tak, aby użytkownik mógł dostosować działanie aplikacji 

według indywidualnych oczekiwań. 
 

1.1 Wsparcie techniczne 

 
W przypadku problemów z aplikacją prosimy o kontakt mailowy na adres makler@bossa.pl 

 

1.2 Wymagania  techniczne 
 

1.2.1 Wymagania systemowe 
 

Aplikacja wspiera następujące wersje systemu Microsoft Windows: 

 Microsoft Windows Vista 

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Windows 8 

 Microsoft Windows 8.1 

 Microsoft Windows 10 

Oprogramowanie wspiera zarówno wersję 32-bitową jak i 64-bitową. Aplikacja nie może być uruchomiona na systemach 

Apple macOS. 

 

1.2.2 Wymagania sprzętowe 
 

Aby uruchomić bossaCandleScanner, komputer musi spełnić następujące minimalne wymagania:  

 Procesor: 1 GHz lub szybszy x86-bit lub x64-bit z SSE2 

mailto:makler@bossa.pl
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 Pamięć RAM: 1 GB RAM (32-bit) lub 2 GB RAM (64-bit) 

 Dysk twardy: 300 MB wolnej przestrzeni 

 Ekran: co najmniej o rozdzielczości 1280 × 768 pikseli 

 

1.3 Instalacja 

 
1.3.1 Instalowanie aplikacji 

 

Plik instalacyjny należy pobrać z niniejszego linku: http://bossa.pl/narzedzia/ 

Następnie pobrany plik należy uruchomić poprzez podwójne kliknięcie (konto użytkownika w systemie Windows musi 

mieć prawa administratora). Proces instalacji jest bardzo prosty i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Wystarczy 
podążać za poszczególnymi krokami kreatora instalacji. 

 

1.3.2 Uruchamianie aplikacji 
 

Po zakończonym procesie instalacyjnym można uruchomić aplikację.  Ikona aplikacji, w zależności od opcji wybranej 

podczas instalacji, dostępna będzie w menu Start i/lub na pulpicie pod nazwą bossaCandleScanner. 
 

 

Rysunek 1.1 Podczas pierwszego uruchomienia bossaCandleScanner, będziesz poproszony o podanie swojego unika lnego tokenu, 
aktywującego licencję. Kolejne uruchomienia aplikacji nie będą wymagały podawania tokenu.  

 

 

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wymagane jest aktywne połączenie internetowe. Będziesz 

poproszony o podanie unikatowego tokenu użytkownika, aktywującego Twoją  licencję.  

 

Licencja bossaCandleScanner może być aktywna tylko na jednym fizycznym komputerze. Aby 

móc korzystać z aplikacji na wielu komputerach, na każdym urządzeniu musi być aktywowana 

osobna licencja. 

http://bossa.pl/narzedzia/
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Jeśli komputer, na którym pracujesz znajduje się za serwerem pośredniczącym (tzw. serwer proxy), musisz wprowadzić 

jego dane w zakładce Ustawienia Proxy podczas aktywacji oprogramowania. 

Podczas pierwszego uruchomienia, po aktywacji licencji, bossaCandleScanner zaproponuje Ci zaimportowanie 

przykładowych danych z notowaniami. Możesz pominąć ten krok, jeśli wolisz później zaimportować własne dane (np. 

korzystając z importera danych DM BOŚ). 

 

1.3.3 Aktualizacja aplikacji 
 

Kiedykolwiek pojawi się nowsza wersja aplikacji wystarczy wykonać kroki identyczne jak przy procesie  instalacji. Zalecane 

jest uprzednie usunięcie poprzedniej wersji aplikacji oraz wykonanie kopii zapasowej danych notowań powiązanych z 

aplikacją. 

 

1.3.4 Usuwanie aplikacji z systemu 
 

Aby usunąć aplikację z komputera należy uruchomić Panel sterowania » Odinstaluj program , następnie wybrać 

bossaCandleScanner i nacisnąć przycisk Odinstaluj. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie celem ukończenia 

procesu odinstalowania aplikacji. 
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2 Wstęp teoretyczny  
 

 
Rozdział ten zawiera zwięzły opis koncepcji i terminologii poświęconej świecom japońskim, których zrozumienie jest 

niezbędne, by móc w pełni wykorzystać bossaCandleScanner. Bardziej obszerny opis  znajduje się  w książce     Leksykon 

 f ormacji świecowych Wydawnictwa Linia. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że sam fakt zidentyfikowania formacji świecowej na wykresie nie jest absolutnie 
wystarczającym warunkiem, aby proces inwestycyjny był zyskowny. Pojawienie się formacji to zaledwie pierwszy krok, 

natomiast kolejne to określenie, jakie (dodatkowe) warunki muszą zostać spełnione, by otworzyć pozycję na rynku oraz 

kiedy ją zamknąć. Kluczowe jest również dobranie odpowiedniej wielkości otwieranej pozycji, szczególnie w przypadku 

aktywnością na rynkach lewarowanych (kontrakty terminowe, forex). 

 

2.1 Budowa świecy 
 

Świeca (zwana też linią, słupkiem) zbudowana jest z czterech cen: 

 ceny otwarcia (ang. opening price, open) 

 ceny maksymalnej (ang. maximum price, high) 

 ceny minimalnej (ang. minimum price, low) 

 ceny zamknięcia (ang. closing price, close) 

 
 

Rysunek 2.1 Budowa świecy japońskiej. 

 

Interwał czasu, jaki zawiera się w jednej świecy może być dowolny i stanowić tak krótki okres jak jedna minuta, lub tak 

długi jak tygodnie, miesiące czy nawet lata. bossaCandleScanner umożliwia analizę wykresów dla świec dziennych lub o 

wyższych interwałach będących wielokrotnością notowań dziennych.  

Pojedyncza świeca składa się z trzech elementów: cienia górnego, cienia dolnego i korpusu. Świeca jest przedstawiona jako 

prostokąt ograniczony ceną otwarcia i zamknięcia. Kolor prostokąta różni się w zależności od tego czy cena otwarcia jest 

wyżej lub niżej od ceny zamknięcia. 

Jeśli cena zamknięcia jest wyżej oznacza to, że w danym interwale czasowym (np. dniu w prz ypadku świecy dziennej) 

mieliśmy wzrost ceny i świeca określana jest mianem świecy białej. W przeciwnym przypadku mamy świecę spadkową, która 

określana jest wówczas świecą czarną. Kolory jednakże mogą być ustawiane według preferencji użytkownika. 

http://www.wydawnictwolinia.pl/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=47&amp;vmcchk=1&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=7
http://www.wydawnictwolinia.pl/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=47&amp;vmcchk=1&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=7
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2.2 Długie i krótkie linie 

 
Długość (wielkość) świec na wykresie może się znacznie wahać. Wyróżnić można tak zwane krótkie linie, czyli świece, które 

powstały przy niskiej zmienności rynkowej. Analogicznie definiujemy długie linie, które powstają w warunkach dużej 

zmienności rynkowej (dużych rozpiętości pomiędzy maksymalnymi i minimalnymi cenami świecy). bossaCandleScanner w 

zależności od typu linii świecy koloruje świece – kolorem pomarańczowym linie (dni) krótkie, oraz zielonym linie (dni) 

długie. 

Wiedza o tym, czy mamy długą czy krótką linię ma istotne znaczenie podczas procesu skanowania formacji.  Przykładowo 

układ świecy może wizualnie na wykresie reprezentować jakąś formację, natomiast  algorytm  skanujący może nie uznać 

tego układu za poprawną formację właśnie z powodu braku spełnienia warunku długości świecy. Dzięki temu pod uwagę 
brany jest nie tylko sam układ świec tworzących formację, ale i kontekst rynkowy, w jakim ten układ powstał. Mniej 

zaawansowani inwestorzy mogą jednak pominąć te szczegóły w początkowym  etapie edukacji. 

 
 

Rysunek 2.2 Pfizer Inc. – dni długie (świece zielone) i dni krótkie (świece pomarańczowe). To czy świeca jest traktowana jako długa czy 
krótka zależy od bieżącej zmienności, liczonej z (domyślnie) 25 poprzedzających świecę sesji. Kolorystyka świec może być wyłączona w 
aplikacji. 

 
 

Powszechnym błędem analitycznym jest spoglądanie na historyczny wykres, a następnie określanie rozmiarów (długości)  

świecy nie tylko w kontekście świec poprzedzających, ale również tych z przyszłości, której z oczywis tych względów przy 

zawieraniu realnych transakcji na rynku znać nie możemy. 

 
 

 

Więcej o budowie świecy możesz zobaczyć tutaj (fi lm w języku angielskim). 

 

Pod niniejszym linkiem można oglądnąć szczegółowe wyjaśnienie idei długich/krótkich dni  (fi lm 

w języku angielsk im). 

https://www.youtube.com/watch?v=vr9p-f4mvPg
https://www.youtube.com/watch?v=3jKZuMM9hlk
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Rysunek 2.3 Wykres prezentujący sposób w jaki bossaCandleScanner określa długość świecy. Zielona linia wyznacza 70% (wartość 
dobrana arbitralnie, która może być zmieniona przez użytkownika aplikacji) średniej kroczącej cen, liczonej z ostatnich 25 świec. Gdy 

świeca przekracza zieloną linię, oznaczona jest kolorem zielonym, co sugeruje, że jest do dzień długi. Świece, które mieszczą  się poniżej 
zielonej linii zaznaczone są kolorem żółtym, oznaczającym dzień krótki. Świece granatowe oznaczają tak zwane szpulki, a czerwone 

świece typu doji. 
 
 

2.3 Świece podstawowe 

 
Świece na wykresie mogą przyjmować bardzo różne formy. Mogą mieć długie lub krótkie korpusy lub wręcz ich nie 

posiadać, gdy cena otwarcia równa się cenie zamknięcia (tak zwane świece typu doji). Analogicznie może być z cieniami.  

Ponadto świece mogą wskazywać na spadek lub wzrost ceny w określonym interwale czasowym. Dlatego celem  

uporządkowania nazewnictwa i metodologii opisującej formacje świecowe, wprowadzono pojęcie tak zwanych świec 

podstawowych. Każda świeca na wykresie jest jakąś konkretną świecą podstawową, przy czym niekoniecznie musi być 

formacją bądź częścią formacji świecowej. Świece podstawowe stanowią podstawowy komponent, z których zbudowane 

są formacje świecowe. 

 

2.3.1 Świece o różnych cenach otwarcia i zamknięcia z cieniami 
 

Wyróżniamy następujące świece z różnymi cenami otwarcia i zamknięcia, posiadające dwa cienie (górny i dolny), oraz z 
korpusem dłuższym niż cienie: 

 Krótka biała świeca (dzień krótki) 

 

Pod niniejszym linkiem można oglądnąć szczegółowe wyjaśnienie idei świec podstawowych (film 

w języku angielskim). Zachęcamy również do skorzystania z wbudowanego w aplikację słownika 

formacji świecowych (menu NARZĘDZIA GŁÓWNE). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlWR8h0TZck
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 Biała świeca (dzień długi) 

 Długa biała świeca (dzień długi) 

 Krótka czarna świeca (dzień krótki) 

 Czarna świeca (dzień długi) 

 Długa czarna świeca (dzień długi) 
 

2.3.2 Świece marubozu 
 

Świece, których cena otwarcia i zamknięcia jest różna, ale które nie mają przynajmniej jednego cienia określane są mianem 

świec marubozu. Jeśli jeden cień jest obecny, to, aby świeca była zakwalifikowana jako świeca marubozu, jej korpus musi 

być dłuższy od tego cienia (w przeciwnym razie mamy świecę nazywaną szpulką). Świece marubozu mogą występować 
zarazem jako dni krótkie i długie. 

Rozróżniamy następujące świece marubozu: 

 Marubozu białe 

 Marubozu białe otwarcia 

 Maruzbozu białe zamknięcia 

 Marubozu czarne 

 Marubozu czarne otwarcia 

 Maruzbozu czarne zamknięcia 

 

2.3.3 Szpulki 
 

Świece o różnych cenach otwarcia i zamknięcia, posiadające co najmniej jeden cień, przy czym korpus nie może być 

dłuższy od żadnego cienia, określane są mianem szpulek. Wyróżniamy następujące szpulki: 

 Szpulka biała (dzień długi lub krótki, przy czym żaden cień nie może być dłuższy więcej niż trzy razy od korpus) 

 Szpulka czarna (dzień długi lub krótki, przy czym żaden cień nie może być dłuższy więcej niż trzy razy od 

korpusy) 

 Wysoka fala – rodzaj szpulki występujący w dniu długim (jeśli jeden z cieni jest co najmniej trzy razy dłuższy niż 

korpus). 

W bossaCandleScanner szpulki są domyślnie oznaczone na wykresie kolorem granatowym.  

 

2.3.4 Świece doji 
 

Świeca której cena otwarcia równa się cenie zamknięcia, czyli nieposiadająca korpusu, nazywana jest świecą doji. Świece 

doji mogą, ale nie muszą posiadać cieni. 

bossaCandleScanner dopuszcza niewielkie odstępstwo od tej twardej reguły – można ustawić maksymalną różnicę w cenie 
otwarcia i zamknięcia. Wizualnie takie świece, pomimo, że z definicji nie mogłyby być traktowane jako doji, wyglądają jak 

doji. 

Wyróżniamy następujące rodzaje doji: 

 Doji czterech cen (dzień krótki) 

 

Więcej o świecach możesz zobaczyć tutaj (fi lm w języku angielskim). 

 

Więcej o świecach marubozu możesz zobaczyć tutaj (fi lm w języku angielskim). 

 

Więcej o szpulkach możesz zobaczyć tutaj (fi lm w języku angielskim). 

https://www.youtube.com/watch?v=Paa3ezUXvpg
https://www.youtube.com/watch?v=sPkrWz1x1tE
https://www.youtube.com/watch?v=7OWhMkfi0oM
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 Doji długonogie (długi dzień) 

 Ważka doji (długi dzień) 

 Nagrobek doji (długi dzień) 

 doji (krótka lub długa linia) 

W aplikacji bossaCandleScanner świece doji są domyślnie rysowane w kolorze czerwonym (ustawienie to można 

zmodyfikować). 

Świece doji mogą być łatwo pomylone ze szpulkami, gdy mamy do czynienia z bardzo niewielkim korpusem, co z kolei 
ma znaczenie w kontekście uznania, bądź nie, danej formacji na wykresie.  

 

2.4 Wykresy 

 
W większości zachodniej literatury opisującej japońskie formacje świecowe, uproszczono analizę poprzez ograniczenie 

kolorów świec do czarnego (spadki) i białego (wzrosty), bądź ich odpowiedników. Seiki Shimizu w swojej książce The 

Japanese chart of  charts pokazuje, że oryginalne podejście w Japonii było bardziej skomplikowane.  

Rysunek 2.4 Wykres akcji firmy Alcoa Inc z zastosowanym schematem kolorów bossaCandleScanner. Dzięki temu natychmiast 

widzimy na wykresie, czy mamy dzień długi, czy krótki (odpowiednio zielone lub żółte świece). Łatwo też rozróżnić szpulki (świece 
granatowe) od doji (świece czerwone). Taka forma prezentowania wykresów z użyciem kolorów może być w bossaCandleScanner 
wyłączona. 

 
Precyzyjne przypisanie świecy jej charakterystyki (dzień długi/krótki, typ świecy podstawowej) jest kluczowy w poprawnym 

(obiektywnym) poszukiwaniu formacji świecowych na wykresie. Użytkownik bossaCandleScanner ma przy tym możliwość 
modyfikacji parametrów w algorytmach, które skanują wykresy. 

 

Więcej o szpulkach możesz zobaczyć tutaj (fi lm w języku angielskim). 

 

Więcej o kolorystyce wykresów świecowych możesz zobaczyć tutaj (fi lm w języku angielskim). 

https://www.youtube.com/watch?v=wMdUAF6o9E8
https://www.youtube.com/watch?v=UW7gkcpsjT0
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2.5 Trend cen i ich średnie 

 
Jednym ze sposobów wyznaczania trendu cen na wykresie jest wykorzystanie średnich kroczących, będących po prostu 

średnimi cen (na przykład cen zamknięcia) za określony okres czasu. Im średnia używa krótszego okresu (mniejszej liczby 

świec) tym bardziej wpływ na jej wartości ma szum  rynkowy. 

Co do zasady na wykresie trend spadkowy mamy wtedy, gdy świece znajdują się poniżej linii wyznaczającej średnia cenę 

(średnią kroczącą). Analogicznie, gdy świece na wykresie znajdują się powyżej linii średniej kroczącej, mamy trend 

wzrostowy. 

Informacja o tym jaki mamy trend jest kluczowa w kontekście formacji świecowych. Każda formacja bowiem stanowi 

prognozę kontynuacji lub odwrócenia trendu. Ze względu na trend, formacje świecowe dzielą się na:  

 Odwracające trend spadkowy na trend wzrostowy 

 Kontynuujące trend wzrostowy 

 Odwracające trend wzrostowy na trend spadkowy 

 Kontynuujące trend spadkowy 

Zdarza się, że na wykresie można dostrzec formację świecową, która za taką nie jest uznana przez algorytmy 

bossaCandleScanner. Przykładowo, aby formacja objęcia bessy była uznana za prawidłową, musi powstać w trendzie 

spadkowym, ponieważ prognozuje odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy.  
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3 Podstawowe operacje  
 
 

3.1 Interfejs  graficzny głównego okna aplikacji 
 

bossaCandleScanner umożliwia szeroki wachlarz konfiguracji, aby spełnić indywidualne oczekiwania użytkownika. 
Aplikacja zbudowana jest z wielu okien, które zawierają się w głównym oknie aplikacji. Okienka mogą być przesuwane w 

różne obszary aplikacji, mogą być dokowane lub pływające. Niektóre okienka mogą być też ukrywane. 

 

3.1.1 Zrozumienie systemu dokowania okien 
 

W aplikacji rozróżniamy dwa typy okien: okna dokumentów oraz okna narzędzi. Okna dokumentów wykorzystywane są 

głównie do prezentowania treści, jak na przykład wykresu świecowego, statystyk lub słownika formacji świecowych. Okna 

narzędzi pełnią z kolei rolę pomocniczą i są wykorzystywane do tego, aby zmienić bieżącą zawartość (kontekst) okien 

dokumentów. Na przykład zmieniając aktywny element na liście symboli (walorów) zmienia się zawartość okna z 
wykresem. Z punktu widzenia użytkownika istotne jest to, że każdy typ okna posiada oddzielny kontener, czyli obszar w 

obrębie którego okno może być dokowane (osadzane). 

 
 

Rysunek 3.1 Zielony prostokąt przedstawia okna narzędzi, natomiast czerwony prostokąt zawiera okna dokumentów. Okna z zielonego 

obszaru mogą być zadokowane w obszarze czerwonym, ale nie odwrotnie (tj. okna dokumentów nie mogą być zadokowane w obszarze 
kontenera okien narzędzi). 

 

bossaCandleScanner umożliwia przywrócenie domyślnego układu okien. Może być to przydatne 

zwłaszcza dla mniej doświadczonych użytkowników, którzy po wykonaniu serii zmian w wyglądzie 

aplikacji chcieliby w prosty sposób przywrócić oryginalny wygląd. 
 

Opcja dostępna jest  poprzez menu WIDOK » Układ Okien » Domyślny Układ. 
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Rysunek 3.2 Wybranie grupy Akcje GPW w oknie narzędzi Grupy symboli powoduje wyświetlenie listy walorów w oknie 
narzędzi Symbole. 

 

Kontener  to  nic  innego  jak  obszar  w  obrębie  którego  można  umieścić  określony  typ okna  

aplikacji. 
 

Kontener okien narzędzi może zawierać tylko okna tego typu. Kontener okien dokumentów może 

dodatkowo przechowywać, poza oknami dokumentów, również okna narzędzi. 
 

Przykładowo okno Symbole (należące do typu okien narzędzi) może być zadokowane w 

kontenerze dokumentów, wraz z, na przykład, oknem wykresu. Okno wykresu nie może jednak 

być zadokowane w kontenerze okien narzędzi, w którym domyślnie znajduje się okno Symbole. 
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Rysunek 3.3 Anatomia okien bossaCandleScanner. Okna narzędzi zaznaczone są zielonym prostokątem. W żółtym prostokącie 

umieszczone są okna dokumentów. Kontener dokumentów jest dodatkowo przedzielony, tak, że tworzy dwa pod -kontenery (kolor 
czerwony). Niebieski prostokąt prezentuje pasek dla ukrytych okien narzędzi.  

 
3.1.2 Menadżer dokowania okien 

 
bossaCandleScanner zawiera tak zwanego menadżera dokowania okien, który pomaga w przeciąganiu okien z  jednego obszaru 
aplikacji do innego. 

 
 

Rysunek 3.4 Przeciągając okna, aplikacja pokazuje obszar nowego położenia docelowego w postaci zacienionego obszaru. 
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Narzędzie to składa się z dwóch stref: zewnętrznej i wewnętrznej. Strefa zewnętrzna pozwala na przesuwanie okna 

pomiędzy kontenerami, natomiast strefa wewnętrzna w ramach tego samego kontenera. Menadżer widoczny jest w postaci 

czterech punktów wskazującymi różne kierunki, i jest aktywowany w momencie próby przeciągnięcia myszą okna.  

 

3.1.3 Pływające okna 
 

Zarazem okna narzędzi jak i dokumentów mogą być przełączone w tak zwany tryb okien pływających. Jest kilka sposobów 

na to, aby przełączyć okno w tryb pływający: 

 Przeciągnij okno narzędzi poza obszar kontenera, w którym się znajduje do, kontenera w którym już znajdują 

się inne okna w trybie pływającym 

 Przeciągnij okno narzędzi do obszaru, który nie jest wskazany przez menedżera zarządzania oknami – wówczas 

stworzony będzie nowy kontener dla pływających  okien

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego Pływające

 Kliknij podwójnie na pasku tytułu  okna

Aby okno ponownie zadokować wystarczy przeciągnąć je do kontenera, który jest zadokowany lub podwójnie kliknąć na 
pasku tytułu. 

 
 

Rysunek 3.5 Pływające okna. Wykorzystanie tego mechanizmu może być przydatne, gdy aplikacja wyświetlana jest na więcej niż jednym 
monitorze komputera (wewnętrzne okno aplikacji można wyciągnąć poza obszar głównego okna). 

 

3.1.4 Auto-ukrywające okna 
 

Okna narzędzi mogą się automatycznie chować. Do przełączania okna w ten tryb służy przycisk symbolizujący szpilkę, 

umieszczony w prawym górnym rogu okna. 

Umieszczenie kursora myszy nad zakładką kontenera, wyświetlającą tytuł okna, powoduje, że okno jest maksymalizowane. 
Tak długo jak kursor myszy znajduje się w obrębie okna, tak długo okno jest widoczne. Aby okno było widoczne cały 

czas należy wcisnąć przycisk symbolizujący szpilkę. 
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Rysunek 3.6 Przykład okna narzędzi Symbole i Grupa symboli, które są "zaczepione". Klikając w przycisk szpilki w prawym 
górnym rogu okno będzie "odczepione", czyli będzie się automatycznie ukrywać, analogicznie jak ukryte okno Właściwości 

symbolu. 

 

 

Rysunek 3.7 Przykład ukrytego okna, które jest tymczasowo odkryte.  
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3.1.5 Wsparcie klawiatury 
 

Niektórzy użytkownicy mogą preferować wykorzystanie klawiatury niż myszy. bossaCandleScanner umożliwia 

przełączanie się pomiędzy oknami aplikacji poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+TAB. Następnie zostawiając 

klawisz CTRL wciśnięty należy wciskać klawisz TAB, co spowoduje wybór kolejnych okien bossaCandleScanner. Lista 

okien podzielona jest na okna narzędzi i dokumentów – wciśnij przycisk symbolizujący strzałkę lub użyj myszy, aby 
przełączyć się pomiędzy listami okien. 

 

3.1.6 Wstążka 
 

Menu wstążki daje dostęp do wszystkich funkcjonalności bossaCandleScanner:  

 Menu podzielone jest na NARZĘDZIA GŁÓWNE, DANE oraz WIDOK, które są zawsze widoczne.

 Menu TESTY widoczne jest tylko po aktywowaniu dokumentu testu lub otwarciu nowego dokumentu testu 

(NARZĘDZIA GŁÓWNE   TESTY ).

 

3.1.7 Manipulacja danymi w tabelach 
 

bossaCandleScanner prezentuje wiele danych w tabelach. Tabele te umożliwiają użytkownikowi na wykonywanie wielu 
operacji: 

 Sortowanie. Niektóre tabele umożliwiają sortowanie danych – wystarczy kliknąć w nagłówek tabeli.

 Filtrowanie. Mechanizm filtrowania jest analogiczny do tego, który dostępny jest na przykład w aplikacji 

Microsoft Excel.

 Zmiana kolejności kolumn w tabeli. Wystarczy przeciągnąć nagłówek tabeli w nowe miejsce.

 

3.1.8 Schematy kolorystyczne aplikacji 
 

Aplikacja bossaCandleScanner umożliwia ustawienie preferencji kolorystycznych. Może działać w dwóch schematach:  

 Blue

 Dark

Zmiana schematu dostępna jest w menu PLIK » Opcje » Ogólne » Styl interfejsu. Aby dokonana zmiana odniosła 

skutek, aplikacja musi być ponownie uruchomiona. 
 
 

 

Niezależnie od wybranego stylu interfejsu, użytkownik może edytować wiele jego elementów   z  

poziomu menu WIDOK » Edycja stylu. 
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Rysunek 3.8 bossaCandleScanner wykorzystująca ciemny schemat kolorystyczny.  
 
 

3.2 Importowanie  danych  do bossaCandleScanner 
 

 
 

 

 

3.2.1 Wspierane formaty danych 
 

Aby móc zaimportować dane z notowaniami do bossaCandleScanner, plik z notowaniami musi być w jednym z 

następujących formatów: 

 ASCII (ang. American Standard Code for Information Interchange) – format plików tekstowych, które mogą być otwarte 

i edytowane w dowolnym edytorze tekstu. Podczas importu danych w tym formacie należy wskazać jak aplikacja 

ma interpretować plik (np. wskazać w którym miejscu znajdują się ceny otwarcia, zamknięcia, data itd.). 

 Format MetaStock. Są to pliki binarne zrozumiałe dla komputera. Ich przewagą nad plikami ASCII jest prostota 

importu do aplikacji, gdyż wystarczy tylko wskazać plik bez potrzeby podawania dodatkowych danych. 

 Format CandleScanner. Jest to format, który generuje aplikacja CandleQuote umożliwiająca pobieranie 

darmowych danych z internetu. 

 Format CRB PRO. Są to pliki binarne stworzone przez Commodity Research Bureau (CRB). Więcej  informacji 

można znaleźć na stronie http://www.crbtrader.com/support/prodesc.asp. 

 

Najprostszym i rekomendowanym sposobem na pobranie i aktualizację danych dziennych z 

rynku GPW i forex jest wykorzystanie importera danych DM BOŚ. Dostępny jest on w menu  DANE 

» BOSSA » Importuj nowe symbole. 
 

Po  zaimportowaniu  danych   z  DM  BOŚ  w  prosty  sposób   można   dokonać  ich    okresowej 

aktualizacji poprzez wybranie z menu  DANE » BOSSA » Aktualizuj dane . 

 

bossaCandleScanner działa tylko dla danych dziennych. Wykresy intra -day nie są wspierane w 

tej wersji oprogramowania. 

https://www.candlescanner.com/products/candlequote/
http://www.crbtrader.com/support/prodesc.asp
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Rysunek 3.9 Menu z przyciskami do importu danych w różnych formatach. Importer BOSSA pozwala na pobieranie i aktualizacje 
darmowych danych bez potrzeby ręcznego importu plików z danymi do aplikacji. Jest to rekomendowana metoda importu danych dla 

Klientów DM BOŚ. 

 

3.2.2    Organizacja symboli w grupy 
 

Zaimportowane symbole zawsze przynależą do jakiejś grupy. Można myśleć o grupach w bossaCandleScanner jak o 

folderze na dysku komputera, który zawiera zero lub więcej plików. Przykładowo można stworzyć grupę o nazwie WIG20, 
do której należeć będą walory wchodzące w skład indeksu WIG20. 

Zarazem grupy jak i symbole muszą spełniać pewne wymagania: 

 Grupa nie może być umieszczona w innej grupie 

 Nazwa grupy musi być unikatowa (nie mogą w aplikacji występować grupy o tych samych nazwach) 

 Symbol zawsze musi przynależeć do jakiejś grupy 

 Nazwy symboli muszą być unikatowe w obrębie danej grupy; nazwy symboli mogą się jednak powtarzać o ile 

symbole są zlokalizowane w różnych grupach 

 Grupa symboli zawsze ma przypisany schemat ustawień skanera, który określa, w jaki sposób mają działać 
algorytmy skanujące 

 

3.3 Praca z  wykresami cenowymi 

 
3.3.1    Wspierane typy wykresów 

 

bossaCandleScanner wspiera trzy typy wykresów cenowych: 

 Wykresy świecowe 

 Wykresy słupkowe 

 Wykresy liniowe 

Aby przełączyć się pomiędzy różnymi typami wykresów należy użyć menu NARZĘDZIA GŁÓWNE » Wykres. 
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Rysunek 3.10 Przyciski do przełączania się pomiędzy różnymi rodzajami wykresów cenowych.  

 
 

Wykresy świecowe w bossaCandleScanner mogą być w jednym z następujących trybów prezentacji na ekranie: 

 Klasyczny. To podejście najczęściej wykorzystywane, w którym świece spadkowe są koloru czarnego (lub 

wypełnione innym kolorem, np. czerwonym), a świece wzrostowe są koloru białego (lub nie maja wypełnienia). 

 CandleScanner. Ten tryb rekomendowany jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Filozofia tego 

podejścia opisana jest pokrótce w rozdziale 2 tego podręcznika. Wyczerpujący opis znajduje się w książce 

Leksykon formacji świecowych. 

 Trend. Podejście podobne do Klasycznego, przy czym kolor świec (poza kwestią ich wypełnienia bądź nie) 

jest uzależniony od trendu, w którym dana świeca powstała. 

 Użytkownika. W tym trybie użytkownik może sam określić swoje specyficzne wymagania. 

 
 

Rysunek 3.11 Przyciski do przełączania się pomiędzy różnymi trybami wykresów świecowych.  

 
3.3.2 Style wykresów 

 
Obszar wykresów cenowych może być dostosowany do osobistych preferencji użytkownika. Przykładowo można 
modyfikować: 

 Rozmiar i kolor wszystkich typów wykresów 

 Rozmiar i kolor czcionki 

 Kolor tła wykresu 

 Cechy tła wykresu (np. przeplatane kolory, rozmiar osi, kolory itp.) 

http://www.wydawnictwolinia.pl/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=47&amp;vmcchk=1&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=7
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Rysunek 3.12 Edycja styli – możesz edytować wiele różnych aspektów związanych ze sposobem prezentacji obiektów w aplikacji.  
 

 

bossaCandleScanner umożliwia zarządzanie stylami wykresów. Można tworzyć nowe style lub wykorzystywać istni ejące.  

Aplikacja posiada również wbudowany styl, który może posłużyć jako wzorzec dla styli tworzonych przez użytkownika. 

Ponadto styl wbudowany w aplikację nie może być usunięty ani modyfikowany (na jego podstawie można stworzyć tylko 
inny nowy styl). 

Style dostępne są w menu Widok » Styl » Edycja stylu. 

 

3.3.3 Zmiana rozmiaru wykresu 
 

bossaCandleScanner umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie wykresu. W przypadku wykresu świecowego oznacza to 

odpowiednio większą lub mniejszą liczbę świec widocznych na ekranie komputera. Przycisk do  zwiększania/zmniejszania 

wykresu znajduje się w prawym dolnym rogu i symbolizowany jest ikoną lupy. 

 
 

Figure 3.1. Przyciski do zmiany rozmiaru wykresu zaznaczone są czerwonym prostokątem.  
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4 Skanowanie formacji świecowych  
 

 
Skanowanie wykresów w poszukiwaniu formacji świecowych jest podstawowym zadaniem bossaCandleScanner.  
Umożliwia on szybkie i proste odszukanie formacji na wykresie. Algorytmy skanujące umożliwiają szeroki zakres ustawień, 

tak by jak najlepiej spełnić indywidualne wymagania użytkownika. 

 

4.1 Słownik  formacji świecowych 
 

 
 

Rysunek 4.1 Okno Słownika formacji. 
 

 

bossaCandleScanner rozpoznaje 106 wzorów: 20 świec podstawowych oraz 86 formacji. Przy opracowaniu algorytmów 

skanujących w największym stopniu oparto się o wiedzę z następujących źródeł:  

 Seiki Shimizu (The Japanese Chart of  Charts)

 

W aplikacji bossaCandleScanner można skorzystać ze Słownika Formacji, który dostępny jest z 

menu NARZĘDZIA GŁÓWNE » Nowe Okno. Znajduje się tam pełna lista formacji, które 

rozpoznawane są przez aplikację. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych formacji 

znajdują się w książce „Leksykon formacji świecowych”, bądź na st ronie 

http://www.candlescanner.com/patterns-dict ionary/ (tekst  w języku angielskim). 

http://www.wydawnictwolinia.pl/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=47&amp;vmcchk=1&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=7
http://www.candlescanner.com/patterns-dictionary/
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 Steve Nison (Japanese Candlestick Charting Techniques)

 Thomas Bulkowski (Encyclopedia of  Candlestick Charts)

 Greg Morris (Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stock and Futures)

 

4.2 Wyświetlanie formacji  świecowych  na wykresie 

 
Proces skanowania wykresów w poszukiwaniu formacji odbywa się automatycznie. Oznacza to, że po zaimportowaniu 

danych do bossaCandleScanner wystarczy otworzyć wykres wybranego waloru by móc zobaczyć wszystkie znalezione 

formacje. Lista formacji jest również „w locie” aktualizowana podczas zmiany interwału czasowego wykresu (np. ze świec 
dziennych na świece tygodniowe). 

 

4.2.1 Lista znalezionych formacji 
 

Aby otworzyć wykres konkretnego waloru kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Otwórz w 

nowym oknie » Wykres cenowy  

 
 

Rysunek 4.2 Lista zidentyfikowanych formacji świecowych. 

 

Lista znalezionych formacji znajduje się po prawej stronie od wykresu. Lista może być filtrowana według  poszczególnych 

kolumn. Dla prostoty użytkowania formacje na liście wyświetlone są w różnych kolorach: formacje wzrostowe są w kolorze 

zielonym, a formacje spadkowe w kolorze czerwonym. Kolory te mogą być zmienione w ustawieniach aplikacji. Kliknięcie 

na którykolwiek element z listy odnalezionych formacji skutkuje zaznaczeniem odpowiedniego fragmentu na wykresie,  

gdzie dana formacja się znajduje. Formacja na wykresie wskazana jest dodatkowo strzałką oraz etykietą zawierającą jej 

pełną nazwę. Etykieta może być w dowolny sposób przesuwana na wykresie – wystarczy kliknąć na niej i przytrzymując 

przycisk myszy przesunąć ja w nowe miejsce. Nazwa formacji może być wyrażona również numerem, którego wartość 

koresponduje z tą umieszczona w kolumnie # na liście znalezionych 

 

Czas niezbędny do wyświetlenia wykresu danego waloru za pierwszym razem jest nieco dłuższy, 

ponieważ bossaCandleScanner skanuje wykres w poszukiwaniu formacji świecowych. Kolejnym 

razem otwarcie wykresu tego samego waloru jest  znacznie szybsze. 
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formacji.  Możesz  przełączać  się  pomiędzy  numerem,  a pełną nazwą poprzez  przyciski w menu  Widok  » Etykieta 

formacji. 

 
4.2.2 Synchronizacja pomiędzy listą formacji a wykresem 

 
bossaCandleScanner umożliwia synchronizowanie listy znalezionych formacji z wykresem w dwie strony. Oznacza to, że 

przykładowo przesuwając listę formacji po prawej stronie, wykres po lewej stronie będzie automatycznie przesunięty w ten 

sposób by obejmował ten sam okres notowań, co widoczne formacje na liście. Z tego powodu lista formacji zawsze 

posortowana jest rosnąco według daty wystąpienia. Synchronizacja w drugą stronę jest również możliwa – przesuwając 

wykres, lista formacji będzie również przesuwana by obejmować wyświetlany w danej chwili okres widoczny na wykresie 
świecowym. 

Zachowanie synchronizacji można modyfikować poprzez menu WIDOK » Synchronizacja . 

 

4.2.3 Zaznaczanie formacji na wykresie 
 

Formacje świecowe mogą być zaznaczone na wykresie również bez potrzeby wybierania ich uprzednio na liście 

znalezionych formacji po prawej stronie ekranu. Dostępne są trzy opcje w menu WIDOK » Zaznaczanie formacji: 

 Wzrostowe

Kolorem zielonym zaznaczane są na wykresie wszystkie formacje wzrostowe.  

 Spadkowe 

Kolorem czerwonym zaznaczane są na wykresie wszystkie formacje spadkowe.  

 Konfliktowe 

Jeśli wzrostowa i spadkowa formacja występuje w tym samym czasie, na wykresie oznaczone jest to kolorem 

białym. 

 
 

Rysunek 4.3 Mechanizm zaznaczania formacji świecowych. 

 

Kolory, którymi zaznaczane są formacje mogą być modyfikowane poprzez przycisk Edycja Styli    w menu WIDOK » 

Style. 
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Najechanie kursorem myszy na zaznaczoną formację wyświetla informację zawierającą pełną nazwę formacji.  

 

4.3 Ostatnie formacje 
 

Okno Ostatnie formacje służy do tego by móc śledzić na bieżąco nowo powstałe formacje. Przykładowo załóżmy, że 

pracując na wykresie dziennym, każdego wieczoru po zamkniętej sesji giełdowej aktualizowane są dane z notowaniami. Po 

wykonaniu aktualizacji można otworzyć właśnie okno Ostatnie formacje, aby sprawdzić czy pojawiła się na wykresie 
nowa formacja. 

 
 

Rysunek 4.4 Okno Ostatnie formacje . 
 

 

Aby otworzyć Ostatnie Formacje użyj przycisku NARZĘDZIA GŁÓWNE » Nowe Okno » Ostatnie Formacje. 

Pojawi się okno dialogowe z poziomu którego możesz: 

 Wykonać nowy skan (zakładka Nowe Skanowanie) 

 Otworzyć wyniki poprzedniego skanowania (zakładka Ostatnie skanowanie) 

 

4.3.1 Uruchamianie nowego skanowania 
 

Musisz wybrać grupę symboli, które chcesz przeskanować w poszukiwaniu formacji świecowych. 

Następnie musisz wskazać interwał wykresu, na którym ma być wykonane skanowanie.  

bossaCandleScanner umożliwia skanowanie z wykorzystaniem różnych ustawień skanera (pole Opcje skanera). 
Przykładowo dla wykresów dziennych na kontrakt terminowy FW20 możesz korzystać z innej konfiguracji skanera niż dla 

akcji MWIG40 czy walut. 

Na końcu musisz wskazać ile ostatnich świec ma być przeskanowane.  
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4.3.2 Otwieranie wyników z poprzedniego skanowania 
 

W niektórych przypadkach proces skanowania może być czasochłonny. Aby uniknąć wykonywania tej samej operacji na 
nowo, można wyświetlić wyniki skanowania z przeszłości. 

 
4.3.3 Przeglądanie wyników skanowania 

 
Gdy proces skanowania jest ukończony, wyniki można w dowolny sposób filtrować i sortować. Podwójn e kliknięcie na 

wierszu z wystąpieniem formacji powoduje otwarcie wykresu w miejscu jej wystąpienia.  
 

4.4 Ustawienia skanera 

 
bossaCandleScanner umożliwia definiowanie wielu profili, z których każdy może mieć odmienne ustawienia algorytmów 
skanujących. Profile takie mogą być przydatne na przykład w sytuacji: 

 Wykorzystywania różnych klas walorów (np. akcje, fundusze, kontrakty terminowe,  waluty) 

 Wykorzystywania różnych interwałów czasowych (np. świece dzienne, tygodniowe) 

Ustawienia skanera dostępne są w menu NARZĘDZIA GŁÓWNE » Skaner » Opcje. 

 
 

4.5 Praktyczne  rekomendacje  dla użytkowników aplikacji 

 
4.5.1 Skanowanie wykresów w poszukiwaniu wybranej grupy formacji 

 

Rysunek 4.5 W tym oknie można wybrać formacje świecowe, które powinny być włączone/wyłączone podczas procesu skanowania.  

 

Ustawienia skanera są opcją zaawansowaną i powinny być stosowane z pełnym zrozumieniem. 

Mniej doświadczeni użytkownicy mogą pozostać przy ustawieniach domyślnych. 
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Pomimo, że bossaCandleScanner rozpoznaje całą paletę japońskich formacji świecowych, użytkownik może wybrać  tylko 

te, którymi jest zainteresowany (tj. wyłączyć z procesu skanowania formacje, których nie chcemy widzieć na wykresie).  

Opcja ta dostępna jest z poziomu menu PLIK » Opcje » Formacje. 

Zwróć uwagę, że świece podstawowe nie mogą być wyłączone z procesu skanowania, gdyż stanowią one elementarną 

część formacji świecowych. 

 

4.5.2 Szybkość skanowania i rekomendacje odnośnie wydajności aplikacji 
 

Przeprowadzone testy wykazują, że na komputerze z procesorem Intel Core i7 @ 2.70 GHz, aplikacja wyszukuje około 

3700 formacji na sekundę. Pomimo tego warto mieć na uwadze pewne kwestie, które pozwolą wydajnie pracować z 

aplikacją. 

Trzy podstawowe elementy mające największy wpływ na wydajność aplikacji to:  

 Liczba świec w danym interwale czasowym (liczba dni z notowaniami) 

 Liczba formacji, które są poszukiwane 

 Liczba walorów, które są skanowane 

 
 

Również wiele formacji może być wyłączona z procesu skanowania, ponieważ występują na tyle rzadko, że nie są 

statystycznie istotne. 

Przykładowo formacje, które warto wyłączyć w aplikacji, można wybrać następująco: 

1. Upewnij  się,  że  wszystkie  formacje  świecowe  są  włączone  do  procesu  skanowania  (PLIK  »  Opcje   » 

Formacje) 

2. Wylicz statystykę dla całej grupy symboli, którą zamierzasz analizować 

3. Otwórz statystykę i sprawdź częstotliwość występowania formacji. Zanotuj 10 najczęściej występujących 

formacji. 

4. Wyłącz z procesu skanowania pozostałe formacje świecowe. 

Od teraz bossaCandleScanner będzie poszukiwać na wykresach tylko 10 najczęściej występujących formacji, a proces 
skanowania będzie przebiegał znacznie szybciej. Co więcej, formacje, które mają więcej wystąpień, pozwalają na budowanie 

bardziej wiarygodnych statystyk. 

 

Maksymalna  liczba świec dla jednego  waloru  w  bossaCandleScanner nie  może  przekroczyć 
500  000  (pół  miliona).  W  przypadku  wykresów  dziennych  zatem  ograniczenie  to  jest    bez 

znaczenia. 
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5 Praca ze statystykami  
 

 
W procesie inwestycyjnym nie wystarczy wiedzieć, że na wykresie pojawiła się jakaś formacja świecowa, ale musimy 
również wiedzieć jak ta formacja zachowywała w przeszłości. Innymi słowy musimy wiedzieć na ile skutecznie może być 

ona wykorzystana do generowania potencjalnych sygnałów otwarcia pozycji.  

Inwestorzy budujący mechaniczne systemy transakcyjne spoglądają na proces otwarcia, zamknięcia pozycji i zarządzania 
ryzykiem całościowo. Moduł statystyk nie ma tutaj jednak zastępować tego podejścia, a jedynie wskazać podstawowe 

informacje o zachowaniu formacji w przeszłości. Statystyka taka może być zatem z powodzeniem wykorzystana zarazem 

przez grupę inwestorów preferujących w pełni mechaniczne podejścia jak i tych, którzy stosują podejście dyskrecjonalne 

(intuicyjne) lub hybrydowe (mieszane). Statystyki w bossaCandleScanner odpowiadają nam na pytanie jak często dana 
formacja występuje oraz jak zachowywały się ceny tuż po jej wystąpieniu.  

Trudnym jest wyrazić jak "skuteczna" jest dana formacja, gdyż każdy inwestor może mieć indywidualne wymagania. W 

bossaCandleScanner przyjęto uniwersalne podejście. Przykładowo, jeśli wystąpiła formacja odwracająca trend wzrostowy, 

5 lub 10 kolejnych świec (w zależności od preferencji użytkownika) powinno przedstawić jej wartość prognostyczną.  

Skuteczność formacji mierzona jest poprzez sprawdzenie maksymalnej ceny (dla formacji wzrostowych) lub minimalnej 

ceny (dla formacji spadkowych) w testowanym okresie (5 lub 10 świec powstałych od chwili pojawienia się formacji).  

Aby wyniki były urealnione, używany jest poziom maksymalnej straty (ang. stop loss), po osiągnięciu którego algorytm 
przestaje działać, a maksymalna (formacje wzrostowe) lub minimalna (formacje spadkowe) cena uzyskana do tego 

momentu jest wykorzystana do wyliczenia skuteczności formacji. 

Użytkownik może ustawić poziom Stop Loss oraz zakresy dla poszczególnych poziomów skuteczności: FAŁSZYWEJ, 

NISKIEJ, ŚREDNIEJ i WYSOKIEJ. 

 

5.1 Algorytm  mierzący  skuteczność formacji 
 

 
 

 
 

Algorytm mierzący skuteczność wzrostowej formacji jest następujący: 

1. Jeśli  Stop  Loss  jest  osiągnięty  na  pierwszej  świecy  po  wystąpieniu  formacji,  formacji  przypisywana     jest 
FAŁSZYWA skuteczność. 

 

Więcej o statystykach możesz zobaczyć tutaj (fi lm w języku angielskim). 

 

Proszę zwrócić uwagę na fakt , że ustawienia skanera  mogą  mieć  ogromny  wpływ na  proces  

wyszukiwania formacji, a w konsekwencji na same statystyki. 
 

Przykładowo zmiana maksymalnego odchyłu od rozmiaru korpusu dla świec typu doji  może 

spowodować, że formacja Młota będzie interpretowana jako świeca podstawowa doji, a nie 

formacja wzrostowa. 
 

Z tego też powodu wszelkie zmiany w ustawieniach skanera powinny być wykonywane przy 

pełnym zrozumieniu potencjalnych konsekwencji. 

 

Więcej o metodyce mierzenia skuteczności formacji świecowych możesz zobaczyć tutaj (fi lm  w 

języku angielskim). 

https://www.youtube.com/watch?v=WzOcZxNeldY
https://www.youtube.com/watch?v=29edd8wYKig
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2. Jeśli Stop Loss osiągnięty jest w okresie testowym (5 lub 10 świec), najwyższa cena osiągnięta przed osiągnięciem  

poziomu Stop Loss wykorzystana jest do przypisania formacji poziomu skuteczności (tzn. WYSOKA, NISKA, 

ŚREDNIA lub WYSOKA). 
3. Jeśli Stop Loss nie został osiągnięty w testowanym okresie, wówczas najwyższa cena osiągnięta w całym okresie 

testowym jest wykorzystana do przypisania formacji poziomu skuteczności (tzn. WYSOKA, NISKA, 

ŚREDNIA lub WYSOKA). 

Algorytm podaje skuteczność dla dwóch okresów: 5 lub  10 świec. Każdy okres stanowi odrębną statystykę. 

Jeśli dany walor nie zawiera wystarczającej liczby świec, aby zmierzyć skuteczność, wynik oznaczony jest jako BRAK 

DANYCH. 

Dla formacji spadkowych algorytm działa w analogiczny sposób, przy czym zamiast najwyższej ceny w okresie testowym 

brana jest pod uwagę najniższa cena. 

 

5.2 Statystyka symboli 

 
Statystyka symbolu liczy statystykę tylko dla wybranego waloru. Statystyka symbolu dostępna jest z menu NARZĘDZIA 

GŁÓWNE » Statystyka Symbolu. 

Każda statystyka składa się z pięciu zakładek: 

 Wystąpienia formacji 

 Skuteczność formacji (wykres) 

 Wystąpienia formacji wg. daty 

 Wystąpienia świec podstawowych 

 Raport 

 

5.2.1 Wystąpienia formacji 
 

W tej zakładce można sprawdzić ile było wystąpień poszczególnych formacji dla danych określonego waloru. Po lewej 

stronie znajduję się wykres kołowy, który podzielony jest wg. formacji. Kliknięcie na wykresie powoduje zaznaczenie 
wiersza na liście wyników korespondującego z daną formacją. Można również wybierać poszczególne wiersze z listy 

wyników, co spowoduje podświetlenie odpowiadającego obszaru wykresu kołowego.  

Wyniki na liście mogą być filtrowane na wiele sposobów. Przykładowo możemy wybrać tylko statystykę formacji 

wzrostowych. 

 

5.2.2 Skuteczność formacji (wykres) 
 

Zakładka ta przedstawia skuteczność dla każdej formacji z osobna dla danego waloru. Przykładowo, jeśli na danym walorze 

formacja Objęcia Hossy wystąpiła 25 razy, wystąpienia te są zgrupowane tak, że na wykresie widać jak rozkłada się 

skuteczność dla wszystkich wystąpień. 

Skuteczność może być wyrażona procentowo lub liczbowo na wykresie. Ponadto może być liczona dla okresu 5 lub 10 

świec. Dane mogą być filtrowane na wiele sposobów, np. można wybrać tylko formacje wzrostowe. 

 
5.2.3 Wystąpienia formacji wg. daty 

 
W tej zakładce możesz zobaczyć wszystkie wystąpienia formacji dla danego symbol w osobnym wierszu. Przykładowo 
możemy sprawdzić jak zachowywało się konkretne wystąpienie formacji w przeszłości.  

Dane mogą być filtrowane na wiele sposobów, np. można wybrać tylko formacje wzrostowe.  
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5.2.4 Wystąpienie świec podstawowych 
 

Zakładka analogiczna jak z wystąpieniami formacji, tyle, że zawiera informacje odnośnie świec podstawowych. 

 
5.2.5 Raport 

 

Podsumowanie statystyk dla danego waloru. 

 

5.3 Statystyka grupy 

 
Statystyka grupy pozwala oceniać historyczne zachowanie formacji na grupie walorów (np. spółki wchodzące w skład 

indeksu WIG20). 

Statystyka grupy składa się z następujących zakładek: 

 Wystąpienia formacji 

 Skuteczność formacji (wykres) 

 Skuteczność formacji (szczegóły) 

 Wystąpienie świec podstawowych 

 Symbole 

 Raport 

 

5.3.1 Wystąpienia formacji 
 

W tej zakładce można sprawdzić ile powstało określonych formacji w ramach grupy walorów (np. spółek WIG20). Z lewej 

strony znajduje się wykres kołowy, którego każdy kawałek odnosi się do innej formacji. Podobnie jak w przypadku 

statystyki symbolu można klikać zarówno na wykresie jak i na liście wyników. 

Dane mogą być filtrowane na wiele sposobów, np. można wybrać tylko formacje wzrostowe.  

 

5.3.2 Skuteczność formacji (wykres) 
 

Zakładka ta przedstawia skuteczność dla każdej formacji z osobna z perspektywy grupy walorów. Przykładowo, jeśli w 

danej grupie walorów formacja Objęcia Hossy wystąpiła 25 razy, wystąpienia te są zgrupowane tak, że na wykresie widać jak 

rozkłada się skuteczność dla wszystkich wystąpień. 

Skuteczność może być wyrażona procentowo lub liczbowo na wykresie. Ponadto może być liczona dla okresu 5 lub 10 

świec. Dane mogą być filtrowane na wiele sposobów, np. można wybrać tylko formacje wzrostowe.  

 

5.3.3 Skuteczność formacji (Szczegóły) 
 

Zakładka prezentuje skuteczność formacji dla każdej formacji z osobna z perspektywy grupy walorów. Można na przykład  

sprawdzić, która formacja i dla jakich symboli w ramach grupy zachowywała się najlepiej. Alternatywnie można 

wyeliminować te formacje lub walory, które nie wyglądają obiecu jąco. 

Każda formacja i walor zgrupowane są w 4-elementowy blok, prezentując jego skuteczność. 

 

5.3.4 Wystąpienie świec podstawowych 
 

Zakładka analogiczna jak z wystąpieniami formacji, tyle, że zawiera informacje odnośnie świec podstawowych w ramach 
grupy. 
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5.3.5 Symbole 
 

Tutaj możesz sprawdzić szczegóły każdego waloru wchodzącego w skład grupy z osobna. Zdarza się, na przykład, że 

poszczególne walory obejmują inny okres czasu (zawierają inną liczbę świec). Dlatego warto sprawdzić ile świec brało  

udział w liczeniu statystyki w rozbiciu na poszczególne walory. 

 

5.3.6 Raport 
 

Podsumowanie statystyk dla grupy walorów. 

 

5.4 Eksportowanie  statystyk do pliku 
 

Statystyki mogą być eksportowane z bossaCandleScanner do plików zewnętrznych w jednym z formatów:  

 Microsoft Excel (.xslx) 

 Plik tekstowy ASCII (.csv) 

Funkcjonalność eksportu dostępna jest w menu DANE » Eksport » {Excel, Tekst}. Dla obu formatów należy wskazać 

zakres statystyki do eksportu. Proszę zwrócić uwagę, że eksport do formatu Excel tworzy jeden plik, natom iast eksport do 

pliku tekstowego tworzy grupę plików. 
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6 Testowanie danych historycznych  
 

 
Gdy już poznamy bliżej charakterystykę rynkową formacji świecowych (np. częstotliwość wystąpień, skuteczność),  
wówczas niektórzy inwestorzy mogą zechcieć pójść krok dalej – spróbować zbudować strategię inwestycyjną. W strategii 

tej celem będzie wykorzystanie formacji świecowej jako sygnału do zajęcia pozycji.  

Czym jest w ogóle strategia inwestycyjna? Można ją postrzegać jako precyzyjny plan działania na rynku. W planie takim 

zapisane są takie szczegóły jak: 

 Walor/rynek, na którym zawierane są transakcje 

 Warunki otwarcia i zamknięcia pozycji 

 Cena otwarcia i zamknięcia pozycji 

 Wielkość pozycji (liczba akcji/kontraktów/lotów) 

 
 

 
 

bossaCandleScanner umożliwia budowanie strategii transakcyjnych bez potrzeby pisania kodu źródłowego. 
Wykorzystywany jest kreator, w którym definiuje się warunki wejścia (formacje) oraz wyjścia (stop loss, trailing stop, take 

profit). Wszystkie te elementy mogą być parametryzowane, tak by spełnić określone wymagania inwestora.  

Aplikacja umożliwia określenie zakresów parametrów, jakimi sterowana jest dana strategia. Następnie w prosty sposób 
parametry te mogą być zoptymalizowane, tj. takie, dla których określona miara strategii (stopa zwrotu, obsunięcie na linii 

kapitału, lub dowolny wskaźnik jak np. Sharpe) daje najlepszy wynik.  

Przykładowo możesz określić minimalną i maksymalną wartość szerokości stopa podążającego. Definiowana  jest wartość 
kroku (przyrostu), który jest wykorzystany przez bossaCandleScanner do stworzenia zbioru testowych parametrów. System 

z każdym testowym parametrem jest następnie uruchamiany na danych historycznych generując określone wyniki. Na 

koniec aplikacja przedstawia wyniki dla różnych parametrów. 

Wyniki testów zawierają wartości licznych metryk, które mają pomóc w ocenie strategii inwestycyjnych. Wyniki te mogą 

być eksportowane do arkusza kalkulacyjnego lub innej specjalizowanej aplikacji celem dalszej analizy. 

bossaCandleScanner umożliwia również prezentowanie każdej transakcji historycznej wprost na wykresie świecowym. 

Można tam odczytać m.in. takie informacje jak cena otwarcia/zamknięcia pozycji czy wartości zleceń stop. 
 

6.1 Organizacja  interfejsu użytkownika 

 
Aby otworzyć moduł testów wybierz z menu NARZĘDZIA GŁÓWNE » Testy . Pojawi się okno, które zachowuje się 

inaczej od pozostałych w tym sensie, że nie jest widoczna lista symboli po lewej stronie. Symbole i grupy dostępne są 

bezpośrednio z okna modułu testów. 

Okno testów składa się z trzech zakładek: 

 

bossaCandleScanner umożliwia zbudowanie prostej strategii, która pokrywa trzy pierwsze  punkty 

z powyższej listy. Zarządzanie wielkością pozycji nie jest obecnie możliwe z poziomu aplikacji – w 

symulacji brana jest  pod uwagę zawsze jedna jednostka danego inst rumentu. 

 

Projektowanie strategii inwestycyjnych to zaawansowany temat, który tutaj jest zaledwie tylko 

wspomniany. Inwestorów zainteresowanych tym podejściem odsyłamy do stosownej literatury. 
 

Moduł   st rategii   inwestycyjnych   bossaCandleScanner   ma   pełnić   przede   wszystkim  walor 

edukacyjny. 



PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 35  

 Ustawienia. Tutaj możesz ustawić wszystkie warunki testu, który będziesz chciał wykonać. 

 Wyniki ogólne. Tutaj są prezentowane wyniki służące głównie do porównania wyników pomiędzy 

poszczególnymi wartościami testowanych parametrów. 

 Wyniki szczegółowe . Tutaj możemy prześledzić szczegółowe wyniki strategii dla konkretnego zestawu 
parametrów. Dostępna jest kompletna lista transakcji. 

 
 

Rysunek 6.1 Moduł budowy i testowania strategii. 
 

 

Możesz tworzyć wiele profili testów korzystając z menu TESTY » Ustawienia » Ustawienia testów. Każdy profil 

definiuje dokładne warunki wejścia/wyjścia z rynku, które są następnie wykorzystywane podczas uruchamiania testu. 

Profil ma ogromne znaczenia na wyniki przeprowadzanych testów. Przykładowo ustawienie bardzo wąskiego poziomu 
Stop Loss może powodować podczas symulacji, że transakcje będą zamykane zbyt szybko, nie dając czasu rynkowi na 

ruch w zakładanym kierunku, w efekcie generując straty w symulowanym portfelu. Z kolei ustawienie wartości Stop Loss 

zbyt szeroko może doprowadzić do sytuacji, gdzie straty z pojedynczych transakcji będą tak duże, że  transakcje zyskowne 

nie będą w stanie ich zrekompensować. 

bossaCandleScanner znacząco ułatwia znalezienie odpowiedniej (optymalnej) wartości dla testowanych parametrów 

strategii. 

 

6.2 Zakładka z ustawieniami  testu 
 

Tutaj możesz zainicjować test na danych historycznych. Należy ustawić następujące elementy: 

 Okres testu. Można wybrać wariant, w którym wykorzystane będą wszystkie dostępne dane historyczne, lub 

tylko te w określonym  zakresie. 

 Pozycja. Aplikacja umożliwia testowanie jednej formacji świecowej w danym momencie. Formacje wzrostowe 

otwierają pozycje długie, a formacje spadkowe pozycje krótkie. 
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 Testowany symbol. Test może być uruchomiony na grupie symboli lub pojedynczym  walorze. 

 Interwał. W zależności od wybranej grupy symboli możesz określić interwał świecy, który będzie wykorzystany 
podczas testu (świece dzienne, tygodniowe itd.). 

Po ustawieniu powyższych parametrów testu należy wcisnąć przycisk Wykonaj. Wyniki testu pojawią się w dwóch 

kolejnych zakładkach (Wyniki ogólne i Wyniki szczegółowe) 

 

6.3 Zakładka z ogólnymi  wynikami 

 
Ponieważ aplikacja umożliwia uruchomienie testu na wielu różnych parametrach, zagregowane wyniki porównawcze 
prezentowane są w tej zakładce. Każdy symbol prezentowany jest w osobnym wierszu.  

 

6.4 Zakładka  z  wynikami szczegółowymi 
 

Zakładka składa się z trzech paneli: 

 Parametry. Wyniki dla każdego symbolu mogą być sprawdzone z  osobna. 

 Lista transakcji (wg. Parametru). Tutaj znajduje się lista wszystkich transakcji zawartych podczas  

symulacji. 

 Wykres. Każda transakcja może być obejrzana bezpośrednio  na wykresie. 
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7 Wskaźniki analizy technicznej  
 

 
Niektórzy inwestorzy wzbogacają japońskie formacje świecowe o zachodnie wskaźniki analizy technicznej. W tym 

rozdziale opisujemy jak korzystać ze wskaźników analizy technicznej, które są wbudowane w bossaCandleScanner. Przy 

czym skupimy się na kwestiach czysto technicznych, a nie merytorycznych sposobach wykorzystania wskaźników w 

procesie inwestowania. Tę kwestie pozostawiamy w gestii użytkowników aplikacji, którzy na ten temat mogą korzystać z 

bardzo bogatej literatury. 

Co do zasady rozróżniamy dwie grupy wskaźników w kontekście sposobu ich prezentacji na wykresach:  

 Wskaźniki nakładane wprost na wykresy cenowe, a więc korzystające z tej samej skali. Przykładem takiego 

wskaźnika jest prosta średnia krocząca (ang. Simple Moving Average, SMA), licząca średnią z ostatnich n danej ceny 

(np. ceny zamknięcia). Kolejne wartości takiej średniej tworzą linię, która koresponduje z wykresem świecowym.  

 Wskaźniki, których wartości mają własną skalę. Nie mogą one być wprost nakładane na wykres cenowy, 

prezentowane są zatem w osobnym oknie. Przykładem wskaźnika z tej grupy jest RSI, którego wartość oscyluje 

(dlatego nazywamy te wskaźniki oscylatorami) w zakresie od 0 do 100. Gdyby taki wskaźnik nałożyć na wykres  

cenowy na przykład indeksu WIG20, spowodowałoby to "spłaszczenie" wykresu wskaźnika, gdyż jego wartości 

są wielokrotnie mniejsze, niż wartości indeksu WIG20. 

 

7.1 Praca ze wskaźnikami na  wykresach 

 
bossaCandleScanner umożliwia otwarcie do trzech paneli dedykowanych dla wskaźników analizy technicznej (nazwanych 

odpowiednio etykietami I1, I2, I3). Panele te umieszczone są poniżej panelu głównego przedstawiającego wykres cenowy.  

Jak już wspomniano, na wykresie cenowym można również dodawać wskaźniki, ale tylko te, które współdzielą skalę 
wartości z ceną prezentowanego waloru. Wobec tego można nałożyć na wykres ceny, odczyty wskaźnik SMA, ale nie 

można (i nie miałoby to sensu) nałożyć wskaźnika ATR. W ramach jednego panelu można natomiast nakładać więcej niż 

jeden wskaźnik. Przykładowo na wykresie cenowym można w tym samym czasie nałożyć wstęgi Bollingera oraz średnią 

SMA. 

Panele dedykowane do wskaźników (I1, I2, I3) pozwalają osadzać w ich obrębie dowolne wskaźniki w dowolnej liczbie,  

o ile mają one wspólną skalę wartości. Przykładowo bossaCandleScanner pozwoli na osadzenie w ramach tego samego 

panelu wskaźnika Stochastic % oraz RSI, gdyż mają one ten sam zakres wartości (0-100). Osadzenie jednak wskaźnika 

ATR w tym samym panelu nie byłoby już możliwe. 

Rysunek 7.1 prezentuje wszystkie rodzaje paneli w bossaCandleScanner: 

 Panel wykresu cenowego (P) 

 Panel wolumenu (V) 

 Panele wskaźników (I1, I2, I3) 

Panel wykresu cenowego jest w bossaCandleScanner zawsze widoczny. Panel wolumenu może być widoczny o ile dane 
waloru zawierają informacje o wolumenie. Panele wskaźników mogą być dowolnie otwierane i zamykane.  
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Rysunek 7.1 Panele ze wskaźnikami analizy technicznej w bossaCandleScanner.  

 

7.1.1 Dodawanie wskaźnika na wykres 
 

Wskaźniki mogą być dodwane tylko z poziomu menu wstążki NARZĘDZIA GŁÓWNE » Wskaźniki. Wskaźniki są 

pogrupowane w trzy kategorie. Wybranie jakiejkolwiek pozycji wskaźnika z menu powoduje otwarcie okna dialogowego, 
w którym można ustawić wszystkie parametry oraz określić miejsce lokalizacji na ekranie. 

 
 

Rysunek 7.2 Menu przedstawiające grupę wskaźników analizy technicznej.  

 

Każdy wskaźnik ma specyficzne ustawienia, zatem ich okna dialogowe różnią się między sobą.  
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Rysunek 7.3 Typowe okno dialogowe pozwalające dodać/modyfikować wskaźnik analizy technicznej.  

 
7.1.2 Ukrywanie wskaźników na wykresie 

 
Jeśli w obrębie danego panelu osadzonych jest więcej niż jeden wskaźnik, można je ukrywać (bez potrzeby usuwania 
wskaźnika lub całego panelu). Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać element do ukrycia lub odkrycia.  

 
 

 

7.1.3 Usuwanie wskaźników z wykresu 
 

W celu usunięcia wskaźnika z wykresu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na obszar panelu, w którym się on 
znajduje, a następnie wybrać pozycję Usuń. Następnie z podmenu należy wybrać właściwy wskaźnik, który zamierzamy 

usunąć. 

 

7.1.4 Konfigurowanie wskaźników 
 

W celu konfiguracji wskaźnika z wykresu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na obszar panelu, w którym się on 
znajduje, a następnie wybrać pozycję Edytuj. Następnie z podmenu należy wybrać właściwy wskaźnik, który  zamierzamy 

modyfikować, co z kolei otworzy właściwe okno dialogowe, gdzie możemy dokonać zmiany. 

 

Proszę zwrócić uwagę, że menu kontekstowe wywołane prawym kliknięciem myszy odnosi się 

do właściwego panelu. Każdy panel wskaźników zarządzany jest  oddzielnie. 


