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Joonis 2 Bullish flag pattern Joonis 1 Bearish flag pattern 

 

Mustrid 

Graafiku muster on graafikutel olev kujund, mis annab märku, mida hind võiks edasi teha 

lähtudes varasemast hinna liikumisest. Diagrammi mustrid on tehnilise analüüsi aluseks kuid 

mitte ainuõigeks kinnituseks hinna liikumise kohta.  

Graafiku mustrid jagunevad üldiselt 3 kategooriasse :  

1) Trendi jätkavad mustrid (Continuation patterns)- Annab märku trendi jätkumisest. 

2) Trendi muutvad mustrid (Reversal patterns)- Näitavad trendi oletuslikku muutust.  

3) Kahesuunalised mustrid (Bilateral patterns)- Trend võib jätkuda kahes suunas; turg on 

muutlik 

Trendi jätkavad mustrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilise analüüsi kontekstis on lipp hinnamuster, mis lühema aja jooksul liigub vastupidises 

suunas pikema aja jooksul täheldatud valitsevale hinnatrendile. See on oma nime saanud, kuna 

meenutab vaatajale lipuvardas olevat lippu.  

Lippud on hinnaliikumises tihedalt vastu trendi konsolideerivad alad, mis järgnevad vahetult 

pärast hinnaliikumist. Muster võib koosneda tavaliselt viiest kuni kahekümnest hinnaribast. 
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(Hinnariba on üks liikumine alumise tunnelijoone osast ülemisse või vastupidi.) Lipumustrid 

võivad olla kas tõusutrendiga (Pullituru lipumuster/Bullish flag pattern) või langustrendiga 

(Karuturu lipumuster/ Bearish flag pattern). Lipu põhi ei tohiks ületada sellele eelnenud 

lipumasti keskpunkti. 

 

                                      

Joonis 3 Bullish pennant pattern                                                           Joonis 4 Bearish pennant pattern 
 

Tehnilises analüüsis on ,,Pennant’’ teatud tüüpi jätkumuster, mis moodustub siis, kui valuutadel 

(aktsiatel) toimub suur liikumine, mida nimetatakse lipumastiks, millele järgneb koonduvate 

trendijoontega konsolideerimine e. ,,Pennant’’. Pennant mustrit tuleb kasutada koos teiste 

tehnilise analüüsi vormidega, mis toimivad lisakinnitusena.  

                                       

Joonis 5 Bullish falling wedge                                                    Joonis 6 Bearish rising wedge 
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Langevat ,,Wedge’’ iseloomustab muster,  mis tekib siis, kui turg teeb kahaneva vahemikuga 

madalamaid madalikke (Lower low’sid) ja madalamaid tippe (Lower high’sid) pärast tugevat 

tõusutrendi.  Kui see muster esineb pärast tugevat langustrendi  peetakse seda hoopiski mitte 

trendi jätkavaks vaid trendi muutvaks mustriks. 

Tõusvat ,,Wedge’’ iseloomustab muster, mis tekib siis, kui turg saavutab kahaneva vahemikuga 

kõrgemaid tõuse ja mõõnu. Kui see muster leitakse tõusutrendis, peetakse seda trendi muutvaks 

mustriks, kuna vahemiku kokkutõmbumine näitab seda, et tõusutrend on kaotamas jõudu.  Kui 

see muster esineb aga langustrendis, peetakse seda trendi jätkavaks mustriks.   
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Pöördumismustrid 

 

                                           

Joonis 7 Bearish double top                                                                                     Joonis 8 Bullish double bottom 

Double bottom muster on tehnilise analüüsi muster, mis kirjeldab trendi muutust. Topelt 

põhja(Double bottom) alast saab edaspidine tugijoon(Support).  

Double top (Topelt tipp) on sagedane hinnamuster pullituru lõpus. See paistab turu hinna ja aja 

graafikus kahe järjestikuse ligikaudu sama kõrge hinna tipuna. Neid kahte tippu eraldab hinna 

madalik. Turg läheb alla suunas, kui pärast teist tippu hind murrab madalikust allapoole.  

                                          

Joonis 9 Bullish head and shoulders                                              Joonis 10 Bearish Head and shoulders 

 

Pea ja õlgade muster (Head and shoulders) on graafikumuster, mis ilmub kolme tipu kujutisena, 

kus kaks äärmist tippu on sarnase kõrgusega madalamad tipud ja keskmine kõrge tipp. 

Tehnilises analüüsis tähendab antud muster muutuvat trendi.  
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Joonis 11 Bullish triple bottom                                                        Joonis 12  Bearish triple top 

Kolmekordne tipp (Triple top) on teatud tüüpi graafikutel esinev muster, mida kasutatakse 

tehnilises analüüsis valuuta (aktsiate jms.) hinnaliikumise pöördumise ennustamiseks. 

Kolmekordsed tipud võivad esineda kõigil ajaraamidel, kuid selleks, et mustrit saaks pidada 

kolmekordseks tipuks peab see toimuma pärast tõusutrendi. Kolmekordse tipu vastand on aga 

kolmekordne põhi (Triple bottom), mis näitab, et vara hind enam ei lange ja võib tõusta.  

 

Joonis 13 Bullish expanding triandle                                         Joonis 14 Bearish expanding triangle 

 

Laienev kolmnurk (Expanding triangle) on graafikutel esinev muster, mida kasutatakse 

tehnilises analüüsis valuuta (aktsiate jms.) hinnaliikumise pöördumise ennustamiseks. Laieneva 

kolmnurga tunned ära järjest pikenevate hinnaliikumiste järgi. Hind aga püsib kahe trendijoone 

vahel. Hinnaliikumine näitab alla trendis ostjate ülekaalu ja üles trendis müüjate ülekaalu 

kujunemist.  
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Kahesuunalised mustrid 

 

                                

Joonis 15 Ascending triangle                                                   Joonis 16 Descending triangle 
 

Tõusev kolmnurk (Ascending triangle) on tehnilises analüüsis kasutatav muster. Selle loovad 

hinnaliikumised, mis võimaldavad tõmmata horisontaalset joont mööda tippe ja tõusva 

trendijoone mööda madalseise.  

Langev kolmnurk (Descending triangle) on tehnilises analüüsis kasutatav muster, mis luuakse 

ühe trendijoone tõmbamisega, mis ühendab rea madalamaid tõuse ja teise horisontaalse 

trendijoone, mis ühendab mõõnasid.  

 

Joonis 17 Symmetrical triangle 
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Sümmeetriline kolmnurk on diagrammi muster, mida iseloomustavad kaks koonduvat 

trendijoont, mis ühendavad järjestikuste tippude ja madalikke seeriat. Need trendijooned 

peaksid lähenema võrdse kaldega.   


