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Turulünk 

Turu liikumised tekitavad uudised, majanduslikud üleskutsed ja mõned tavapärased turu 

struktuuri kujunemise nüansid. Kõik liikumised ning küünlad mis turul esinevad ning hinda 

muudavad on kauplejate otsused. Forex’i turud on nädalavahetuseti suletud kuid vahel lisavad 

või võtavad kauplejad tehingud sisse/välja. Suuremate tehingute korral võib esineda 

märkimisväärne hinnaerinevus kahel järjestikusel noteeringul. Seda nimetatakse turulüngaks 

või turutühimikuks. Turulünk võib kujutada graafikutel tühja alana tulpade või küünalde vahel, 

näiteks nädalavahetusel.  

 

Joonis 1 US30 Turulünk 

Turulünk võib ka tekkida kui firma tulud kvartali lõpus on kõrgemad/madalamad kui arvatud 

siis firma aktsia võib hüpata/langeda üles või alla järgmisel päeval. See tähendab seda, et 

eelmise päeva sulgemise hind on madalam või kõrgem kui järgmise päeva avamishind, seega 

jättes turule tühimiku nagu näha on Joonis 1. 
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Täidab või ei täida 

Turul on huvitav harjumus tulla hinnaga alati tagasi, kuhu on jäänud lünk. 

 

Joonis 2 Turulünga tuhmumine 

Kui keegi ütleb, et tühimik on täidetud tähendab see, et hind on liikunud tagasi algsele 

tühimikueelsele tasemele. Need täitmised on üsna tavalised ja ilmnevad järgmistel põhjustel:  

Irratsionaalne üleküllus – esialgne hüpe võis olla liiga optimistlik või pessimistlik, kutsudes 

kauplejaid seetõttu hinda korrigeerima. 

Tehniline vastupanu - kui hind liigub järsult üles või alla, ei jäta see endast toetus- ega 

taastustasandit. 

Hinnamuster – hinnamustreid kasutatakse lünkade klassifitseerimiseks ja need võivad teile 

vihje anda, kas tühimik täidetakse või mitte. 
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Joonis 3 Turulünga täitmine  

Trendisuuna lõpu lüngad täidetakse tavaliselt kõige tõenäolisemalt, kuna need annavad märku 

hinnatrendi lõpust, samas kui jätkumise ja katkemise lüngad täidetakse oluliselt väiksema 

tõenäosusega, kuna neid kasutatakse praeguse trendisuuna kinnitamiseks. 

Kui tühimikud täidetakse samal kauplemispäeval, mil need tekivad, nimetatakse seda 

tuhmumiseks Näide Joonis 2. Näiteks ettevõte teatab kvartali suurest aktsiakasumist ja selle 

avamisel on see tühimik. Nüüd oletame, et päeva edenedes saavad inimesed aru, et rahavoogude 

aruanne näitab mõningaid tugevusi, nii et nad hakkavad ostma. Lõpuks jõuab hind eilse piirini 

ja tühimik saab täidetud.  

Paljud kauplejad kasutavad seda strateegiat kasumihooajal või muul ajal, kui irratsionaalne 

üleküllus on kõrge. 

 

Millal tekib turulünk? 

Turulünk tekib kõige tõenäolisemalt iga kvartali lõpus kuu kolmandal nädalavahetusel, kui 

kajastatakse kasumiaruandeid. Ehk märtsi, juuni, septembri, detsembri kolmandal 

nädalavahetusel esinevad kõige tõenäolisemalt turulüngad just aktsiatel või aktsiafondidel. 

Reede õhtul kui turg sulgeb Eesti aja järgi kell 00.00 ning esmaspäeva hommikul kui Sydney 

turg avatakse Eesti aja järgi 00.00. Seepärast kauplejad pigem väldivad tehingute hoidmist sel 

ajal. 
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Sõnastik 

1) Turulünk – Market gap 

2) Hinnamuster - Pattern 

3) Trendisuund - Trend 

 


