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"Правило номер едно: никога не губете пари. Правило номер две: никога не 

забравяйте правило номер едно." - Уорън Бъфет 

"Продай през май и стой в страни от акциите!" 

"Бъди търпелив, уважавай парите си!" 

 

10 % 

+ 

10 % 
 

търгуване при stop loss 2,5% от сметката; риск/печалба 1:2; губещи/печеливши 1:1;   

минимум 4 позиции/седмица; максимален таргет на месечна база - 20%;  

 

 

ПЕНСИОНЕН ФОНД 

 

4% 
 
 

начално салдо 500€; търгуване при stop loss 1% от сметката; риск/печалба 1:2; 

губещи/печеливши 1:1; минимум 1 позиция/седмица; 

максимален таргет на месечна база - 4%; 
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УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА 
 

Дали, ако можем да прогнозираме правилно посоката на пазара, ние ще печелим? 

Нека разгледаме следния пример: взимаме двама трейдъри с различни подходи към 

търговията. За лекота ще приемем, че те са еднакво добри и отварят едни и същи 

сделки. И двамата започват с $10 000. Първият трейдър рискува 80% от капитала 

си, а вторият само 10%. Да приеме, че при печеливша сделка ще спечелят двойно на 

това, което са рискували. 

Да проследим техните сделки. 

 

Трейдър 1 Трейдър 2 

Сделки W/L Баланс 80% 

риск 

 Сделки W/L Баланс 10% 

риск 

1 W 5 000 4 000 1 W 5 000 500 

2 L 13 000 10 400 2 L 6 000 600 

3 L 2 600 2 080 3 L 5 400 540 

4 L 520 416 4 L 4 860 486 

$104 

Трейдър 1 излиза от играта на 

четвъртата сделка, поради липса на 

достатъчно средства. 

$4 374 

 

От таблицата се вижда, че първоначално трейдър 1 е повел класацията със 

зашеметяваща преднина, но след това, когато и двамата навлизат в губещ период, 

той изилза от играта. Ако допуснем, че след губещия период и двамата трейдъри 

ще навлязат в печеливш период, то само трейдър 2 ще се възползва от него. 

От посочения пример става ясно, че независимо от това, че и двамата трейдъри 

сключват еднакви сделки, само единият продължава да търгува. 

Тук проличава ключовото значение на money management. Независимо от това, 

колко добри анализатори сме, ако рискуваме голяма част от сметката си дори и 

една малка (често срещана) поредица от загуби може да ни изхвърли от пазара. 

Следователно освен добрият анализ, ние трябва внимателно да преценим каква част 

от нашия капитал рискуваме. За да можем да издържим по време на губещи серии, 

да изчакаме печелившите. 

Съществуват много теории относно това каква част от своята сметка да рискуваме. 

Някои с помощта на формули изчисляват процента, който да рискуваме, други се 

опитват освен да минимизират риска и да оптимизират процента на печалба.  

Говорейки за money management, трябва да имаме предвид няколко неща: 

 Никога да не използваме Мартингейл системата. 

 Да знаем какъв процент от парите си да рискуваме за сделка. 

 Да знаем какво е Core equity. 

 Коефицент очаквана печалба/допустима загуба. 

 

Съществува подход, според който при всяка следваща загуба трябва да увеличим 

двойно рискуваната сума. Например, ако сме рискували за първата позиция 20% от 

сметката, при загуба, за следващата позиция трябва да удвоим този процент на 

40%, за да покрием първоначалната загуба и да излезем на печалба, т.е. губейки, 

ние увеличаваме размера на сделките. Този подход е известен като система на 
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Мартингейл и се базира на твърдението, че след всяка следваща загуба, шансът ни 

да спечелим е по-голям. 

Това не е вярно. Независимо от това колко са били последователните загуби, по 

теорията на вероятностите процентното съотношение за всяка следваща сделка да 

бъде печеливша е 50%. 

Независимо от това по какъв начин ще търгуваме, каква система или какви методи 

на анализ използваме, ние ще се сблъскваме с една проста пазарна истина: 

- в своята търговия ще имаме периоди на печалба и периоди на загуба. 

В зависимост от стила и начина на търговия, които сме избрали, тези периоди ще са 

с различна продължителност. Следователно нашата цел е при навлизане в губещ 

период (губеща серия) да минимизираме загубите, а при печеливша серия да ги 

оптимизираме. Следователно, прилагайки системата Мартингейл, единственото 

което ще постигнем, е да максимизираме загубите, а при печеливш период да не 

правим нищо. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

W L L L W W W W W W W W W W L W 

 Губещ 

период 

 

Печеливш период 

 

На тази схема са показани примерни шестнадесет сделки и резултатът от тях. Ако 

рискуваме голяма част от нашите пари по всяка сделка, ние по всяка вероятност ще 

изгубим всичките пари в губещия период, без да можем да изчакаме печелившия. С 

други думи, ще изпуснем поредица от десет печеливши позиции само защото сме 

рискували всичко набързо. 

Следователно системата Мартингейл в своята основа е грешна и не следва да бъде 

използвана. Даже напротив, вместо да увеличаваме рискувания капитал при загуби 

е по-правилно той да намалява. Обратно - при печеливша серия трябва да 

увеличаваме търгуваната сума. 

Забележка: При печеливша серия ние увеличаваме рискуваната сума. Като 

процентно изражение, рискът остава един и същ, но приложен вече върху новата 

сума, равна на сумата от първоначалната и печалбата. 

Нека сега разгледаме конкретни правила за успешно прилагане на money 

management: 

1. Никога не използвайте подхода Мартингейл. 

2. Никога не рискувайте повече от 1 - 3% от вашия капитал за една 

сделка. Препоръчително е този риск да е 1%. 

3. За всяка следваща сделка рискувайте същия процент от остатъчния 

баланс. Остатъчният баланс е равен на първоначалния баланс минус 

сумата, заделена за предишните сделки (core equity). 

4. За добавяне във вече отворена позиция, никога не превишавайте 

първоначално рискуваната сума. Препоръчително е за добавяне да се 

рискува по-малка сума от тази при първоначалната позиция. 

5. Рискувана сума за всички сделки не бива да превишава 30% от общата 

сума. Това означава да не откривате повече позиции, когато остатъчния 

баланс достигне 70% от общия баланс. 

6. Опитвайте коефициента на очаквана печалба/допустима загуба да е по-

голям от единица. Добре е този коефициент да е по-голям от 2 или 

печалбата, която очаквате да получите от сделката, да е два пъти по-

голяма от сумата, която желаете да рискувате. Т.е. вашият лимит ордер 
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да е два пъти по-голям от вашия стоп. Ако за дадена сделка този 

коефициент е число, по-малко от 1, това означава, че евентуалната 

печалба ще е по-малка от сумата, която сме готови да рискуваме. С 

други думи, печелбата не оправдава риска. 

7. По възможност диверсифицирайте вашия портфейл, търгувайки на 

различни пазари: акции, валути, commodities и др. При диверсификация 

на вашата сметка в портфейл от различни инструменти винаги 

съобразявайте размера на рискуваната сума със степента на риска при 

дадения инструмент. Например при Forex пазара рискът е по-голям, 

отколкото при пазара на акции и още по-голям от този при облигации. 

 

 

 

ОПТИМИЗИРАНЕ РАЗМЕРА 

НА ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛ 
 

Мнозина от вас биха си задали въпроса каква е разликата между това да се рискува 

1%, 2%, 3% или повече процента. Разгледаните дотук правила илюстрират една 

консервативна стратегия за управление на капитала. Една стратегия, която ще ви 

предпази от претоварване на сметката и ще ви даде добра основа за начало на 

вашата кариера като трейдър. 

Точно през тази ваша кариера, в даден момент, ще възникне въпросът: след като 

оптимизираме правилата за вход в позиция, правилата за изход, стоповете, целите, 

не може ли да оптимизираме и този процент рискуван капитал? Възможно ли е от 

използването на един процент да получим по-добри резултати от друг? 

Ако вземе някоя стратегия и направим проверка, задавайки последователно 

процент риск от 1 до 35, ще видим, че при определен процент печалбата се 

оптимизира. 

Съществуват различни формули, с чиято помощ можем да изчислим този процент. 

Те се базират на различни данни от резултатите, които показват използваните от 

нас стратегии: максимално пропадане, най-голяма загуба, среден размер на печалби 

и загуби, и др. 

Това означава, че преди да преминем към прилагането на дадена формула за 

определяне на процента риск, ние трябва да "опознаем" нашата система. Това 

означава да я тестваме - изследваме в миналото. 

Най-известните формули са формулата Кели и "оптимално Ф" (optimal fixed 

fraction) на Ралф Винс. 

 

Формула Кели 

Kelly%=((B+1)*P-1)/B 

където: Р - вероятност за печеливша сделка 

В - печалба*процент печеливши сделки/загуба*процент губещи сделки 

Формулата на Кели е приложима, дава верни резултати само когато имаме 

разпределение на Бернули - възможните варианти са два и печалбите и загубите са 

точно определени. 
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"Оптимално Ф" 

Оптималното Ф представлява такова отношение на рискувания капитал във всяка 

сделка към целия капитал, при което се постига максимално нарастване на 

капитала. За да изчислим правилно "оптималното Ф" трябва да имаме статистика с 

резултатита от търговията - т.е. размера на печалбите и загубите от изминал период 

или от изследване на търговска система. 

 

G=|(1 + f*(-Trade1/Biggest Loss))*(1 + f*(-Trade2/Biggest Loss))*..... 

..........*(1 + f*(-Tradei/Biggest Loss))|^1/N 

  

Където: G - средно геометрично, изразяващо степента на нарастване на капитала; 

f - оптимално Ф; 

N - количество на сделките; 

Trade i - резултат от i-тата сделка. 

Чрез горепосочената формула се изчислява оптималното f по следния начин: 

задават се различни стойности на f и тази, при която се постига максимално 

нарастване на капитала (G = max) представлява оптималното f. 

Проблемът при ползването на подхода за оптималното Ф и при другите стратегии 

за управление на капитала е, че те намират оптималния брой контракти за минал 

период от време. Не може да се разчита, че стратегията ще се държи по същия 

начин в бъдеще, тъй като пазарът се променя. 

 

Според Лари Уилямс печелившата формула за управление на капитала е 

следната: 

 

остатък по сметката*процент риск/най-голяма загуба 

 

Където: процент риск може да бъде получен по формулата за "оптимално Ф" 

или формулата Кели, или процент, съобразен с нашия стил на търговия. 

 

Спазването на определена система за управление на парите е ключът към 

увеличаване/повишаване ефективността на вашата стратегия - ключ към 

дългосрочния успех.   

 

 

   

 

 Varchev’s Daily Trading Check List  

 
1. 40 минути преди началото на сесията, в която се търгува - съсредоточаване върху 

началото на трейдинг сесията.  

2. Отваряне на трейдинг терминалите, които ползвате /пример: Varchev Enchanced 

MT4, Varchev Absolute Trader/, тройната комбинация от графики с различни 

времеви рамки /пример: Weekly, Daily, 4H/  

3. Проверка на верността и акуратността на Quote Streaming, т.е. влизат ли 

котировките в трейдинг платформата коректно, точно и вярно (сравняване с други 

liquidity providers /брокери/). Проверка за несъществуващи гапове, spikes/шипове/, 

или други видими нередности по графиките.  
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4. Проверка състоянието на вече съществуващи отворени позиции. Проверка на 

затворени, вече съществуващи позиции.  

5. Проверка на и-мейли от брокерите, които се ползват, за евентуална промяна на 

техните трейдинг условия.  

6. Проверка за промяна на суаповите числа на брокерите, които се ползват.  

7. Рестартиране на компютрите и всички интернет рутери с цел по-малка 

вероятност от зависване по време на трейдинг сесията. Проверка на скоростта на 

интернета, който се ползва.  

8. Фундаментален анализ: Преглед на всички специализирани информационни 

източници, за да се определи сентимента (настроенията на пазара), пулса на пазара, 

паричните потоци. Терминали за използване:  

- Платени - Bloomberg Professional Terminal, eSignal Professional Terminal.  

- Безплатни – новините във Varchev Enhanced MT4 и Varchev Absolute Trader, 

Trading Central/безплатни са в платформата на Varchev Absolute Trader/  

- Информационни сайтове: www.bloomberg.com, www.cnbc.com, www.wsj.com, 

www.money.cnn.com, www.cityam.com, www.moneyshow.com, www.investing.com, 

www.forbes.com/investing, www.theguardian.com/uk/money, www.morningstar.com, 

www.moneyam.com, hereisthecity.co.uk, thestreet.com.  

9. Анализиране на COT Commercial Conditional Weekly Set Ups – показва паричните 

потоци в световен мащаб (при поискване от Варчев Брокерс в реално време – 

платен, при поискване с една седмица закъснение – безплатен).  

 

10. Изчистване на графиката от невалидни, неактуални, разбити, слаби подкрепи и 

съпротиви.  

11. Фундаментален анализ: Проверяване на дневния и седмичен икономически 

календар за новини, изявления и икономически събития, точния им час и насочване 

на вниманието как те биха повлияли на пазарите.  

12. Технически анализ: Преактуализиране на вече актуализираните, в преден 

период, финансови инструменти: 3МА, Fibonacci / поставяне на нива на Фибоначи, 

поставяме след оформен връх или дъно съответно при възходящо или низходящ 

тренд и определяне на възможните корективи нива. Диагонални и хоризонтални 

подкрепи и съпротиви, японски свещи, индикатори CCI, DeMarker, Volume, 

Bollinger Bands и т.н.  

13. Вземане на решение за вече отворени позиции за тяхното евентуално 

модифициране или затваряне.  

14. Технически анализ: Изследване и търсене в трите графики на оформили се 

формации: Head and Shoulders, Double Tops, Double Bottoms, Flags, Tripple Tops and 

Bottoms, Два равни тика долу, Два равни тика горе, Вътрешни барове, исторически 

върхове и дъна, сегментални подкрепи и съпротиви и др.  

15. Проверяване за изтичащи (падежи) на фючърсите на спот финансовите 

инструменти, които се търгуват (падежите оказват влияние върху цената на спот 

инструмента).  

16. Проверяване графиките и котировките на Related (свързаните финансови 

инструменти), които се търгуват. Пример: Gold/Stocks, Gold/Indices, Euro and dollar 

related currency pairs, Oil/Oil related Shares и т.н.  
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17. Последна проверка на целия технически анализ, извършен до този момент  

18. Установяване на наличие или липса на условия за влизане в нова 

позиция/позиции, спрямо персоналния трейдинг план.  

19. При наличие на условия и критерии за отваряне на нова позиция/позиции:  

- Отваряне на Trading Ticket (билет за поръчка)  

- Поставяне на Stop Loss  

- Поставяне на лимитиран ордер за вход в позиция или  

- Влизане/Отваряне напозиция на пазарна цена  

20. Записване на сделката детайлно в trading book (персоналната трейдинг книга)  

 

 

СТРАТЕГИЯ ЛИНДА РАШКЕ 
 

През уйкенда се преглеждат всичките инструменти. Тези, при които се 

наблюдава пресичане на МА, се отварят в платформата на сметката и се 

изчаква за получаване на сигнал за вход. 

През уйкенда се актуализират позициите в демо сметката, работеща по метода 

на Дончиан. 

Всяка сутрин се проверява дали не е отворена позиция в демо сметката, 

работеща по метода на Дончиан. Ако има такава, се търси вход по тренда след 

корекция.  

1. ИНСТРУМЕНТИ - Всички. 

2. ВРЕМЕВА ГРАФИКА - 1Д 

3. ИНДИКАТОРИ - ЕМА5, ЕМА20, ADX(14), Fractals(5) 

4. ПРАВИЛА ЗА ВХОД - Първо ЕМА5 пресича ЕМА20 като по този начин 

определя евентуалната посока на бъдещия тренд. След което ADX трябва да 

премине над стойност 20 за да потвърди наличието на тренд. Изчаква се 

формирането на Fractal в посока на тренда. След което се изчаква третия бар 

в посока обратна на тренда. Този бар се приема за сигнален. Поръчка се 

поставя под/над най-ниската/най-високата цена на сигналния бар по посока 

на тренда, а stop loss се пласира под/над най-ниската/най-високата цена на 

бара. По консервативният вариант е да се изчака формирането на Fractal в 

посока обратна на тренда и следващия бар се приема за сигнален, като 

правилата за вход си остават същита. 

5. ПРАВИЛА ЗА ИЗХОД - При достигане на съотношение риск/печалба 1:1 се 

закрива 1/2 от позицията. След като се образува Fractal в обратна на нашата 

посока, стопът се пласира под него. Позицията се закрива при задействане на стопа 

или при повторно пресичане на EMA5 и EMA20. 

6. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФИЛТЪР - MACD - Този индикатор комбинира 

пресичаща система на средни пълзящи с елемент 

свръхпокупки/свръхпродажби на осцилатор. Сигнал за покупка се появява, 
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когато по-бързата пълзяща пресече по-бавната и двете са под 0. Сигнал за 

продажба е, когато по-бързата пресече по-бавната над 0-та. Седмичните 

сигнали предшестват дневните.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Трендът трябва да бъде потвърден и от повишаване на обемите. 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ТЪРГУВАНЕ 
"В живота и бизнеса има 2 основни гряха. Първият е да действаш прибързано без да 

мислиш, а другият е да не действаш въобще." Каръл Айкън  

 

1. ИНСТРУМЕНТИ - Валутни двойки, борсови индекси, стоки и фючърси - общо 40. 

2. ВРЕМЕВА ГРАФИКА - 1Д 

3. ИНДИКАТОРИ - EMA20, EMA50, EMA100, EMA200, FRACTALS5 

4. ПРАВИЛА ЗА ВХОД - Когато EMA20 пресече EMA50. Поставя се лимитирана поръчка 

под/над най-ниската/най-високата стойност на сигналния бар. Stop loss се пласира над/под 

най-високата/най-ниската стойност на сигналния бар. 

5. ПРАВИЛА ЗА ИЗХОД - При достигане на съотношение риск:печалба 1:1 се закрива 1/3 

от позицията. Когато се достигне съотношение риск:печалба 1:2 се закрива 1/3 от 

позицията и стопът на останалата 1/3 се премества на 0. След като се образува фрактал в 

обратна на нашата посока, стопът се пласира под него. Позицията се закрива при 

задействане на стопа или при повторно пресичане на EMA25 и EMA50. 

 

СТРАТЕГИЯ СТЕ (Светлин Минев) 

Използва се 1М графика. 

Когато ЕМА20 е над ЕМА50 и двете се движат нагоре трендът е възходящ. Когато ЕМА20 е под 

ЕМА50 и двете се движат надолу, трендът е низходящ. Търсят се входове за позиции съответстващи 

на тренда. Ако нямаме много рязко обръщане на посоката ЕМА100 и особено ЕМА200 все още 

показват, че старият тренд е валиден и могат да дават добри сигнали за вход. Задължително 

откриваме позиция при първия тест на ЕМА200, разбира се, ако котирането не показва, че ордерите 

в обратната посока са по-големи. 

След като се определи тренда се чака корекция, при която да се търси възможност за вход по посока 

на тренда. Най-подходящ момент е около отварянето на големите финансови центрове (Лондон и 

Ню Йорк). Добри места за вход са нивата на подкрепа и съпротива, опорните точки и нивата на 

Фибоначи. ЕМА се използват за динамични нива. 

Най-добри условия за вход се получават след формиране на бичи флаг с двойно дъно или мечи флаг 

с двоен връх. 
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Управление на позицията. Позицията се разделя на 3 части, като първоначалния стоп е 5 

пипа. Първата част се затваря при достигане на печалба 5-6 пипа. Втората част се затваря 

около последния екстремум на тренда. Получава се печалба от около 10-15 пипа. След като 

бъде пробит екстремума на тренда, след който е започнала корекцията, преместваме стопа 

на третата част на 0. Когато имаме дълга позиция, при пробив на локален максимум 

преместваме стопа на 1 или повече пипа под последния максимум. Когато имаме къса 

позиция при пробив на локален минимум преместваме стопа на 1 или повече пипа над 

последния максимум. Когато преместим стопа 3 пъти, това означава, че насоченото 

движение може да е изминало прекалено голямо разстояние и вероятността за по-сериозна 

корекция е голяма. 

Управление на риска. За всяка позиция се рискува от 0,5% до 1%. На база на риска се 

определя и обема на позицията. Пример: 

размер на сметката: 500$ 

размер на риска: 1% 

сума, която рискуваме: 5$ 

размер на стопа в пипове: 5 

стойност на 1 пип: 1$ 

размер на позицията (EUR/USD): 10 000 

минимално отношение риск/печалба: 1:2 

След публикуване на новини е необходимо да изчакаме корекция за да търсим дход. Според 

Ал Брукс вторите опити са по-надеждни, защото често пазарът се опитва да направи 

нещо 2 пъти и ако не успее, прави обратното. 

След пробив на рейндж може да очакваме насочено движение и затова е разумно да 

търсим вход при първата корекция.  

Вход трябва да се търси и след пробив на кръгло число, тъй като обикновено около него 

са пласирани поръчки. Когато се търгува в рейндж е задължително използването на 

стопове.  

 

Волатилност. Техническите индикатори, които се използват за определяне на 

волатилността, са ATR и Standard Deviation. Понижението и при двата е знак за 

навлизането на пазара в рейндж. Друг показател за намаляване на волатилността е 

формирането на вътрешни барове. След формирането на такъв, изчакваме първо да бъде 

пробит екстремумът, който е срещу тренда и след това откриваме позиция при пробив на 

екстремума по тренда. 
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Тоби Крабел използва за сигнален барът с най-малък рейндж от последните "n" периода. 

Най-често се използват NR4 и NR7. Много добри резултати се получават, когато търсим 

вход около вътрешен бар, който същевременно се явява NR4 или NR7. 

Много силен сигнал е, ако вътрешния бар се формира след тест и рязко връщане (голяма 

долна сянка) от ЕМА. Това показва, че има купувачи, разположени на тези нива. 

Аналогичен извод може да се направи и при формирането на горна сянка след тест. 

Ако искаме да купим или да продадем на нива на подкрепа или съпротива, това става при 

ниска волатилност, при която е слабо вероятно нивото да бъде пробито. 

 

Когато при ценово движение се образуват няколко последователни бичи или мечи свещи с 

големи тела е много вероятно силата на движението да е изчерпана и да предстои 

корекция. 

Свещите за обръщане на тренда са с много малки тела и големи сенки, като по този начин 

сигнализират за наличието на насрещни поръчки. 

Ако след силно насочено движение се появи свещ с противоположен цвят и голямо тяло, 

това е знак за обръщане на тренда. 

 

Джо Рос: Ледж е консолидация от 4 до 10 периода, като в тях баровете трябва да са 

разположени така, че да има поне 2 с приблизително еднакви максимуми или минимуми. 

Консолидацията между 10 и 20 бара се нарича задръстване. 

Ако до 10 периода нямаме пробив, това означава, че пазарът няма посока. 

Съгласно Джо Рос и Ал Брукс позиция се открива само и единствено след корекция 

на тренда. Джо Рос залага на силни трендове, затова очаква пробивът на корекцията да се 

осъществи до 3-ия бар (него приема за сигнален и пласира поръчка над/под бара). 

Джо Рос разделя своята открита позиция на 3 части. С първата покрива загубата, с втората 

излиза на малка печалба, а с третата следва максимално движението. 

 

ДНЕВЕН ПЛАН ЗА ТЪРГОВИЯ: 

Наблюдават се ограничен брой инструменти (до 6, примерно). 

Сутрин се четат всички новини, свързани с инструментите, и се проверява как са затворили 

предходния ден. 

Построява се пътна карта: 

- локални максимуми и минимуми; 

- тренд линии; 

- плъзгащи се средни - ЕМА20, 50, 100 и 200; 

- пивот точки; 

- нива на Фибоначи; 

- психологически нива (кръгли числа); 

- линии на Болинджър; 

На 15М графика се търсят струпвания на посочените линии(нива). Най-надеждни са 

локалните максимуми и минимуми, плъзгащите се средни и тренд линиите. 

Около 09
30 

и 10
30 

е възможно да се наблюдават лъжливи движения. 

При търгуването в рейндж се пласира поръчка на ниво 1 пип + спреда на 1М графика и 3 

пипа + спреда на 1Ч графика. Това пласиране се осъществява единствено при фалшив 

пробив на екстремума (долна/горна граница) и последващо връщане в границите на 

рейнджа. Обикновено при валутните двойки се наблюдава рейнджово движение по време 

на азиатската сесия. Между 08
00 

и 10
00

 може да се наблюдава лъжливо движение с цел 

набиране на ликвидност за лондонската сесия. Стопът на позицията е 15 пипа, а 
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минималната цел е противоположната граница на рейнджа. Желателно е да се търсят 

такива входове около отварянето на европейстата и американската сесия, тъй като тогава 

започват работа големите пазарни участници и се повишава волатилността, което води до 

големи движения. 

Когато след силно продължително движение се регистрира бар с по-нисък максимум (за 

възходяще двежения) или с по-висок минимум (за низходящи движения) в условията на 

свръхкупен или свръхпродаден пазар е възможно да наблюдаваме корекция или обръщане 

на тренда. Показателно за това е наличието на свещи с големи сенки и дожи барове. 

 

Ричард Дончиян популяризира употребата на 10-дневните и 20-дневните пресичания на 

пълзящите средни като сигнали за купуване и продаване, както и "4-седмичното" правило, 

при което пробив на цената под или над най-ниската или най-високата четириседмична 

стойност показва първоначалния етап на нов тренд. 

 

 

ХАРМОНИЧНИ МОДЕЛИ 

В ПРОПОРЦИИТЕ НА ВЪЛНИТЕ 
 

През 30-те години на ХХ век Н. М. Gartley ("Profits in The Stock Market") описва 

поредица от модели на ценови движения, които редовно се забелязват на 

финансовите пазари. По-късно те се популяризират от Larry Pesavento и Scott 

Carney. Хармоничните модели в ценовите движения представляват фигури на 

графиките, с характерни отношения на Фибоначи, след които настъпва съществено 

обръщане в цената. Използват се за определяне на точки за влизане на пазара, които 

са с голям потенциал за печалба. Ако използваме терминологията на вълновата 

теория, повечето от тези модели представляват корективни комбинации или 

завършваши формации, след които обикновено следва силно движение в обратна 

посока. Наблюдава се непрекъснато на финансовита пазари. 

ПЕПЕРУДА (BUTTERFLY) 
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След силна вълна (импулс) в определена посока, примелрно нагоре (точка А, фиг. 

81), се развива корективна комбинация във вид на зиг-заг или плоска. Първият 

откат против основната вълна достига нива от 50% - 61,8% корекция (точка В). 

След което следва откат нагоре (по посока на основната вълна - т. С), който достига 

около 61,8% от първия спад. След това следва ново корективно падане (т. D), което 

достига зоната 61,8% - 76,4% корекция от дължината на цялата А. При така 

образуваната формация се образуват два триъгълника с обща точка В. Тези 

триъгълници образуват фигура, подобна на пеперуда, откъдето идва и популярното 

й наименование. Практичната стойност на тази формация е, че се получава точка (в 

т. D - зона 61,8% - 76,4%) с голям потенциал за печалби и с нисък риск. Ако пазарът 

обърне в тази зона по посока на основаната вълна - т. А (признак за това може да 

бъде образуването на фрактал на по-малък тайм-фрейм), то ще последва силно 

движение нагоре с минимална цел точка А. 

 

 
 

Освен в класическия вариант, моделът се среща и в други разновидности - т. нар. 

модел "рак" и "прилеп". 

 

 

МОДЕЛ РАК (CRAB) 

 

Характерен аспект на този модел е тясна зона на ценовото движение при 

потенциална реверсивна точка D. Точка D представлява проекция 1,618 от 

движението Х-А и силно разширение (2,236, 2,618 или 3,618) от вълната В-С. 

Моделът обикновено подава много точно ревърсивната точка и изисква малък стоп. 
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МОДЕЛ "ПРИЛЕП" 

 

Характерна за този модел е корекция 0,886 от вълна Х-А, който определя 

потенциалната реверсивна зона (т. D), Откатът в точка В трябва да бъде по-малко 

от 0,618, примерно 0,50 или 0,382 от хода Х-А. Проекцията ВС за точка D 

обикновено е по-малка, примерно 1,618 (до 2,618). 
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При повечето от хармоничните модели от типа "Butterfly" се наблюдава определена 

пропорция (1,27, 1,382, 1,618) или равенство между вълните АВ и СD, което е още 

един ориентир за откриване на фигурите. 
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ЛУИС БОРСЕЛИНО 
"Всяка позиция трябва да има това, което аз наричам подготовка, прицелване 

и огън. Това е, което трябва да се разработи, парите идват в резултат на 

това." 

 

Независимо дали търгувате с търговска система или посредством свой собствен 

анализ, трябва да се стремите всяка ваша сделка да може да се раздели на три 

стъпки - подготовка, прицелване и огън. 

Подготовка: това е първата стъпка от нашето приготвяне за търговия. Тя включва 

освобождаването ни от мисли, които не са свързани с търговията. Изучаване и 

анализиране на графиките. Определяне каква ще бъде вашата ориентация в 

течението на деня, на каква цена ще купувате/продавате, основавайки се на нива на 

подкрепа или съпротива. 

Прицелване: на този етап наблюдаваме пазара, опитвайки се да видим сценариите, 

определени в първия етап. Например, ако сме открили много силно ниво на 

подкрепа на дадения пазар. Пазарът отваря над това ниво, за кратко върви нагоре, 

след което започва движение надолу. Приближавайки към нашето ключово ниво на 

подкрепа, ние се подготвяме да купим. 

Огън: това е моментът, когато всичко се комбинира в едно. Идентифицирали сме 

ценово ниво и сме се прицелили, стартира очакваният сценарий. Сега "стреляме", 

изпълнявайки сделката по вече идентифицираната цена. Поставяме стоп и 

първоначална цена. 

Следвайки тези три стъпки разработваме това, което може да се нарече план за 

търговия. Според Борселино винаги трябва да има план, да търгуваме своя план, да 

знаем точката на влизане, стопа и кога да излезем от пазара. 

 

Най-важното в творчеството на Луис Борселино е неговият анализ 

"разстояние/енергия". През дългите си години опит на пазарите, Борселино е 

забелязал зависимости между инидакаторите и графиките на пазарния инструмент. 

Ще разгледаме закономерностите, които той е открил между пазарната графика и 

пълзящите средни величини (Moving Averages - MA). 

Това, което той е забелязъл, е, че в зависимост от разстоянието между графиката и 

дадена МА, пазарът има различно количество енергия. Тоес в зависимост от 

разстоянието може да се говори за звръхкупеност/свръхпродаденост, възможнсот за 

обръщане или за ниво, на което пазарът ще срещне подкрепа или съпротива. В 

своите анализи Луис Борселино използва предимно 200, 50, 20-периодни МА, 

главно за S&P500 и NASDAQ. Например авторът е забелязъл, че при NASDAQ 

може да се очаква обръщане, ако индексът се търгува на разстояние повече от 12% 

от 20-периодната МА. 

Практическо приложение. Независимо то това в коя фаза на тренда сме, може да 

приложим тази тактика по следния начин. Ако сме свидетели на силно покачване, 

което преминава границата от 6% между текущата цена и 200-периодната МА, вече 

знаем, че пазарът на тези нива става свръхкупен. Това само по себе си не може да е 
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сигнал за продажба, ние трябва да изчакаме конкретен сигнал от другете елементи 

не нашия анализ. 

Един възможен вариант за тези съотношения е: забелязваме, че след преминаването 

на тази бариера от 6% се формира обръщаща ценова фигура, съпроводена от 

дивергенция при индикаторите. Тогава тази фигура би имала по-голяма валидност, 

отколкото ако тя се формира на отстояние от средната величина на по-малко от 6%. 

Обратното - фигура с двоиствен характер, формирана преди тези 6%, например 

между 3% и 4% - тогава с по-голяма вероятност тази фигура ще бъде 

продължаваща. 

Възможно е едновременното използване на няколко средни величини, най-често 

три, които да показват трите вида тренд. За пример да използваме средните 200, 50, 

20. Трите показват накъде е посоката на тренда от различен порядък. 

Историческата проверка ни показва, какви са съотношенията при тези величини: 

       МА 200 - 6% 

       МА 50 - 3%, 3,5% 

       МА 20 - 2% 

За този пример ще използваме само стойностите за обръщане на пазарната посока. 

Да допуснем, че видим следната картина: ценовото движение прави корекция на 

нива 5% отстояние от 200 МА. Пазарът възобновява движението след тази 

корекция и преминава границата от 6%. Сега е необходимо да изчакаме и другите 

два диапазона да бъдат достигнати, след което отново ще последва корекция или 

вече обръщане на посоката на движение. 

Ако изследваме и данните за това, на какъв диапазон корекциите ще приключат и 

пазарът ще възобнови своето движение, ще имаме представа за възможен вариант 

на развитие на даденото движение. С други думи ще начертаем границите на това 

движение. 

Използването на разстоянията между графика и средна величина са подходящи за 

комбиниране с почти всички търговски тактики или стилове на търговия. 

Основоното, на което трябва да се обърне вниманиеу е, че тези стойности не могат 

да бъдат точно фиксирани. Не може да се каже, че ако пазарът коригира до 300 

пипа от дадена МА, то ще последва възобновяване на движението. Затова говорим 

за зона, където може да се очаква подкрепа или съпротива. Вторият основен 

момент е, че тези зони са различни за различните инструменти, за различните 

пазари. Преди да използваме подобна техника е необходимо внимателно да 

изследваме търгувания от нас инструмент (валута, акции, суровини), за да 

определим кои средни величини се държат най-добре и какво е отношението. 
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ФРАКТАЛИ 
 

Фракталите представляват прост и ефективен метод за откриване на екстремни 

точки в движнието на цената. По същество фракталът е поредица от пет бара, 

средният от които е с най-висок максимум - за горен фрактал, а за долен - обратно - 

средният е с най-нисък минимум. 

С използването на фракталите можем да открием върховете или дъната на 

пазарното движение в най-ранен етап. След като бъде достигнат някакъв връх в 

цената и тя започне да пада, хпи появата на втория бар с по-нисък минимум, 

незабавно ще се отбележи фрактал. Това ни сигнализира незабавно, че в момента се 

оформя връх в цената и можем да реагираме своевременно - примерно да отворим 

къса позиция или да затворим вече открита дълга позиция, за да приберем 

печалбата. Всеки фрактал, поне временно, изпълнява ролята на съпротива или 

подкрепа. 

Един от способите за ползването на фракталите е следният: Когато трендът е 

възходящ, той се характеризира с повишаващи се върхове и дъна. Ако искаме да 

купим от по-ниска цена (по-изгодна), можем да открием дълга позиция при появата 

на фрактал от долна страна, тъй като той ще изпълнява (поне временно) ролята на 

дъно, а стоп-загубата ще поставим под него. Фракталите от горна страна следва да 

бъдат преминавани и могат да се използват като нива за нови допълнителни 

поръчки по посока на тренда. Фракатлите от долна страна могат да се използват за 

поставяне на стопове, като постепенно ги преместваме при появата на нови по-

високи. Аналогично е и за низходящ тренд. 

 

 

 

ЛИНДА Б. РАШКЕ 
 

Една от нейните търговски ситеми е използване на индикатора за средната 

насоченост на движението ADX. 

Условия на системата: 

1. 14-периодният ADX трябва да премине над 30 и да продължава да се повишава. 

Това е признак за силен тренд. 

2. Чакаме възстановяване (корекция) на цената до 20-периодната експоненциална 

плъзгаща средна (ЕМА20). Обикновено корекцията се съпровожда с леко 

понижение на ADX. 

3. Когато цената докосне ЕМА20, поставяме ордер за покупка (buy limit) над 

максимума на предходния бар.  

4. След изпълнението на ордера, поставяме стоп на последния локален минимум. 

Докато ADX расте, преместваме стопа под ЕМА20. Ако ADX олразува връх и 

започне да се понижава и е достигнат нов връх, то можем да закрием част или 

цялата позиция. 
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5. След успешна сделка трябва да се изчака ADX отново да се снижи и да се покачи 

над 30, за да търгуваме отново. 

 

 

 

ДЖО ДИНАПОЛИ 
 

Преди да започнем разглеждането на стратегията, нека дефинираме някои общи 

положения, които ще използваме: 

1. Moving Averages 

3х3 - това е трипериодна SMA, по close цена, изместена напред с три периода. 

Авторът използва тази сревна величина за краткосрочен период на бързодвижещи 

се пазари. 

7х5 - седемпериодна SMA, по close цена, изместена напред с пет периода. За по-

дългосрочни пазари, например пазара на акции. 

25х5 - двадесет и петпериодна SMA, по close цена, изместена напред с пет периода. 

Динаполи използва тази средна величина за дългосрочен анализ. 

2. Целеви точки. След насочено движение (АВ) следва корекция (ВС). 

ОР = В - А + С 

СОР = 0,618(В - А) + С 

ХОР = 1,618(В - А) + С 

 

ДВОЙНО ПРЕСИЧАНЕ 

Представлява двукратно пресичане на средната величина от графиката. 

Характеристики: 

1. Преди формирането на модела "Двойно пресичане", пазарът трябва да е направил 

силно покачване, изразяващо се в 8 - 10 бара. По-добре би било, ако това покачване 

е от 15 или повече бара. Това движение Динаполи нарича тласък. 

2. След възходящия тласък, ние трябва да видим барове със затварящи цени по-

ниско, по-високо и отново по-ниско спрямо 3х3SMA. Тогава се получава сигнал за 

продажба. Аналогично е за низходящ тласък и покупка. 

3. Необходимо е дъната или върховете да бъдат близки едно до друго. 

4. Ширината между върховете или дъната от първоначалното пресичане до второто 

такова не трябва да превишават 8 - 10 бара. Най-добре е тези барове да са 3 или 4. 

5. Сигналът е в сила, докато не се достигне точката на разумна печалба или в 

обратна посока не бъде пробито на затваряща цена корекцията 0,618, поставено на 

най-широката част от консолидацията. 

6. Динаполи препоръчва използването на двойния пробив на дневна, седмична или 

месечна графика. 

 

ЕДИНИЧНО ПРЕСИЧАНЕ ИЛИ "ХЛЯБ С МАСЛО" 

При този модел голямо значение играят нивата на Динаполи. 

Характеристики: 
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1. Наличие на "тласък", покачване или спад, от 8 - 10 бара. Колкото са повече 

баровете, толкова по-добре. 

2. След първоначалното пресичане от графиката на 3х3, около цената на затваряне 

търсете ниво на подкрепа на Фибоначи, лежаща на важно Фибо-ниво. На това ниво 

откриваме позиция. Това ниво трябва да бъде дотигнато от 1 до 3 периода след 

пробива на 3х3. Тук отново авторът препоръчва използването на тази техника на 

дневна, седмична или месечна графика. При използване на дневна, седмична или 

месечна графики, Фибо-нивата за вход и стоп-поръчка, според Динаполи, се 

определят на часова база. 

3. Целта тук е 0,618 приложена на движението, осъществяващо пробива. 

С други думи, единичното пресичане е модел, който може да предшества двойното 

пресичане. С негова помощ ние се възползваме от покачването преди втория 

пробив. 

 

РЕЛСИ 

Релсите са модел, който може да се използва на всички времеви графики, от 

петминутна до месечна. Това е сигнал за направлението на тренд от по-висок 

порядък. Представлява рязкото достигане на цена, която в текущия момент е много 

ниска или много висока, след което започва масирано купуване или съответно 

продаване, връщайки пазара в предишните граници. С връщането обратно до 

нивото, откъдето е започнало рязкото движение, моделът е завършен, а точката, от 

където е започнало и се е върнало движението, се нарича точка на разпознаване. 

Авторът представя този модел със следния пример: 

"Представете си, че къщите на океанското крайбрежие на Санта Барбара в 

Калифорния внезапно се пуснат за продажба по цена $100 000. Хоп!, и вече ги 

няма. Професионалните инвеститори и занимаващите се с недвижими имоти ще 

изкупят тези къщи като тяхната цена ще се върне в предишните си граници." 

Правилото за откриване на позициа е или при леко връщане до 0,382 от дължината 

на релсите или веднага след като цените преминат точката на разпознаване. Стоп 

поръчката се поставя на 0,618 от дължината на релсите. Целта е в рамките на ОР. 

 

Дотук разгледахме някои от предложените от автора стратегии. Сега нека да 

обърнем внимание към основното в творчеството на Джо Динаполи, а именно 

търговията с нивата на Динаполи. 

Какво представляват нивата на Динаполи: това са отговяращи на определени 

условия нива на подкрепа или съпротива. В основата си тези нива са базирани на 

Фибоначи теорията. С тях авторът доразвива тази теория до ново ниво. Нивата на 

Динаполи включват: Фибо-нива, целеви точки, натрупване и ценови области на 

съгласие. 

 Пазарен размах (Market Swing). Пазарният размах представлява определен 

ход на пазара, продължаващ от минути до години, започващ от значителен 

минимум или максимум и завършващ при последния максимум или 

съответно минимум. Пазарният размах може да се определи като вълна. 



 

21 
 

 Номер или точка на реакция (Reaction Number). Това е ниска или висока 

точка в предела на отделните пазарни вълни, движещи се в същата посока 

като тази на пазарния размах. Не е задължително тези точки да са точно 

минимумите или съответно максимумите на вълните, които описват.  

- Скрити нива на Динаполи. В своята книга Динаполи дефинира реакции, 

които остават невидими и които предоставят скрити нива на Динаполи. Те 

се получават при наличие на "гап" (ценови разрив на пазара), като за точка 

на реакцията се взима края на този "гап". 

 - Реакциите, започващи със силен тласък са по-валидни. 

 Фокусно число (Focus Number). Представлява крайната точка на пазарния 

размах. Това е мястото от където се изчисляват всички корекции (Фибо-

нива). При промяна на фокусното число се променят и Фибо-нивата. 

 Фибо-нива (Fibnode). Това е ниво на подкрепа или съпротива, 

съответстващо на определена корекция на Фибоначи. Динаполи използва 

само следните Фибоначи корекции - 0,382 и 0,618. Отбелязва ги с F3 и F5. 

 Целева точка. Това е число, основано на разширенията на Фибоначи, 

показващо целевата разумна печалба. 

 Натрупване (Confluence, "K"). Това е точка или ценова област, където се 

получава засичане на две Фибо-нива 0,382 и 0,618 от различни номера на 

реакции. Това го дефинира като силно ниво на подкрепа или съпротива. 

Тези две Фибо-нива имат приблизително еднаква стойност, допустима е 

малка разлика. "Натрупването" включва освен двете Фибо-нива и областта, 

заключена между тях. 

 Разумна печалба (Logical Profit Objective). Това е ценова цел при 

откриването на позиции, получена чрез "осцилатор-предсказател" и 

предимно чрез разширения на Фибоначи. 

 Съгласие (Agreement). Ценова област на съвпадение или достатъчно близко 

разстояние между Фибо-ниво и някоя от целевите точки СОР, ОР, ХОР. 

 Унищожаване от цената. Ако при движението си пазарът пробие някое от 

определените от нас Фибо-нива, то това ниво вече не е активно и можем да 

го изтрием от графиката. 

 

 

 

ТЪРГОВСКА СИСТЕМА ELIUTE 
  

Основната фигура в системата "ELIUTE" е фигурата "Е". Тя е изключително 

проста фигура, базирана на съотношението между четирите основни цени - най-

висока, най-ниска, цена на отваряне и цена на затваряне. Фигурата "Е" се 

формира, когато след отварянето на новия бар цените преминат 

предишната най-висока или най-ниска стойност, но не успяват да се 
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задържат на новите нива и се връщат обратно, затваряйки под или 

съответно над цената на отваряне. 

Тук са показани правилната и неправилната интерпретация на фигурата "Е". 

 

 
 

В основната форма на фигура "Е" единственото важно условие е 

достигането на нова най-висока или най-ниска стойност, след което 

пазарът затваря, формирайки обратна свещ, ако "a" е бича свещ, "b" ще е 

меча и обратното, "b" завършва фигурата. Точните съотношения между 

цените, ценовите гапове или други елементи могат да послужат за 

допълнителни филтри към този модел. 

Нека сега да разгледаме търговската тактика, базирана на тази фигура или 

правилата на системата ELIUTE. 

Вход. Правилата за отваряне на позиция са много лесни за използване. Те са 

следните: 

 Покупка - купуваме, ако след формирането на възходяща "Е" пазарът 

успее да премине най-високата стойност на бара (свещта), завършващ 

фигурата, т.е. това е "b". С други думи купуваме, когато пазарът премине 

максимумът на "b". Допълнително условие е, до момента на покупката 

разстоянието между най-ниската цена на текущия бар и цената на 

отваряне да е по-малка от същата разлика при предишния бар (бар "b"). 

Това означава долната сянка на текущия бар да е по-малка от добната 

сянка на бара "b". 
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 Продажба - аналогично, продаваме, ако след формиране на низходяща 

"Е", пазарът успее да премине най-ниската стойност на бара (свещта), 

завършващ фигурата, т.е. това е "b". С други думи, продаваме, когато 

пазарът премине минимумът на "b". Допълнително условие е до момента 

на продажбата разстоянието между най-високата цена на текущия бар и 

цената на отваряне да е по-малка от същата разлика при предишния бар 

(бар "b"). Това означава горната сянка на текущия бар да е по-малка от 

гораната сянка на бара "b". 

Добавяне в позиция. Правилата за добавяне са две: 

 добавяме при формирането на нов сигнал в същата посока; 

 второто правило се отнася за по-бързо добавяне, с цел максимизация на 

печалбата от импулса. При него допълнителни контракти се купуват или 

продават, ако следващият бар премине най-високото (покупка) или най-

ниското (продажба) ниво на бара, при който сме извършили сделката. 

Ограничаващото условие тук е същото, както при основния сигнал - до 

момента на покупката/продажбата разстоянието между най-ниската/най-

високата цена и цената на отваряне на текущия бар да е по-малко от 

същата разлика при предишния бар. 

Добавяне по второто правило можем да правим само до третия бар след 

първоначалното сключване на сделката. Това добавяне е много ефективно, 

защото при стартирането на нов импулс много често първоначално се 

забелязват няколко последоватлни бара в една и съща посока. 

Стоп. При стратегията ELIUTE имаме два варианта за стоп. Първият е по-

консервативен и при него стопът при покупка се поставя на ниво, което се 

получава от разстоянието между най-ниската и цената на отваряне на 

предишния бар (бар "b"), прибавено в точката на откриване на позицията. С 

други думи, ако долната сянка на текущия бар стане по-голяма от долната сянка 

на бара "b", следва да закрием позицията. Аналогично е при продажба - ако 

разстоянието между най-високата цена и отварящата цена на текущия бар стане 

по-голямо от същото разстояние при предишния бар (бар "b"), следва да 

закрием продажбата. 

Вторият вариант за стоп използва съответно най-високото (продажба) или най-

ниското (покупка) ниво на бара "b". В случай, че то бъде преминато - закриваме 

позицията. Този вариант предполага по-голям стоп и затова е препоръчително 

да се използва за първоначалното влизане в пазара, а първият вариант е по-

подходящ при добавяне във вече съществуваща позиция. 

Изход. Най-трудната част от една позиция е нейният изход. Ако затворим 

прекалено рано, ще изпуснем голяма част от движението, ако изчакаме, 

рискуваме пазара да смени посоката на движение. Кога да закрием позицията, 

така че едновременно да се предпазим от връщане на пазара, но и да 

максимизираме печалбата? 
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Точен отговор на този въпрос, що се касае до ELIUTE - няма. За да успеем да 

дефинираме кога да излезем от пазара, необходимо е да преценим колко дълго 

ще бъде състоянието на "ред", преди пазарът отново да навлезе в "хаос". 

Първият вариант, при който сме длъжни да закрием позицията, е при появата на 

нов сигнал в обратна посока. 

За изход могат да бъдат използвани много различни методи. Като например: 

 катапулт на Лари Уйлямс ("Катапултирането" представлява закриване 

на позицията при първото печелившо отваряне след входа.С други думи, 

след входа в позиция изчакваме първата отваряща цена, при която 

нашият резултат е положителен, след което затваряме позицията. 

Техниката "катапултиране" може да се приложи и за отварящата 

цена, след като позицията е била отворена два или три дни. В този 

случай печалбата се увеличава многократно. Ако пазарът тръгне срещу 

нашата позиция, Лари Уйлямс препоръчва използването на "доларов 

стоп" - стоп под формата на сума пари, а не на определено техническо 

ниво.); 

 да закрием позицията, след като сме направили всички позволени 

добавки; 

 за ценова цел можем да използваме разстоянието между най-ниските и 

най-високите цени на текущия модел "Е" (на база на който отваряме 

позицията) и последния противоположен такъв модел. Т.е., ако текущо 

купуваме, взимаме разстоянието от най-високата стойност на бара "b" на 

текущия модел "Е" и най-високата стойност на последния 

противоположен (модел за продажба) модел "Е". Това разстояние се 

прибавя към отварящата цена на бара, при който първоначално сме 

отворили позиция, като важно е да се обележи, че ако са налице условия 

за добавяне - целта се увеличава като разстоянието, използвано за цел, се 

прибавя към новата отваряща цена на бара, в който добавяме. 

 

След като проследихме всички аспекти на системата, нека сега да добавим още 

няколко условия, спазването на които ще осигури нейното по-добро прилагане: 

 Системата се препоръчва за използване на дневна база. 

 При наличието на силен тренд в дадена посока, ако се появи сигнал в 

обратна посока, то този първи сигнал не следва да бъде отиграван. 

 Най-добри резултати системата показва при сигнали от състояние на 

коносолидация. Конкретни правила за точно идентифициране на 

състояние на консолидация няма - тя просто се вижда, не може да бъде 

идентифицирана. След консолидация следва да използваме сигналите, 

които са в посока на импулса. 

 Моделът "Е" и цялата система ELIUTE представляват една от 

последователностите, след които пазарът ще смени своето състояние, 

последователност на подреждане на "хаоса", която ще доведе до "ред". 
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Тази система по своята същност е много лесна за употреба и предоставя 

много големи възможности за бъдещо развитие.  

 

 

 

 

 

ВЪЛНОВИ АНАЛИЗ 
(ИВАЙЛО ГРУЕВ) 

 

Според Елиът, когато наблюдаваме ясно изразено движение в една посока, 

състоящо се от 5 вълни, следвано от 3 вълни в противоположна посока, то 

последващото движение е в посоката на първото и минимум е равно на него. 

Успеваемостта на това движение е минимум 90%. Колкото по-ясно са изразени 

вълните, толкова надеждността е по-голяма. 

 

ПРАВИЛО ЗА РЕДУВАНЕ 

Според него, ако вълна две е един тип корекция, то вълна четири почти винаги е от 

друг тип. Изключително рядко се среща втора вълна под форамата на триъгълник. 

 

РИСУВАНЕ НА КАНАЛИ 
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Когато третата вълна се развива нормално, тя трябва да успее да пробие над 

успоредната линия на тази, която свързва най-ниската точка на първа вълна и 

дъното на втора. 

Линията, която свързва върховете на първа вълна и на трета вълна, може да се 

използва за ориентир при търсенето на таргет за четвърта вълна, като се нарисува 

нейна успоредна, започваща от дъното на втора вълна. Очаква се четвърта вълна да 

доближи или леко да подмине тази тренд линия. В по-честите случаи цената 

пробива леко под долната линия на коридора. 

След приключване на вълна 4, анализаторът рисува нова тренд линия, която 

свързва дъната на вълни 2 и 4. После, тръгвайки от върха на трета вълна, поставя 

нейна успоредна нагоре. Само удължените пети вълни достигат и подминават 

горната линия. Нормално е те да остават в ограниченията на последния коридор. 

 

 

 

“Уупс” (Oops), най-печелившата 

фигура на Лари Уилямс 

Що се касае до борсова търговия, Лари Уилямс е един от най-известните теоритици на 

нашето време. С над 40 години опит и безброй спечелени състезания. Лари Уилямс е 

единственият трейдър, който редовно търгува милион долара, свои собствени пари на 

семинарите, които провежда. 

Основната фигура която Лари Уилямс използва най-често. И която според неговите 

думи е “най-надеждната от всички краткосрочни фигури” е фигурата “Уупс” 

(Oops). 

През годините прекарани в наблюдение, анализиране и търгуване на пазарите на 

фючърси, авторът е направил следните заключения: 

- движението между цената на отваряне и тази на затваряне е в резултат на 

действията на професионалистите. 

- движението между цената на затваряне и цената на отваряне на следващия ден 

(ценовия разрив или още гап, ако го има) е в резултат на излишна емоционална 

реакция на пазарните участници и последвало обръщане. 

Фигурата “уупс” използва точно тези дефиниции. Какво представлява тя? Ако 

пазарът отвори по-ниско от най-ниската стойност на предишния ден, т.е. имаме 

наличието на “гап”, то връщане на пазара обратно и достигане до най-ниската 

стойност на предишния ден е сигнал за покупка. Аналогично за продажба, ако 

отварящата цена на новия бар е по-висока от най-високата цена на предходния бар, 

то сигнал за покупка ще имаме, когато пазарът спадне и достигне обратно тази най-

висока цена на предишния ден. 
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Логиката  е следната. Да допуснем че става въпрос за покупка. Ценовият разрив, 

който се получава след затварянето е в резултат на излишна емоционална реакция 

на продавачите, които изтласкват цената на отваряне по-ниско от най-ниската 

стойност на предишния ден. Би следвало при тази ситуация всички панически да 

започнат да продават. Следва, цената се връща обратно до тази най-ниска стойност, 

което свидетелства, че пазара е събрал достатъчно сили за да преодолее 

паническите продажби и да се върне в предишните граници. Това означава, че тази 

емоционална реакция е преодоляна и интересите са насочени във възходяща 

посока. Достигането на най-ниското ниво на предишния ден е сигнал за покупка. 

На фигурата е показан модела “Уупс”. Този модел е сравнително често срещан и е с много 

голяма валидност. Забележете къде се намира индикатора при тези фигури. Той е под 

линията -80, в зоната на свръхпродаденост. Фигурата “Уупс” е много по-валидна, когато се 

формира при свръхкупен или свръхпродаден пазар. 

 

 Уилямс предлага още една фигура, подобна на "уупс". Тя е със следните 

условия: 

- buy - ако текущият бар (ден) отвори на цена, по-ниска от най-ниската 

стойност на бара два дни назад, изчакваме покачване до тази най-ниска 

стойност два дни назад. Това връщане ще е сигнал за покупка. 

- sell - ако текущият бар (ден) отвори на цена, по-висока от най-високата 

стойност на бара два дни назад, изчакваме спад до тази най-висока 

стойност, което ще е сигнал за продажба. 

Тази фигура се базира на факта, че по време на силно движение в определена 

посока рядко се отдава на пазара да се върне до стойностите няколко дни 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/10/12.0_Williams-Percent-Range_oops.jpg
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назад. Когато това стане факт, то сигнализира за временна корекция. Тази 

фигура е по-често срещана на пазарите от "уупс". Тя е често срещана и на 

валутния пазар Forex. 

 

Два многократно повтаряни съвета от Лари Уйлямс: 

- Винаги слагайте стопове! 

- Търгувайте фючърси! 

 

 

 

Технически метод за определяне 

обръщането на тренда 

 

 
Лари Уилямс - “Капан за специалисти”, Виктор Сперандео - “2B”, Линда Рашке - 

“Супа от костенурки” и др. 

Настоящата стратегия се основава на модел, който е максимална повтаряемост на 

различните времеви интервали на графиките. Той е по-стар от Вълновият анализ на 

Елиът, описан е от Ричард Уикоф в началото на миналия век, използван е под 
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различни разновидности и наименования от Лари Уилямс - “Капан за специалисти”, 

Виктор Сперандео - “2B”, Линда Рашке - “Супа от костенурки” и др. 

Логиката на метода е елементарна - продава се при наличието на съпротива, където 

се очаква цената да срещне препятствие и да тръгне надолу, и се купува на 

подкрепа, където цената се очаква да спре и да започне да нараства. 

От гледна точка на традиционния технически анализ този метод може да бъде 

обяснен с формирането на трендобръщащата фигура “двоен връх” и “двойно дъно”, 

а спрямо систематизацията, приета във Вълновия принцип на Елиът, се представя 

като неуспешна пета или “C” вълна в зависимост от броя на вълните в посока на 

текущото направление. 

Методът е следният: Когато е налице ясно изразен възходящ тренд и пазарът тества 

и пробива последния направен максимум, след който трябва задължително да са 

минали поне 4 бара, като всеки от тях е по-нисък минимум от бара с екстремалната 

стойност, то е налице сигнал за продажба. След затварянето на бара, с който е 

осъществен пробивът, въвеждаме поръчка за продажба на едно минимално 

значение под минималната стойност на въпросния бар. Чакащата поръчка за 

ограничаване на загубата (stop-loss order) се слага на едно минимално значение над 

максимума на пробивния бар. Ако в рамките на 4 последователни бара не бъде 

изпълнена поръчката, я отменяме. Целта е да хванем обръщането на тренда, което 

само по себе си е трудно, но си заслужава, заради доброто съотношение 

риск/печалба за позицията. Ако успеем, ще спечелим няколко пъти повече, 

отколкото е рискът по сделката. 

Моментът за закриване на позицията (target) определяме, като пренесем надолу 

разстоянието от върха на пробивния бар до дъното, разположено между двата върха 

с коефициент единица, като за начална негова точка определяме минимума на 

дъното. 

На горната графика имаме формиран връх при максимума на бара, означен с точка 

А, защото след него има поне четири поредни бара с по-ниски максимуми от този 

при т. А (в случая са девет). След като има пробив на екстремума, определен от бар 

А (налице е нов връх в т. C), продаваме на 1 пипс под минимума на пробивния бар, 

който е направил новата по-висока стойност. Поръчката за ограничаване на 

загубата слагаме 1 пипс над новия максимум в т. C. Моментът за закриване на 

позицията определяме като пренесем разстоянието от точка B до C надолу, като 

започнем от минимума на т. B - целта означаваме с т. D. 

Както се вижда, налице е двоен връх (маркиран от точките А и C), който е модел от 

класическия технически анализ и има недоразвита крайна вълна по теорията на 

Елиът. Ние ще открием късата позиция малко по-рано от пробива на дъното B и ще 

реализираме преимущество пред последователите на останалите методи на 

техническия анализ. 

Същите правила за прилагане на метода се използват и при низходящ тренд, само 

че там моделът е обърнат обратно. 

Така описаният модел не би следвало да се абсолютизира и да се използва 

самостоятелно. Хубаво е добавим и наличието на негативна дивергенция на някой 
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осцилаторен индикатор (например MACD), за да бъде сигналът по-надежден. Това 

ще засили вероятността за благоприятен изход от сделката. 

Представеният модел за пазарно поведение се отличава с обективност, простота и 

логичност, освен това е проверен от времето. Може да се наблюдава при всички времеви 

интервали и предоставя възможност за игра с добро съотношение риск/печалба. 

 

 

 

ЧАРЛЗ ГУДМАН 
(МАЙКЪЛ ДУЕЙН АРЧЪР) 

 

1. Трендът е наш приятел. Винаги искате да следвате тренда. Задача: 

Установете тренда. Това е първият тласък, единицата. 

2. Цените никога не се придвижват в една посока, без да има корекция в 

някакъв размер. Не искате да купувате на най-високите цени или да 

продавате на най-ниските, нали? Задача: Изчакайте корекцията. Това е 

парирането, двойката. 

3. Оставете пазарът да ви подскаже кога корекцията е приключила. 

Задача: Влезте на пазара веднага с подновяването на тренда. Това е 

вторият тласък, тройката. 

 

 

ВЪЛНОВАТА ТЕОРИЯ НА ГУДМАН 
 

Тя е извлечена от четири елементарни и ясни концепции. Те са: принципът "1-2-

3", принципът на възпроизвеждането, принципът на пресичането и принципът 

"3-С". 

АКСИОМАТА "1-2-3" 

Във вълновата теория на Гудман всичко се гради на принципа "1-2-3". 

1. Суинг в основната посока. 

2. Суинг във вторичната посока. 

3. Повторен суинг в основната посока. 

50-процентното правило гласи, че цените ще намерят подкрепа или съпротива при 

50% връщане назад от каквато и да било ценова промяна. 

Във вълновата теория на Гудман "суинг" е промяна в тренда на цената, която 

надхвърля 25%, и след която трендът се възобновява. 

Матрицата във вълонавата теория на Гудман се състои от 3 суинга - два основни 

(първи FPS и втори SPS) и един вторичен (SS). Матрицата не трябва да отговаря на 

идеалните пропорции съгласно теорията, стига вторичният суинг (SS) да е поне 

25% от стойността на първия основен. 



 

31 
 

Стартовата цена при всеки суинг или матрица се нарича "начална точка". 

Последната цена на всеки суинг или матрица е "крайна точка". 50-процентното 

изменение на всеки суинг се нарича "връхче". 

Съществуват три главни принципа във вълновата теория на Гудман, които 

определят как различните "1-2-3" на отделните ценови нива си взаимодействат, за 

да формират ценовата графика. 

 

ПРИНЦИПЪТ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО 

Матриците се възпроизвеждат една в друга. Оформи ли се "1-2-3", то става "1" за 

следващото, по-голямо "1-2-3". 

 

ПРИНЦИПЪТ НА ПРЕСИЧАНЕТО 

Във вълновата теория на Гудман "пресичане" е цената, при която точките на две 

или повече матрици или матрица и суинг се пресичат. Пресичането на два суинга 

не е "пресичане" по нейния смисъл. 

 

ПРИНИЦИПЪТ "3-С" 

"3-С" е съкращение от "компенсация, пренасяне, покриване". Основава се на 

настройки на 50-процентното връщане и премереното движение. Във вълновата 

теория на Гудман, ако цената не достигне 50-процентното връщане в първия суинг, 

крайната точка на вторичния суинг, като или не я достигне, или я подмине с много, 

този размер ще бъде компенсиран в следващия суинг, т.е. в крайната точка на 

вторичния основен суинг. 

Ако вторичният суинг е по-дълъг от 50-процентното връщане, вторият основен 

суинг е по-кратък от първия. 

Във вълновата теория на Гудман цените ще компенсират отсъстващия размер на 50-

процентното връщане. Този размер ще се пренесе докато не се покрие. Ето ги трите 

думи, които са залегнали в името на принципа. Покриването се брои за пресичане в 

теорията на Гудман, съответно за сигнал за сделка, и ни позволява да продължим 

нататък 

Важно: "3-С" принципът директно ни показва тейк-профити. 

 

 

ОСНОВНАТА СХЕМА НА ГУДМАН 

Съществуват 3 схеми на Гудман - обърната, стандартна и "схема на 

възпроизвеждането" (Propagation Trade Setup, PTS). Всички те са модификации на 

основната схема. 

1. Установете матрицата "1-2-3". 

2. Тази матрица "1-2-3" става "1". 

3. Изчакайте второто, т.е. възпроизведеното "2", или корекцията. 

4. Изчакайте второто "2" да влезе в зоната на обръщането и да пресече   

"1-2-3" близо до връхчето. 

5. Намерете точка за сделка и изтъргувайте второто "3". 
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Важно: Помнете, че във вълновата теория на Гудман, че суинг 4 е свързан с цялата 

предна матрица "1-2-3". Това "1-2-3" става следващото "1", а"4" е второто "2". 

При Гудман в матрицата "1-2-3" "1-2" е схемата, "3" е сделката. 

 

 

СХЕМА НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО 
 

В тази схема се използват 3 времеви рамки. Трите времеви рамки ви трябват за: 

1. Локализиране на Големия суинг и извършване на анализ. 

2. Локализиране и проследяване на възпроизвеждането, установяване на 

стопове и тейк-профити. 

3. Установяване на момента за сделка. 

Избраната за схемата на възпроизвеждането времева рамка трябва да е между 

другите две. Големият суинг може да е същата като тази на възпроизвеждането или 

по-дълга. За установявана на момента за сделка използвайте по-кратка от тази на 

възпроизвеждането. Няма идеално съотношение между матриците и времевите 

рамки, така че можете да бъдете гъвкави. 

Ето ви примерни стойности в зависимост от профила ви на търговия: 

 

Дневен трейдър 

Възпроизвеждане - 1 час 

Суинг - 1 или 4 часа 

Анализ - 4 часа или 1 ден 

Сделка - 15 минути 

 

Партизанин 

Възпроизвеждане - 15 минути 

Суинг - 15 минути или 1 час 

Анализ - 1 час или 4 часа 

Сделка - 5 минути 

 

Позиционен трейдър 

Възпроизвеждане - 1 ден 

Суинг - 1 ден или 1 седмица 

Анализ - 1 ден или 1 седмица 

Сделка - 4 часа 

 

Методът на "Гудман" използва етапи за проследяване на прогреса на евентуалните 

подходящи за сделка валутни двойки. 

Стъпка 1 - Големият суинг. Следете за продължителен и стабилен тренд, 

независимо дали възходящ или низходящ. Това може да е единичен дълъг суинг, 

т.е. линия, може да е съставен и от няколко по-малки суинга с тренд в дадената 

посока. Като цяло първият вариант е по-добър, но и в двата случая ситуациите са 
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подходящи. Крайната точка на този суинг е началната на Схемата на 

възпроизвеждането. 

Стъпка 2 - Първи отскок. Следете кога цените ще отскочат остро в 

противоположната посока на първия Голям суинг. За това трябва да гледате във 

времевата рамка на Схемата на възпроизвеждане. 

Стъпка 3 - Втори е трети отскок. 

Стъпка 3.1 - Изчакайте цената да се придвижи обратно в посока на първия Голям 

суинг. Първият отскок формира това, което във вълновата теория на Гудман се 

нарича Линия/Тест/Надминаване(Line/Test/Exceed). Последният завършен суинг е 

линията, чиято начална точка е тестът, а крайната точка е "надминаването". 

 
Ако тестът на първия отскок бъде преминат по време на втория отскок, се казва, че 

Големият суинг е "плаващ", така че го преначертавате. 

Докато плава Големият суинг, може да се наложи да го преначертавате няколко 

пъти. 

Стъпка 3.2 - Ако "надминаването" на отскок 1 бъде преминато, преди да бъде 

преминат "теста", формира се трети отскок. 

В случая имаме матрица "1-2-3": Отскок 1 - Отскок 2 - Отскок 3. 

Принципът на възпроизвеждането твърди, че това е "1" - възпроизвеждащ се суинг. 

Крайната точка на възпроизвеждане 1 също може да е плаваща. Ако е така, просто 

продължете да преначертавате. 

Важно: Ако суингът след Отскок 3 надхвърли повече от 3 пъти стойността на 

Отскок 1, то тогава схемата е нарушена, тъй като Възпроизвеждане 1 
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придобива погрешни пропорции. Това се превърща в първи суинг на 

Основната пазарна парадигма. 

Стъпка 4 - Суингът на възпроизвеждането. След като възпроизвеждане 1 вече 

има Тест/Линия/Надхвърляне, следваме процедурата в Стъпка 3, изчаквайки 

формирането на Възпроизвеждане 2. 

Повторни възпроизвеждания - с формирането на Отскок 1-2-3, можете да станете 

свидетели на образуването на много малки "1-2-3" матрици, ставащи Отскок 1. 

Няма нищо нередно в това. До момента, в който следвате принципа на 

възпроизвеждане от Големия суинг, не можете да сбъркате! 

Обичайно е един от суинговете на възпроизвеждане да е единична линия, а 

останалите да са "1-2-3" матрици. Това се нарича плосък/сложен принцип. 

 На фигурата е показана схемата на възпроизвеждане. Отскок 1 → Отскок 2 → 

Отскок 3 → Възпроизвеждане 1 → Възпроизвеждане 2. Възпроизвеждане 2 е 

париращият суинг на възпроизведената матрица. 

Забележка: Това е Основната схема на Гудман за всички подходящи валутни 

двойки за търговия съгласно вълновата теория на Гудман: "1-2-3→1-2". Сделка се 

извършва във възпроизведен суинг 3. 

Принципът "3-С" и Схемата на възпроизвеждане ще ви покажат кога имате 

различие от идеалния вариант. Засега само търсете формиране на схеми на 

възпроизвеждане, в които крайната точка на Възпроизвеждане 2 попада във или е 

много близо до зоната на обръщане. 

Зона на обръщане - зоната между връхчето на Възпроизвеждане 1 и крайната зона 

на Отскок 2 се нарича "зона на обръщане". Някои суингове във Възпроизвеждане 2 
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спират в зоната на обръщане, докато някои го правят леко над или под нея. В 

идеалния случай бихте искали крайната точка на Възпроизвеждане 2 да попадне 

във или много близо до зоната на обръщане. 

Можете да започнете да се оглеждате за възможности за сделка в суинга на 

Възпроизвеждане 3, което, разбира се, е вторият тласък на това възпроизвеждане. 

 

 

КИНЖАЛЪТ, ВАЛСЪТ И ЛИНИЯТА 
 

Важно: "Кинжалът" е техника за сключване на сделка, "валсът" е техника на 

работа с отоврена позиция, а "линията" е техника за максимизиране на 

печалбата. 

 

БЕЛГИЙСКИЯТ ЗЪБОЛЕКАР 

"Рискът може да бъде управляван много повече, отколкото печалбата. 

Възползвайте се от този елементарен факт!", казваше Чарлз Гудман. Джон 

Рокфелер е казал нещо със сходен смисъл: "Погрижете се за центовете, доларите 

сами ще се погрижат за себе си.". За начинаещия трейдър въпросните два цитата 

означават следното нещо: "Минимизирайте риска и позволете на пазара да 

определи печалбата ви.". Казано по още един начин: "Избегнете загубите и 

позволете на печалбите да се трупат!". 

Забележка: В края на деня, ако сте като повечето трейдъри, ще разберете, че 

малките печалби са успели да покрият само малките загуби. Каквото е останало, 

ако нещо е останало, е вашата печалба и тя е дошла от сделките, които сте 

позволили да се развият. 

Искате да избягвате риска. Винаги преценявайте риска, преди да сключите сделка. 

Уверете се, че избраните от вас валутни двойки в конкретния момент са 

подходящи, пред да кликнете на бутона "купи" или "продай". 

Важно: По-добре е да изпуснете печеливша сделка, отколкото да сключите губеща 

такава. Друга възможност винаги ще има, но загубите ли, парите са загубени 

завинаги. Добрите трейдъри през повечето време чакат добрата възможност, а след 

това търпеливо чакат да достигнат момента на максималната печалба. 

Господин Гудман постоянно говореше за "белгийския зъболекар". В Европа се 

приема, че белгийските инвеститори са едни от най-консервативните. В САШ тази 

титла се носи от зъболекарите. Следователно най-избягващият риска трейдър 

трябва да е "белгийския зъболекар". 

Съвет: На ФОРЕКС пазара избягването на риска става по следния начин: заложете 

стопа си максимално близо до цената, на която сте "на нулата". Печалбата е всичко 

след тази точка, така че първо подсигурете "нулата", преди да мислите за 

печалбата. 

Подходът на Гудман към управлението на парите започва със сключване на сделка, 

след като схемата по определянето й е изпълнена. Това се нарича техника 

"кинжал". 
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"КИНЖАЛЪТ" 

Да си припомним основната пазарна парадигма: 

 Търгувайте по тренда. 

 Изчакайте фазата на корекция след установяване на тренад, за да избегнете 

покупки на най-високи цени и продажби на най-ниски, както и да станете 

жертва на дребните флуктуации на цената. 

 Изчакайте цените да започнат да поемат отново по тренда, за да не се окаже, 

че тичате срещу влака. 

Чрез "кинжалът" се сключват сделки. В методът на Гудман трейдърът изчаква 

формирането на крайна точка на Възпроизвеждане 2, когато то е във или близо до 

зоната на обръщане. 

 

 
Съвет: Консервативните трейдъри могат да изчакат крайната точка на първия 

суинг да бъде подмината, преди да купуват или да продават. Аз лично предпочитам 

да вляза с половин сума веднага след като се формира "кинжал" в суинг 3 , и 

втората половина, когато бъде подмината крайната точка на суинг 1. 

Понеже "кинжалът" е по-малко формирование от цяла Схема на възпроизвеждане, 

винаги изчакваме един времеви период, изчаквайки формирането на "кинжала". 

Ако искате да сте съвсем убедени, изчакайте 2 времеви периода. Това изчакване 

може да е по-полезно, ако кандидатът за сделка е в по-дълга времева рамка, 

примерно един ден или една седмица. Никога не изчаквайте повече от 2 

периода! 
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"ВАЛСЪТ" 

"Валсът" на Гудман се отнася до трите стъпки на управление на сделката: 

1. Стопът се придвижва до "нулата". 

2. Половината от печалбата се прибира отдолу на "3-С". 

3. Половината от печалбата се прибира отгоре на "3-С"  или се използва за 

търгуване "по линията" за по-голяма печалба, ако пазарът продължи в 

благоприятна за вас посока. 

Схемата на възпроизвеждане е "1-2-3". В момента, в който се формира 

Възпроизвеждане 2, следете за "1-2-3" в по-малката времева рамка, т.е. за "кинжал". 

С формирането на Възпроизвеждане 2 понякога е необходимо да се сключи сделка 

два пъти, тъй като първият "кинжал" може да е фалшив, като влезе в рамките на по-

дълъг възпроизведен суинг. Този проблем може да бъде ограничен чрез 

допълнителни анализи. 

 

СТОПОВЕ 

Съгласно приниципа на възпроизвеждане са възможни три позиции за залагане на 

стопове: 

1. Под или над крайната точка на Възпроизвеждане 2, която е начална точка на 

суинг 1 на "кинжала". 

2. Под или над крайната точка на отскок 2. 

3. Под или над крайната точка на голямото токлонение (началото на 

Възпроизвеждане 1). 

Важно: Добавете размера на спреда на двойката към позицията на стопа. 

Ако Възпроизвеждане 2 е късо и не особено близо до зоната на обръщане, може да 

решите да "отгризете" малък лот и да заложите стопа си близо под или над 

"кинжала", тъй като стопът в подобни случаи е много дълъг. 

 

ДА ИЗЛЕЗЕШ "НА НУЛАТА" 

Първата стъпка на "валса" е преместването на стопа на точката, в която излизаме 

"на нула" от сделката. Вашата цел основно е управлението на риска, оставяйки на 

пазара решението колко печалба ще реализирате. 

Моментът за преместването на стопа е, когато крайната точка на суинга на 

Възпроизвеждане 3 премине през крайната точка на Възпроизвеждане 1. Не е 

задължително да заложите стопа точно на цената, на която сте сключили сделката. 

Всъщност ако има малка тестова линия близко до началната точка, това е дори още 

по-добре. 

Съвет: Мислете за излизане "на нулата", преди да мислите за печалба. В момента, в 

който Възпроизвеждане 3 надскочи крайната точка на Възпроизвеждане 1 - 

повдигнете стопа си! 
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Стратегия за търговия 1,2,3 

 

 

 

Тренд потвърждаваща формация за търговия. 

Необходими условия за търговия по стратегията 1, 2,3 

- ясно изразени върхове и дъна след ясно очертано движение , не консолидация. 

- точка 1 от графиката винаги е точка от край на корекционно движение 

- точка 2 е края на трендовото движение (суинговото движение) след което започва 

отново корекция 

- точка 3 е края на корекцията на суинговото движение, което се получава от т.1 до 

т.2 

Как се търгува тази формация? 

При възходящ тренд: 

Изчакваме цената да направи дъно, което е по-високо от предишното (точка 1). 

Следим за нов суинг в посока на тренда (точка 2). 

Корекция на движението от т.1 до т.2 - това е пулбек до т.3 

Чакаме цената да пробие нивото на точка 2 (върха), което е нашият сигнал за 

отваряне на позиция. 

Стопа го слагаме на няколко пипа под точка 3. 
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При низходящ тренд: 

Изчакваме цената да направи връх, който е по-нисък от предишния (точка 1). 

Следим за нов суинг в посока на тренда (точка 2). 

Корекция на движението от т.1 до т.2 - това е пулбек до т.3 

Чакаме цената да пробие нивото на точка 2 (дъното), което е нашият сигнал за 

отваряне на позиция. 

Стопа го слагаме на няколко пипа над точка 3. 

Образно казано стратегията включва следните моменти: 

Определяме си посоката на тренда. Следим за първа корекционна точка. Това е точка 1 . 

След това да се изчертае ново движение в посока на тренда. Да коригира и то. И след това 

влизаме в позиция. 

 

 

Bearish Engulfing Candlestick Pattern 

 

Въпреки че моделът не дава голям процент успиваемост, правилното 

му използване увеличава възвръщаемостта от трейдинга. 

Ето как може да търгувате модела, за да е полезен и да носи печалба. 

Какво е Bearish Engulfing Candlestick Pattern? 

В Bearish Engulfing Candlestick Pattern е модел , при който ноата свещ 

отваря при или над края на предходната свещ (при Forex може да няма 

гап заради голямата ликвидност), и след това затваря под минимума на 

предходната свещ. Забележете, не не говорим за плътното тяло, а за 

минимума. 

Този модел се счита за мечешки обръщащ сигнал. Като такъв може да 

се счита за истински само след възходяща тенденция. Никога в 

консолидация. 

Търговия на Bearish Engulfing Candlestick Pattern? 
Вход - sell след началото на новатра свещ. 
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В примера по-горе, виждаме възходяща тенденция на цената, 

последвана от меча свещ, която поглъща предишната бичи свещ. Този 

модел се смята запотвърден ако поглъщащата свещ затвори под 

минимума на. Никога не влизайте в търговия докато поглъщашата свещ 

не е затворила. 

Вход след старта на новата свещ. Стоп над връх на възходящата 

тенденция . Може да се реализира печалба 2Xриска или да се 

мениджира риска след като се мести стопа. 

 

Този модел се усилва, когато поглъщащата меча свещ се явява като 

падаща звезда или обесен човек, В някои случаи поглъщащате свещ 

може да бъде shooting star или друг модел 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/Clipboard1000.jpg
http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/Clipboard1001.jpg
http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/Clipboard1000.jpg
http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/Clipboard1001.jpg
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Незабравяйте модела след възходяща тенденция. В долния пример са 

модел 1 отговаря на това. 

 

Имайте в предвид и големината на баровете. 

Добре е ако погълнатата свещ не е малка свею а добре изразе а свещ 

Ако реалното тяло на низходящия свещта е достатъчно голямо, за да 

погълне цялаа бича свещ и долната сянка - обикновено означава по-

силен сигнал. В 1-ви и 2-ри модел е така.В - 3ти модел не го прави. Ако 

поглъщащата свещ е твърде голяма, обаче, рискът от сработване юе се 

повиши. 

 

Как да отсеем печелившите от 

губещите, "price action" сигнали 

 

Какво ще получите, ако поставите двама трейдъра с еднакво обучение и стратегия, 

рамо до рамо да търгуват в продължение на четири седмици? 

Най-вероятно, ще получите коренно различни резултати. Трейдинга е силно 

индивидуална професия и няма как двама трейдъра да мислят еднакво или да 

притежават идентични нива на търговски умения, интелект, талант или интуиция. 

Когато сте начинаещи, се опитвате да развивате способността си да намерите най-

качествените сигнали за търговия но, дори и след години на практика, пазарът все 

още може да бъде предизвикателство. 

Има множество променливи, които оказват влияние върху процеса на вземане на 

решения на трейдъра при анализиране на графики, намиране на сигнали и 

приключване на сделки. 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/Clipboard1002.jpg
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Много трейдъри не могат да вземат решение дали това е "добър сигнал" или "лош 

сигнал", поради липса на увереност. Знаейки какво да търсите и как изглеждат най-

добрите сигнали е основна стъпка за повишаване на вашите уменията и 

способности за търговия. 

1. Търсете бар със стърчащ шип, който създава фалшив пробив. Лъжливия пробив 

на ключово ниво е много важно събитие, това показва, че пазара не може да 

поддържа цената под или над важно равнище и преминаването в обратна посока е 

много вероятно. 

 
2. Колкото по-дълъг е шипът на пин бара, толкова по-надежден е той. Това не 

означава, че "всеки" дългоопашат пин бар работи перфектно, но със сигурност 

много от тях работят, това е съществен сегмент на price action и трябва да е част от 

трейдинг стратегията на всеки търговец. 

3. Не залагайте на пробив, преди да сте изчакали за потвърждение. Не влизайте на 

пробив преди той действително да се е случил, вместо това изчакайте близо над или 

под нивото, защото винаги можете да влезете след пробива. 

4. Дългоопашатите пин барове работят много добре при възстановяване след 

продължително разиграване. Често сигнализират за важни повратни точки или дори 

дългосрочни промени в тенденциите. 

5. Потърсете допълнителни сигнали за подкрепа или съпротива на тренда. 

6. Не търгувайте сигнали при чопи пазар (освен, ако не сте скалпери). 

 

 

Pivot Points - как да ги изпозваме при 

дневна търговия 

 

Трейдърите отдавна разчитат на Pivot Points да им помогне да влизат и излизат от 
валутните пазари на прилични нива на цените и те са широко следени от много 
професионални трейдъри по целия свят 
Pivot Points се изчисляват използвайки върховете от предишния ден, дъната, ниво на 
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отваряне и ниво на затваряне, което означава, че те се адаптират бързо всеки ден към 
различните характеристики на пазара. 
Въпреки това, е възможно да се игнорират самите нива Pivot Levels напълно и просто да 
използвате една основна опорна точка като основен показател за това дали да заемете 
къса или дълга позиция. По този начин Pivot Points може да действа като измерител на 
настроенията и да потвърди посоката, в която да търгувате. 
Пазара отваря над Pivot 
Когато пазара отвари над основното Pivot ниво, това е ясен сигнал , че пазарът е бичи и че 
краткосрочните трейдъри трябва да се позиционират за дълга позиция при валутата. Често, 
когато пазара отваря над това ниво, той ще остане над него през целия ден, и ще приключи 
деня близо до върховете си. 
В действителност, ако валутата се връща към Pivot нивото си преди да продължи 
възходящото си движение, тя най-вероятно ще го направи в рамките на първия час или два 
на търговията. 
По принцип, когато една валута се търгува над Pivot нивото си, трейдърите трябва да 
търгуват на дълго. 
Пазара отваря под Pivot 
По същия начин, когато една валута отвари под Pivot нивото си, това е силен мечи сигнал и 
трейдърите трябва да се позиционират на късо в голямата си част. Вярно е, че една валута 
често може да се върне и да докосне това ниво в даден момент, обикновено в първите 
няколко часа. В този случай, трейдърите трябва да изчакат, докато пазара не се отблъсне от 
нивото и не е в опасност от пробив през него. 
Пазара се срива през Pivot 
Както бе споменато, тъй като Pivot нивото е толкова важно в дневните пазари, дадена 
валута често може да докосне това ниво веднъж, два пъти или дори три пъти в 
продължение на една търговска сесия. Като цяло, това може да бъде нещо добро, тъй като 
дава на един търговец допълнителна възможност да направи сделка. 
Въпреки това, цената често ще се срива през нивото, и когато това стане, обикновено е 
мъдро за трейдъра да смени курса. Ако той или тя е къса и пазара се движи нагоре през 
това ниво, най-хубавото нещо което може да направите, е да затворите позицията и да 
гледате да преминете на дълга позиция. 
Това е особено вярно, ако пазара се срива през нивото с дълбока увереност. Това често 
може да възникне по време на обявяване на съобщения в пресата, или от друг вид поток 
от фундаментални новини. 
Точки на подкрепа и съпротива 
В някои случаи, точките на подкрепа и съпротива могат да действат като страхотни нива за 
прибиране на печалба, но когато използваме Pivot Points като индикатор за настроенията, 
също така е възможно да се използва първата подкрепа или първата съпротива с цел или 
да влезете в позиции, или да добавите допълнителни позиции. По този начин, можете да 
се опитате да се възползвате от един много силен тренд чрез изграждане на позиции, 
докато цената се движи през основните нива. 
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Reversal three inside – outside up candlestick 

pattern Bullish Three Outside Up 

 

Bullish Three Outside Up 

• Направление: Bullish 

• Тип: Reversal 

• Надеждност: Strong 

• След утвърден низходящ тренд, денят продължава тенденцията с червена свещ 

• През следващият ден имаме дълъг бичи бар , който поглъща тялото на първия ден, 

затваряйки над отварянето на бара предния ден. 

• Третият ден също има бича свещ, затваряйки над бара на втория ден 

The Bullish Three Outside Up е един от най ясните трибарови модели от бичите 

обръщащи модели . 

В моделът има двубаров модел на обръшане – бичи поглъшане. 

 

  

  

  

  

  

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/03/outside2.jpg
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 Bullish Three Inside Up 

Bеarish Three Outside down 

 

bullish three inside up candlestick 

• Type: Reversal 

• Reliability: Strong 

• След утвърден низходящ тренд – първата свещ също е меча. 

• Втора свещ е бича, която затваря до средата на мечата свещ 1. 

• Трета свещ (трети ден) бича свещ цената преминава над първата меча свещ. 

До втората свещ имаме просто един Харами модел. Harami дава изпреварващ 

сигнал на купувачите . Тази формация често предшества продължаващо възходяш 

движение 

Само с Харами модел анализаторите обикновено ще чакат за допълнително 

потвърждение, преди да влязат в дълга позиция. Bullish three inside up, че 

потвърждение. 

Допълнителна Потвърждение 

За тази свещ, за да се възползват в пълна сила ден-тройки свещ трябва да се затвори 

над ден-они високо, създавайки нов връх. Бичи образуването The Three Inside Up 

candlestick предлага именно този потвърждаващ сигнал за нова ценова тенденция в 

цената. 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/03/outside_bear1.jpg
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Трейдинг геометрия: Head & Shoulders 

 

Днес ще Ви представим един ценови модел, който ще ви помогне да разпознавате 

по-добре промените в тренда и предстоящите посоки на движение. 

Модела който ще разгледаме се нарича глава и рамена и е познат още, като Head & 

Shoulders. 

Това е един от най-често срещаните модели и с най-голяма репутация сред 

обръщащите тренда модели. Може да се формира, както при върховете, така и при 

дъната. Представлява конфигурация от три върха (три дъна), от които средният е 

по-висок от другите два. На фигура 30 е показан върхов модел рамо-глава-рамо. 

 

Как се образува модела: 

След силно изразено движение, тренда среща стронг ниво, което не е в състояние 

да пробие. Следва корекция, при която важна тренд линия бива пробита (т.1). Това 

е първият сигнал за обръщане на тренда. След пробива котировките спадат близо 

до предишното дъно ( т. 2). От тук те намират подкрепа и се прави опит за 

възобновяване на тренда. Този опит приключва с неуспех, пазарът неуспява да 

направи нов връх (т. 3). Това провокира от една страна закриване на позиции 

(покупки) и от друга поява на нови продавачи. Последвалият в резултат на това 

спад пробива линията на шията (neckline)- т. 4. Линията на шията (neckline) е линия 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/09/headis.png
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на подкрепа, която свързва дъната, формирани между лявото рамо и главата, и 

между главата и дясното рамо. Пробива на тази линия потвърждава модела. Ако 

разглеждаме H&S след низходящ тренд тогава шията е линия на съпротива и 

свързва върховете между главата и двете рамена. 

Характеристики на модела: 

• Моделът трябва да прилича на глава и рамене при човека. Трябва да е 

пропорционален, да не е изкривен в определена посока. 

• Двете рамена трябва да са съизмерими. Не може едното рамо да е значително по-

голямо от другото. Те трябва да завършват приблизително на едно и също ниво. 

• Моделът се появява в края на ясно изразено движение, като първия сигнал за 

обръщане е пробив на тренд линията на това движение. 

• Моделът трябва да е пропорционален на предшестващото го движение (виж 

общите правила за фигурите). 

• Neckline не трябва да е с голям наклон, колкото е по-близка до хоризонталата 

толкова е по-валидна 

• Пробив на линията на шията завършва модела и представлява конкретен сигнал за 

сключване на сделка 

• Целта на тази сделка е разтоянието между най-високата (най-ниската) точка на 

главата до линията на шията, нанесено в точката на пробив или от последното дъно 

(т. 2), ако линията на шията е с отрицателен наклон. 

• Стоп поръчката се поставя над neckline (продажба) или под тази линия, ако 

сделката е била покупка. 

• След пробива е възможно връщане до neckline, от където да стартира движението 

• По-вероятно е това връщане да стане при дънни конфигурации 

• Обемите спадат по време на формирането на фигурата, а се покачват по време на 

пробива на линията на шията и след това 

 

 

Технически анализ: Двоен връх и двойно дъно 

 

Този модел е  много популярен и е доказал своята ефективност. Предствлява 

конфигурация от два върха или две дъна, завършващи на приблизително едно и 

също ценово ниво. Ние ще разгледаме фигурата двоен връх (фиг. 32), ситуацията 

при двойно дъно е аналогична. 
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Как се образува модела: 

След ясно изразено покачване, котировките срещат стронг ниво, което не са в 

сътояние да пробият. Следва спад, връщане на пазара в обратна посока, което 

пробива тренд линията на движението (т. 1). Това е първи сигнал за обръщане 

посоката на движение. Този спад продължава до определно ниво, от където на 

пазара влизат много купувачи стремящи се да възобновят предходния възходящ 

тренд (т. 2). Техният опит завършва с неуспех на нива близки до предишното най-

високо ниво (т. 3). Този неуспех провокира закриване на позиции (покупки) и 

същевременно - откриване на нови продажби. Следва силно низходящо движение 

пробиващо предишното дъно (дъното между двата върха) – т. 4. С този пробив, 

моделът е потвърден. 

Характеристики на модела: 

• Разликата между най-високата стойност на двата върха (двете дъна) не трябва да е 

голяма. Тази разлика не трябва да надвишава 20%. 

• Винаги вторият връх трябва да е равен по височина или по-нисък от първия. 

Аналогично за второто дъно - трябва да завършва на равна или по - висока стойност 

от първото. Ако това условие не е изпълнено, ще имаме нови върхове 

или дъна, които са по-високи или по-ниски от предишните, което говори за 

продължаване на тенденцията. 

• Моделът се появява в края на ясно изразено движение, като първия сигнал за 

обръщане е пробив на тренд линията на това движение. 

• Моделът трябва да е с пропорционален размер на предшестващото го движение 

(виж общите правила за фигурите). 

• Пробивът на предишното дъно (връх) е сигнал за откриване на позиция. 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/10/double-top.png
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• Целта на тази позиция - височината на фигурата нанесена в точката на пробив 

(т.4) 

• Стоп поръчката се поставя съответно под (покупка) или над (продажба) точката на 

пробив. 

• След пробив е възможна корекция до нивото на пробива, след което пазарът 

следва да продължи към целта, изведена от модела. 

• Обемите спадат по време на формирането на фигурата. По време на пробива и 

след него се покачват. 

Съществуват четири варианта на модела двоен връх (двойно дъно). 

1 .      Адам       &        Адам                          2.    Адам       &       Ева 

 
3 .     Ева       &       Ева                                    4.     Ева       &       Адам 

 

 

 

 

 

Как да търгуваме Bearish Harami Candlestick Pattern 

 

Bearish Harami Candlestick Patter е умерено силен мечи сигнал. Този модел, като 

Bulish Harami Candelstick, не е в една и съща категория по сила с такива модели 

като чук, morning star, engulfing pattern и т.н. 

Добре е тази формация да се използва в комбинация с друга или с друга стратегия 

за търговия, не се препоръчва да се използва като самостоятелен сигнал, въпреки че 

някои трейдъри я използват добре с добри резултати. 
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Традиционният Bearish Harami Candlestick Pattern започва с относително голяма 

бича свещ, последвана от сравнително малка свещ, която може да бъде меча или 

бича, с плътно тяло в рамките на плътното тяло на предходниябар 

 

Единствената уговорка за да имаме традиционния Харами модел е, вторият 

светилника да не бъде повече от 25% от предходната свещ (виж изображението по-

горе). Няма значение дали дали втората свещ е бича или меча, трябва плътното тяло 

на втората свещ да е в рамките на плътното тяло на първата свещ. 

Този модел може да изглежда малко по-различно на форекс пазара. Във Форекс 

пазара, втората светилника ще, започва от там откъдето приключва първата свещ - 

близо до края на първата свещ. 

Втората свещ трябва също така да бъде винаги меча свещ (виж снимката долу). 

И накрая, един истински мечи Харами модел може да се развива само след 

възходящ тренд . 

Търгуане на модели на Мечи Харами свещи. 

В изображението по-долу може да видите харами формация от свещи , следвана от 

кратък спад в цената. Избрах точно този пример за формация за поради 2 причини: 

1. Този модел показва, че въпреки прайс акшън сигналите (когато използвани 

правилно) имат висока вероятност да показват на момента посоката на следващото 

ценово движение, никога няма гаранция за това колко дълго това движение ще 

продължи. Трябва да сте подготвени да приберете печалбите в няои случеи. Това е 

така за всички прайс акшън модели. 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/harami_1.jpg
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2. Въпреки мечото ценово движение беше краткосрочно, в този случай, трябва ве 

пак да сте направили добра печалба на тази сделка поради високто отношение риск 

- печалба, което харами моделите обикновенно предлагат. Това е така, зашото 

Вашата позиция за вход би била 1 пип под долната опашка на вторият модел свещ. 

 
Въпреки че спада в цената в този пример по-горе беше краткосрочен, все пак сте 

могли да направите, най-малко два пъти това, което бихте рискували за тази сделка. 

Представете си типа риск към печалба сценарии, който можехте да постигнете с 

малко убеждение, когато мечи харами модел е следван от пълно обръщане. Не е 

рядкост да се достигнат 5 пъти повече от риска, когато сделките се окажат добри. 

Негативанта страна на този модел свещи е, че е само сравнително силен обръщащ 

сигнал. Както споменах по-рано, не трябва да бъде приеман с такава режест като 

сигнали като чук, morning star, поглъщаща формация и тн.. Всъщност, някои 

трейдъри, включително и Стийв Нисон, търгуват по този модел както биха 

търгували доджи. 

Въпреки това не се отказвайте от харами модели все още. Благоприятните сценарии 

риск към печалба могат да компенсират много загуби. Дори малка корекция в 

цената (както в примера по-горе) могат да компенсират за две или повече загуби. 

Естествено, комбинирайки тези харами сигнали или който и да е прайс акшън 

сигнал, с добра трейдинг стратегия ще помогне да се отсеят най-добрите сделки. 

Най-малко, можете да използвте тези сигнали като индикатор кога да приберете 

печалби от сделките, в които вече сте влезли. 

Пример: Вие сте в бичи пазар, следвайки прайс акшъна стремглаво нагоре (като в 

примера по-горе). След това може да забележите мечото харами развитие. Тъй като 

това е мечи индикатор, който бихте използвали като сигнал за затваряне или за 

частично затваряне на вашите сделки. 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/harami2.jpg
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Включвам този пример по-горе, зашото в контекста, в който възприемате който и 

да е прайс акшън сигнал, е пъврото и най-важно нещо да предвидите. По-рано, 

споменах, че истински модел на мечи харами свещ се появвява само след възходяш 

тренд. Примерът по-горе показва възходящ тренд с малка корекция в цената, която 

се образува преди нашия сигнал от свеща. 

Тази малка корекция би могла и да доведе по не опитният трейдър да отхвърли 

харами модела преди това. Въпреки това,, това все пак е пример за възходящ тренд 

до преди нашия модел. Не бих обмислял никакво низходящо движение по време на 

възходящ тренд да бъде нещо повече от корекция, докато не се състои от 3 или 4 

силни мечи свещи (или може би 2 дълги свещи) или серия от по-ниски върхове и 

по-ниски дъна (която се случва след нашия модел). 

 

                                                                                                                       Мечият модел 

харами, показан по-горе, е пример за този определен ссигнал от свеща, кояото би 

била проработила по-добре. Могло е да направите два пъти повече от това , което 
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сте рискували в тази сделка преди тази свещ да затвори. Очевидно трендът е 

продължил надолу от там. 

Моментът за влизане в добре изразена меча харами е, когато цената пробие (1 пип) 

под дъното на по-малката, втора свещ в модела (вижте изображението по-горе). 

Забележка: Ако друг модел на свещи или друго ниво на съпротива е леко над 

модела свещ, винаги слагайте Вашия стоп лос (1 пип) над по-високото ниво на 

съпротива. В примера по-горе, първата свещ в модела направи най-високия връх, и 

е не е имало други нива на съпротива наблизо, следователно това правило не беше 

използвано. 

Друг важен компонент да се отбележи, е че размерът на първата свещ от модела на 

свещи в отношение с другите близки свещи. В примерът по-горе, първата свещ е 

много по-голяма от предходните 12 показани свещи. Психологично, това дава 

повече съпротива на модела. Означава, че дори след сигурен сплотяване от 

биковете, пазарът като цяло не е спокоен сигурен, че възходящото ценово движение 

е правилната посока впо това време. 

Финални заключения: 

Всички модели свещи са добри краткотрайни сигнали, но никога няма гаранция, че 

новата посока на цената ще продължи убедително. Понякога модела свещи 

сигнализира консолидация в цената. Харами моделът изпъква в такива ситуации, 

заради благоприятното риск - печалба сценарии, които ре обикновенно представят. 

Помнете, че истинско мечо харами се появява след възходящ тренд в цената. 

Колкото по-силен е възходящият тренд, толкова по- точен е сигналът в повечето 

случаи. Никога не търгувайте модели на свещи по вреем на периоди на 

консолидации (странично движение). 

Избирайки само най-добрите входове и използвайки вашия разумно вашите умения 

за money management, ще стигнете далече в запазването на вашич капитал и в 

подсигуряването на вашия продължителен успех докато търгувате сигнали от 

модели на свещи. Както винаги, винаги се подсигурете да търгувате тези сигнали 

на демо докато не започнете да получавате постоянни печалби. Преди да рискувате 

вашите спечелени с много труд пари. 
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Как да търгуваме  

Failling/Rasing Three Methods 

 

Когато при даден изразен тренд се образуват две или повече свещи с цвят 

противоположен на посоката на тренда, които биват погълнати от по-голяма свещ, 

чийто цвят съвпада с посоката на тренда, се смята за сигнал, потвърждаващ 

посоката на тренда 

 

 

 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/03/failling1.jpg
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Как да търгуваме формацията 

“Shooting star”/Прайс екшън/ 

Какво представлява формацията “ Shooting star – Падаща звезда” 

“ Shooting star ” се състои от дълга горна сянка (минимум два пъти по- голяма от 

тялото) и относително малко тяло близо до дъното на свещта. Цвета на тялото няма 

значение и може да има малка долна сянка. 

“Падащата звезда” както много други формации от японски свещи, които ще 

обсъдим трябва да бъде търгувана в контекста на пазара. Верен сигнал за търговия 

се получава при ъптренд (фигурата по- долу). Опит да се търгува тази формация 

при неутрален пазар може да бъде катастрофална. 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/03/rising_three_methods66.gif
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“ Shooting star ” е реверсивен сигнал, които за разлика от повечето други прайс 

екшън формации, няма нужда от потвърждаваща свещ. Самата свещ е сигнал, което 

не гарантира, че цената ще обърне посоката си, а че пазара би трябвало да е 

достигнал зона на съпротива. 

Как да търгуваме формацията? 

Трябва да сте подготвени да рискувате най- малко дължината на горната сянка на 

свещта. Върха на сянката е добро ниво за поставяне на стоп лос, защото ако пазара 

пробие това ниво значи сигнала е бил заблуждаващ. 

На практика дори и идеално изглеждащите сигнали се провалят. Запомнете че 

пазара може и реагира във всяка посока. Успешните трейдъри се стараят да стоят 

извън пазара докато шансовете не са на тяхна страна. 

Вие трябва да отваряте позиция ако потенциалната ви печалба е поне два пъти по- 

голяма от риска. Как да определим потенциалното ниво за прибиране на печалбата? 

Когато търгуваме “Падаща звезда”, първото ниво за прибиране на печалба е най- 

скорощното дъно (фигурата по- долу). 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/shooting_star.jpg
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Отсоянието от потенциалния вход до най- близкото дъно (първото потенциално 

ниво за прибиране на печалбата) трябва да е поне два пъти по- голямо от 

отстоянието между входа и стоп лос-а (над японската свещ + спреда за Форекс). 

Ако това условие не е изпълнено избягваме търговията. 

*Полезен съвет: Как да намалите риска и да увеличите потенциалната печалба? 

Опитните прайс екшън трейдъри знаят, че цената по- често се връща на поне 

50% от цялата свещ (включително сянката) преди продажбата, ако използвате 

сигнала правилно. Знаейки това 50% корекция е прекрасен сигнал за вход(горната 

фигура). Също както можете да видите на първата фигура 50% корекция не 

винаги проработва. 

На фигурата горе, може да сте отворили short, когато цената е достигнала 50% от 

сигнала. Прибирайки печалбата си на най- скорошното дъно е почти четири пъти 

повече от риска. 

Както виждате “Падащата звезда” е прекрасен сигнал да печелите от Форекс или 

друга техническа търговия. Дава добър сигнал за прибиране на печалба при 

ъптренд, или възможен реверсивен сигнал за sell. Прайс екшън сигналите както и 

тази формация са много подходяши за скалпиране, защото са много значими за 

краткосрочни прогнози. 

Освен ако нямате професионален ECN акаунт или много малък спред на цените, 

използването на прайс екшън техники на под 10 минутни графики не е добра идея. 

Комбинирането на прайс екшън техниките с добра трейдинг система, може да 

помогне за определяне на начало на дългосрочен тренд и да бъде много печелившо. 

 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/shooting_star2.jpg
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Как да търгуваме формацията: 

 2 РЕВЪРСИРАЩИ БАРА 

 

Формацията "2 ревърсиращи бара" е формация от 2 кендъла ,която може да се 

открие на всяка времева рамка. При „мечи 2 ревърсиращи бара” първият кендъл 

затваря над цената на отваряне, а вторият трябва да затвори под цената на отваряне, 

приблизително до нивото на отваряне на първия кендъл ,както може да се види на 

графиката отгоре. 

Приложение на ценовата формация 2 ревърсиращи бара 

Приложението на 2 ревърсиращи бара е често разбирано погрешно поради факта,че 

много от трейдърите по price action го бъркат с други кeндъл формации. Въпреки 

объркването,2 ревърсиращи бара е изключително солиден сигнал при търгуване на 

обръщане на цената.Този сигнал предхожда обръщане на тренда или корективно 

движение на основния тренд. 

Какво представлява ценовата формация 2 ревърсиращи бара? 

Ценовата формация се състои от 2 кeндъла,които за да образуват валиден такъв 

ценови модел,трябва да имат значително дълги тела и малки долни/горни сенки. 

Когато на дъното мечи кандъл е последван от бичи,смятаме че предстои възходящо 

ценово движение.а обратното е валидно когато на върха на тренда бичи кeндъл е 

последван от мечи, тогава смятаме, че предстои низходящо движение на цената. 

Ценовата формация 2 ревърсиращи бара може да бъде открита на всички всички 

ценови рамки на графиките. Това,което ги прави значими е, че представляват един 

ценови кендъл на по-горна времева рамка. За пример,формация от 2 кандъла на 

едночасова графика представлява 1 кандъл на двучасова графика,2 кендъла на 

четиричасова графика представляват 1 кендъл на осемчасова графика и т.н. 

След като ценовата формация 2 ревърсиращи бара се появи - 

означава  противоположен сантимент и когато минем на  по-горна ценова 

графика,те предствляват пин бар. 

Графиките отдолу показват 2 реварсиращи бара на Н1 и Н2 

Н1 
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Какво ни показва ценовата формация 2 ревърсиращи бара? 

Образуването на ценовата формация 2 ревърсиращи бара като цяло показва битка 

между мечките и биковете или казано по друг начин,между продавачите и 

купувачите. Когато се появят един до друг големи мечи и бичи кeндълa,това 

означава отхвърляне на по-висока,респективно по-ниска цена от пазара. 

Търгуване на ценовата формация 2 ревърсиращи бара 
Когато търгуваме тази ценова формация,позицията остава отворена за не повече от 

един кандъл.Може и за по-дълго,стига пазара да ни даде индикация,че ще 

продължи в нашата посока 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/RB10.jpg
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Горната графика показва как е била отворена къса позиция след сигнал 2 

ревърсиращи бара. 

• След като сме забелязали ценовата формация,поставяме поръчка за продажба под 

дъното на втория кандъл,със стоп над върха на първият кандъл 

• Позицията е можело да бъде затворена след затварянето на следващия 

кандъл,който е мечи,и цената е паднала значим брой пипсове 

• Или,позицията би могло да бъде оставена докато цената не стигне ниво на 

подкрепа,но стопа да бъде преместен на цената на отваряне 

На следващата графика е даден пример за отиграване на дълга позиция.Ценовата 

формация 2 ревърсиращи бара може също така да бъде интерпретирана и като 

формация „бичо поглъщане”,което и дава още по-голяма вероятност за 

успеваемост. 

 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/rb12.jpg
http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/rb15.jpg
http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/rb12.jpg
http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/rb15.jpg
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Примерът за дълга позиция на 2 ревърсиращи бара предлага добра възможност на 

риск/печалба ако целта ни е предишно ниво на съпротива. 

Как да търгуваме 2 ревърсиращи бара по време на тренд 

Ценовата формация 2 ревърсиращи бара може също да се търгува по време на 

тренда,особено при корекции.Появата на ценовата формация 2 ревърсиращи бара,мечи 

кандъл последван от бичи кандъл,може да сигнал за края на корекция,особено когато 

ценовата формация се образува около предишна зона на подкрепа. 

 

 

 

Как да търгуваме "Dark Cloud Cover Pattern " 

 

 

Формацията „Завеса от тъмни облаци“ Dark Cloud Cover Pattern е умерено силен, 

мечи сигнал за обрат на движението. Както всички мечи обръщащи сигнали 

ноделът „Завеса от тъмни облаци“ се появява само след възходящ тренд в цената. 

Този модел се състои от относително голяма бича свещ, последвана от меча която 

затваря дълбоко в тялото на първата. Втората свещ в този модел трябва да затвори 

по-ниско от границата от 50% от реално (плътното) тялото на първата. 

Формацията Non-Forex dark cloud cover – е подобна. Единствената разлика е, че 

втората, меча свещ трябва да отвори над края на първата бича свещ. 

Във Forex гап между първата и втората свещ не езадължителна, може да няма. Това 

се дължи на изключително високата ликвидност на пазара Forex , което рядко 

допуска гапове в цените между две свещи. 

Забележка: Може да попаднете на Forex dark cloud cover сигнал, който наподобява 

Non-Forex dark cloud cover (когато втора свещ отваря над края на първото свещта). 

Въпреки че това е рядко срещано явление, то обикновено е много силен мечи 

сигнал. 



 

62 
 

Формация с добро съотношенуе печалба/риск – над 5 пъти 

 

                                                                                                                            В 

следващия пример (по-долу), можете да видите няколко сигнали от типа „Завеса от 

тъмни облаци“ . Първият сигнал позволява печалба около два пъти риска. Някои 

сигнали често са много краткосрочни. 

Вторият сигнал, въпреки че е проработил, не е достатъчно добър. Възходящото 

движение на цените предшестващи сигнала не е достатъчно значимо; има само 2 

истински бичи свещи, образуващи тази тенденция. 

Също така, съотношението печалба/загуба при вторият сигнал не е достатъчно 

голям, защото голямата свещ, която формира втория модел, заедно с дългата си 

горна сянка са много големи, а стопът се слага над върха й. Въпреки че движението 

след обръщането е значимо и по-голямо от отколкото първия пример, пак прави 

печалба само около два пъти риска. 

 

                                                                                                                Забележка: Не се 

препоръчва влизането в сделки, при които разстоянието до първата подкрепа , не е 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/Clipboard012.jpg
http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/Clipboard02.jpg
http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/Clipboard012.jpg
http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/Clipboard02.jpg
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най-малко два пъти това на риска. В примера по-горе, на втория сигнал растоянието 

до подкрепата не е поне 2-пъти риса и влизането в позиция е рисково. 

В следващия пример (по-долу) ще видите още един модел „Завеса от тъмни 

облаци“. Възходящата тенденция преди модела не е кой знае колко добра, но като 

се има впредвид, че всички вещи в тази тенденция са бичи, и всяка от тях прави 

бавен, но стабилен ръст, може да определите този сигнал за достатъчно значим, а 

тенденцията преди сигнала за стабилна. 

 

                                                                                                                 В примера по-

горе може да видите перфектна демонстрация на това защо винаги трябва да 

търсим модел с растояние най-малко два пъти риска от първо ниво на подкрепа (за 

мечи сделки). Веднага след като цената достигна дъното на предишния цикъл 

(първото ниво на подкрепа), движението се възстановява без много проблеми, след 

няколко бара с дълги долни сенки. 

Традиционният вход в позиция след потвърждение става, когато цената премине 

под дъното на втората свещ в модела „облака“. Единственият друг вариант е да се 

влезе след старта на новата свещ. Стоповете трябва да се поставя над най-високия 

връх в модела 

Има и един трети начин на трейд, след като новата свещ коригира за по-добра цена 

по-близко до върха. 

Заключителни бележки 

Както при всяки обръщащи мечи сигнали, истинския модел „Завеса от тъмни 

облаци“ се появява само след възходящ тренд в цената. Опитвайки се да търгувате 

свещи и гормации в консолидации на цените никога не е добра идея. 

В пазарите извън Форекс, не забравяйте, че втората свещ в този модел трябва да 

трябва да стартира с гап, преди да затвори дълбоко в първата свещ . 

 

 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2016/01/Clipboard031.jpg
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Как да филтрираме добрите от лошите 

price action сигнали при FOREX, част I 

 

При FOREX търговията има много променливи и фактори, които oказват влияние 

както върху трейдинга, така и в процеса при вземането на решения за трейд и 

анализирането на графиките. Ще се опитаме да изгладим променливите 

филтрирайки сигналите за трейд. 

Това ще намали вътрешната борба на трейдъра при вземането на решения за 

покупка или продажба, ще намали въпросите като тези "дали това е добър сигнал" 

или "лош сигнал" , Знаейки какво да търсим и какви са най-добрите работещи 

сигнали е основната стъпка за правилното разчитане на графиката и нарастване на 

увереността в способността за търговия. 

Ще разгледаме прости търговски сигнали в комбинация с различни "филтри", които 

ще ни позволят да трейдваме по-успешно. 

Как да филтрираме различните технически сигнали. 

Ето някои съвети за трейд, които са познати като добри и лесни за търговия. 

Всички сигнали обаче е добре да се използват само на 4 часова графика или дейли. 

1. Търсете сигнал със стърчаша опашка, която създава фалшив пробив на 

ниво на подкрепа или съпротива. 

Когато видим пин бар на ниво на подкепа или съпротива (барове, които докосват 

само нивата на подкрепа), както и формация за обръщане или потвърждаване на 

движениято (пин барове и др), както и дълги сенки може да счетем тези сигнали за 

силни. Когато имаме бар с дълга долна или горна сянка която се простира под 

нивото на подкрепа или над нивото на съпротива означава че тя дава сигнал за 

използване на стратегия за фалшив пробив , добавяйки голяма тежест на сигнала. 

Фалшив пробив на ключово ниво е много важен сигнал давайки ни информация, че 

пазара не може да поддържа посоката на движение под това или над това равнище 

и е много вероятно да има обръщане на движението. Ето един пример на един бар, 

който пробива за кратко нива на подкрепа , като цената се връща над нея 

формирайки сянка , която остава под нивото на подкрепа. т. е имаме фалшив 

пробив. 
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В графиката по-долу при GBPUSD, можем да видим още два примера за барове със 

сянки, които се формират на нива на подкрепа. Докосването на ниво на подкрепа 

или съпротива ни дава сигнал за трейд по посока обратна на движението . Пин бара 

също усилва сигнала, като се използва много често като сигнал за трейд, особенно 

когато е на нива на подкрепа и съпротива. Може да видим фалшив пробив на пин 

бар на нива 1.6300 на 02 яну: 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/probiv_1.jpg
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2. Пин Бар с много дълга опашка – с висока вероятност за сработване: 

Опашката на пин бар е много важна, тя показва, отхвърляне на цената. По-дългата 

опашка на пин бар показва "силовото" отхвърляне на цената. Това по същество 

означава, че по-дългата опашка на пин бара дава по-голяма сила на сигнала, 

отколкото пин бар с по-малка сянка. Това не означава че всяки пина бар с дълга 

опашка сработва съвършенно но със сигурност увеличава процента на успеваемост 

: 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/probiv_2.jpg
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В примера по-долу, можем да видим пин бар с дълга опашка, който се появяват при 

корекция в контекста на низходящ тренд EURJPY. Появата на пин бар, чиято 

опашка достига нива на съпротива, бивша подкрепа е силен сигнал за позиция по 

посока на основното движение в случая за sell . Много е важно да отсяваме пин 

баровете. Да вземаме под влияние тези които се проявяват след тенденция в цената 

от тези в консолидация. Тези в консолидация не дават добри сигнали с добра 

успиваемост . При пин баровете с дълги опащки може да използваме техниката за 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/pinbar1.jpg
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50% корекция за вход с цел минимизиране на риска от голям стоп 

 

 

 

 

Как да филтрираме добрите от лошите 

price action сигнали при FOREX,  

част II 

Не „залагайте“ на пробив ... изчакайте за потвърждението, вместо... 
Трейдърите много обичат да търгуват пробиви и във всичко виждат пробиви. 

Много пробиви са съпроводени с фалшиви движения след което веднага цената 

връща отново на подкрепата/под съпротивата. Макар че няма "сигурен начин" да се 

определи дали даден пробив ще бъде истинска или фалшив . Не залагайте на 

пробив преди да се случил. Inside баровете рисуват много фалшиви пробиви 

наречени faky: 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/pinbar2.jpg
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Пин баровете с дълги опашки дават сигнал за възможно обръшане на 

движението, при силна и продължителна ценова тенденция  

Един от аспектите на пин баровете с дълги сенки, който може да се използва като 

тип филтър е, че те работят много добре след продължително движение в една 

посока; Често маркират важни за пазар повратни точки или дори могат да доведат 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/false_break3.jpg
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до дългосрочни промени в тенденциите: 

 

Потърсете допълнителни сигнали след натиск за подкрепа или съпротива в 

тренда 
Търсете пин бар около подкрепи в тенденции, като появата им означава възможни 

позиции по посока на основното движение. Ако има възходящо движение, търсете 

пин бар около подкрепи . Забележете как във възходящия тренд се появява пин 

чиято сянката достига нивата на подкрепа, бивша съпротива. В низходящ тренд 

виждаме корекция до ниво на съпротива с пин бар . 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/false_break4.jpg
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Търсете повече от един сигнал "сливане" 
"Ниво на сливане" е просто ниво, където има най-малко два положителни сигнали, 

които стоят зад него. 

Тези фактори могат да са очевидна подкрепа, нивото на съпротива, динамично ниво 

EMA, 50% корекция , ключова подкрепа или съпротива и др.; колкото повече 

толкова по-добре. Казано по-просто ... сливане добавя тежест на всеки търговски 

сигнал. 

Търсите сигнал, който се формира в точка, сливаща се с други сигнали - това е един 

от най-добрите филтри за отделяне на един "добър" сигнал от "лошия" сигнал. 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/pin_bar5.jpg
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Избягвайте сигнали, които се образуват в "ничия земя" 

Един от най-добрите "филтри" всъщност е липсата на всякакви подкрепящи 

фактори или сливане. Ако видите сигнал , зад който не стои никакъв подкрепящ 

друг сигнал като подкрепа и съпротива – приемете сигнала за малко вероятен за 

сработване. Това е още по-точно за сигнали по малки от дейли графика. На 4 часа 

или един час сигнали без всякакъв вид „сливане“ зад нея обикновено е слаб сигнал. 

Вижте примера по-долу: 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/pin8.jpg
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Не търгувайте сигналите в консолидация или в плътно движение 

Сигнали за търговия, които се образуват в средата на гъста консолидация, известна 

също като "котлет", обикновено е лоша идея. Например, ако има последователни 

барове в една посока но остават вътре в консолидацията, а след това виждаме пин 

бар вътре в консолидацията ... сигналът е слаб и не е добре да се търгува. . 

ВИНАГИ изчакайте инерция на ценаа да спре , като сигналът за обръщане може да 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/Setup_1.jpg
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е извън консолидацията:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varchevbrokers.com/wp-content/uploads/2015/12/pin_bar7.jpg
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Пин бар и бичи поглъщащ модел 

 

 
 

В тази статия, ще изследваме сделка, която съдържа два важни елемента Пин Бар и 

Поглъщащ бар, сигнализиращ входа при обрат на тренда. 

Сделки сключени при обрат на тренда могат да бъдат едни от най-печелившите, но 

същевременно е най-труд ната зона, в която може да се търси вход защото: 

1 Стария тренд може да продължи 

2 Може и да сте прав, че ще има обрат на тренда, но ако входа не е с точен тайминг, 

стопът ви ще бъде ударен. 

Достатъчно приказки, този пример ще покаже, че с правилните критерии, можете 

да влезете безопасно в обрат. 

До достигане на пинбара цената се е движела стръмно надолу. Пин барът маркира 

първият сигнал, че тренда е вероятно да обърне. Въпреки това сам по себе си не 

предоставя достатъчно силен сигнал за потвърждение за обрат на тренда. 

Следващите две японски свещи образуват бичи поглъщащ модел. Това означава, че 

тялото на едната свещ е в противоположната посока спрямо следащата и двете 

свещи имат къси „опашки“ спрямо телата. ( тялото трябва да представлява поне две 

трети от цялата дължина на свеща ). 
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След като бичия пин бар е последван незабавно от бичи поглъщащ модел имаме 

потвърждение за вход след отварянето на следващата свещ 

Добре е да се търсят такива формации в близост до тренд линии. 

Относно съотношението на риск към възвращаемост от 1:1 е в случей че не обичате 

да стоите в позиция дълго време, то може да бъде увеличено на 1:2, дори 1:3, след 

като следващата основна съпротива е на няколко стотин пипса. 

Обратите на трендове са трудни за търгуване, но с добро съотношение риск-

печалба. 

 

 

Система, базирана  

на “Фалшиви пробиви” 
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Тази техника е особено подходяща за търговия, когато пазарът се движи в рейндж, 

но може да се използва и когато имаме тренд стига да са налице необходимите 

предпоставки. 

Преди да се образува сигнала трябва цената да е изминала известно движение в 

определена посока. Примерно 15-20 бара надолу. Това условие е във връзка с това, 

че трябва да е изразходвана известна тенденция и има вероятност пазарът вече да се 

е изтощил, или да е свръх-продаден. След това се наблюдава отблъскване от 

определена подкрепа ( виж графиката). След отблъскването е необходимо цените 

поне да се задържат минимум 4-6 бара, преди да се опитат да тестват отново 

подкрепата. Това изискване е за да се потвърди валидността на образуваната 

подкрепа. След което цената регистрира пробив под нивото на подкрепа, но не 

успява да се задържи под нея и веднага се връща нагоре – т.нар. “Фалшив пробив”. 

На затварянето на този бар имаме валиден сигнал за покупка. Поставяме стоп-

загубата под минимума на сигналния бар. Сигналът е още по-силен, ако бъде 

съпроводен с бича дивергенция, примерно в индикатора MACD 

На графиката е представен пример за сигнал по системата “Фалшив пробив”. 

Конкретен момент за откриване на дълга позиция имаме на цената на затваряне ( 

close) на бара, регистрирал пробива. Обикновено така образуваните сигнали са с 

голям потенциал за печалба, а рискът е минимален. Много често по този начин се 

образуват важни дъна и върхове. Системата се използва аналогично и след 

възходяща тенденция, за образуване на сигнал за продажба. 

 

 

Правила за успешна търговия на 

FOREX 

 

1. Ако искаш да останеш в този бизнес, остави “надеждата на вратата и слагай 

стопове” 

 2. Когато започнеш търговия(отвориш позиция), започни търсене на знаци 

показващи, че грешиш. Ако ги видиш, тогава излизай преди да ти бъде ударен 

стопа. 

3. Aко съществува гаранция в търгуването то тя е: “развълнуваните играчи източват 

сметките си” 

4. Не скачайте в “следващото горещо нещо”. Развивайте своя план и го следвайте. 

5. В трейдинга няма правилно и неправилно, а има добре изтъргувана ситуация и 

лошо изтъргувана ситуация 
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6. Бъдете осведомени за собствените си емоции. Нерационалното поведение е 

падението на всеки търговец. Ако вие викате пред компютъра си умолявайки 

цената да се движи във вашата посока, трябва да си зададете въпроса: “Рационално 

ли е това?”. Спокойно влизане. Спокойно излизане. Слагайте стопове. Не викайте. 

7. Не се вълнувай прекалено много – вълнението повишава риска тъй като 

замъглява разсъдъка. 

8. Не търгувай прекалено много – бъди търпелив и изчакай за 3-5 добри сделки. 

9. Ако идваш да търгуваш с идеята да направиш “големи пари”, ти си обречен. Тази 

умствена нагласа е причина за издухването на повечето сметки. 

10. Не се фокусирай върху парите. Фокусирай се върху доброто изпълнение на 

търговските операции. Ако влизането и излизането от търговията е рационално, 

парите сами ще се погрижат за себе си. 

11. Ако фокусираш върху парите, ще започнеш да налагаш волята си върху пазара 

за задоволяване на финансови нужди. От този сценарий има само един резултат: ще 

дадеш всичките си пари на търговци, които са се фокусирали върху ограничаване 

на риска и оставяне на техните печалби да растат. 

12. Най-добрия начин да минимизираш риска е да не търгуваш. Това е голяма 

истина особено по време на ниско-волатилната(вялата) търговия. Ако цената не се 

движи както трябва, тогава не търгувай. Просто седни, гледай и се опитай да 

научиш нещо. Правейки това ти си по активен в намаляването на риска и защитата 

на капитала си. 

13. Не е нужно да търгуваш 5 дни в седмицата. Търгувай 4 дни в седмицата, така ще 

бъдеш по-остроумен по време на търгуването. 

14. Предотврати загубата на капитала си. Това означава поставяне на стопове и 

понякога оставане извън пазара. 

15. Бъди отпуснат. Заеми позиция и постави стоп. А ако решиш да стоиш извън 

пазара, кой го интересува? Ти просто си вършиш работата и активно си защитаваш 

капитала. Професионалните търговци постоянно търпят малки загуби. Аматьорите 

прибягват към надеждата и понякога молитви за да спасят търговията си. В живота 

надеждата е силно позитивно нещо. В света на търговията надеждата е вирус, който 

заразява и унищожава. 

16. Не оставяй позиция “на червено” за през нощта. 

17. Дръж печелившите позиции толкова дълго колкото се движат по пътя си. 

Остави пазара да те изведе навън на последното си спиране. 

18. “Money Management” е тайната на успеха. Не претоварвай търговията си. 

Колкото повече я претоварваш толкова повече надежда идва в играта когато всичко 

върви против теб. Надеждата в търговията е като киселина за кожата, колкото 

повече се застои толкова по-болезнени стават резултатите. 
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19. Няма логическа причина да се колебаеш при слагането на стоп. 

20. Професионалните търговци приемат загубите. Да сгрешиш и да не приемеш 

загубата е пагубно за сметката и ума ти. 

21. Веднъж като понесеш загуба забрави за продължаване на търговията на всяка 

цена, особено когато загубата е малка. Направи си услуга и използвай 

предимството от всяка възможност да изчистиш главата си чрез поемане на малка 

загуба. 

22. Никога не оставяй позиция да върви срещу теб повече от 2% от капитала ти. По-

широка позиция – по стегнат стоп. 

23. Използвай дневна графика за да получиш представа за 30 дневния тренд, часова 

графика за да получиш представа за дневния тренд и 5 мин. графика за да 

идентифицираш точките за вход. 

24. Ако се колебаеш да заемеш позиция, това показва липса на увереност, която не 

е необходима. Просто заеми позиция и постави стоп. Търговците губят пари в 

позиции всеки ден. Дръжте ги малки. Увереността от която имаш нужда е не това 

дали си прав или не, а че винаги ще слагаш стоп независимо от всичко. Затова 

всъщност можеш да облекчиш тази колебливост да “дърпаш спусъка”, като 

продължаваш да поставяш своите стопове и затвърдяваш това си поведение. 

25. Добавяне към губеща позиция е като потъващ кораб, който поема допълнително 

вода. 

26. Добавяй към позиция която върви по твоя път. 

27. Адреналина е знак, че егото и емоциите ти са достигнали момент, в който 

замъгляват разсъдъка ти. Осъзнай това и веднага стесни стопа значително за да 

запазиш печалбата си или затвори позицията. 

28. Не очаквайте "армагедон" на пазара, дори и да дойхде, пак ще останете без 

позиции, защото ще ги затворите рано или ще се опитавате да го скалпирате 

29. През повечето време искаш да купиш стоката преди цената да скочи, тогава 

продай на моментните играчи след като скочи. Ако купуваш след като скочи 

осъзнай, че професионалните търговци продават своите позиции с цел да тестват 

силата на тренда. Те ще си ги купят обратно под нивото до което скочила цената – 

там където обикновено слагаш стопа си когато купуваш след скок. Лакомията идва 

в играта когато цената скочи отново и моментните играчи се впуснат в преследване 

и купуване на стоката. Осъзнай как са устроени трендовете и използвай това като 

предимство при отваряне и затваряне на позиция. 

30. Прекалената самоувереност води до финансова разруха. Когато оправдаваш 

загубите с неща като “Те просто пласират слаби ръце тук” така ти се самоуверяваш. 

Не дръж губеща позиция. Режи загубите. Винаги можеш да си ги възвърнеш. 
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31. За нещастие дисциплина не се научава докато не фалираш(закриеш) една 

сметка. И докато не направиш това ти си мислиш, че това не може да се случи на 

теб. Показателно е това отношение, което те кара да държиш губещите позиции и 

да го правиш това разумно през целия път до дъното. 

32. Изтеглянето на печалбите всеки месец и внасянето им в разплащателната ти 

сметка, е добра практика. Това действие ще ти помогне да разбереш, че това е 

бизнес и твоя бизнес трябва да генерира печалби всеки месец. 

33. Професионалните търговци винаги влагат малка част от своя капитал в една 

позиция. Или ако заемат голяма позиция тогава ограничават риска до 1-2% от 

капитала си. Аматьорите обикновено влагат голяма част от сметката си в една 

позиция и и дават “стая да се движи” в случай че са прави. Тази ситуация създава 

емоции, които разрушават сметките им, докато професионалистите имат 

възможност да вземат решения и да ограничават загубите си защото стриктно 

определят своя риск. 

34. Още разлики между професионалистите и аматьорите: - Професионалистите се 

фокусират върху ограничаване на риска и защита на капитала. Аматьорите се 

фокусират върху това колко пари могат да изкарат при всяко търгуване. 

Професионалистите винаги вземат парите на аматьорите. 

35. Не бъди герой! На този пазар героите биват разбивани. Добавянето към губеща 

позиция е “героичен ход”. На стоковия пазар не се изисква сляпа смелост, а 

изящност, финес. Не се прави на герой. 

36. Училище за здрави удряния по един и същ начин…Тъжно, търговците никога не 

осъзнават важността на “правилата” докато не “издухат” сметките си. Докато не 

изгубиш всичко не ти става ясно, че е много важно и трябва да следваш основните 

правила на професионалното търгуване(ограничи загубата, остави печалбата да 

расте, и т.н.). 

37. Пазара засилва лошите навици… Ако още в началото попаднеш в губеща 

позиция, която върви към 20% от капитала ти и се появи възможност да излезеш 

след голямо покачване/спадане, ти си обречен. Пазара засилва лошите навици. 

Следващия път когато допуснеш позиция да върви към 20% загуба, ти ще си я 

държиш мислейки си, че ще можеш да излезеш пак при някое голямо 

движение(покачване/спадане), ако си търпелив и изчакаш достатъчно дълго. Тогава 

вече няма значение дали стоката е била обновена или е излязла благоприятна 

новина. Ти все още имаш нужда от защита на капитала си. Независимо дали е 

разумно или не контролирай риска като винаги слагаш стоп. 

38. Кой е отговорен за твоята търговия? Отличителна черта на един търговец-

аматьор, който няма да постигне нищо в този бизнес, е това че постоянно обвинява 

всичко друго но не и себе си като причина за лоша търговия. Докато 

професионалистът звучи така: “Аз съм виновен защото тази позиция е прекалено 

голяма за моята сметка.” “Аз съм виновен защото не се вместих в нормите ми за 

риск” “Аз съм виновен защото наистина не знам как да търгувам” “Аз съм виновен 

защото знам че пазарните играчи могат да ми вземат парите и знаех че отивам на 
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там.” “Аз съм виновен защото знам че има рискове в търгуването и не ги 

идентифицирах достатъчно пълно когато заемах тази позиция”. 

39. Аматьорите винаги мислят така: “колко ли пари мога да направя от тази 

позиция?” А професионалистите така: “колко пари мога да загубя от тази позиция?” 

Търговецът, който контролира своя риск, взема парите на този чиято глава витае из 

облаците. 

40. В някои моменти търговците откриват, че никой не може да им каже какво 

точно ще стане през следващия работен ден и може и никога да не разбереш колко 

пари ще направиш. Тогава единственото нещо, което ти остава да направиш е да 

определиш колко да рискуваш с цел да разбереш дали си прав или не. Ключът към 

успешната търговия е да фокусираш вниманието си към това колко пари рискуваш, 

а не колко може спечелиш. 

 

 

 

Правила на Ганн -Вечни закони за 

борсова спекула, независимо от 

инструмента: 

 

1. Управление на капитала: Разделете капитала си на 10 равни части и не 

рискувайте не повече от една десета от капитала си при сделка. 

2. Ползване Stop Loss ордери (това е допълнително условие към сделката, целта, на 

което е да затвори губеща позиция при достигане на определена цена, така играчът 

се предпазва от по-големи загуби). Когато осъществявате сделка винаги я 

предпазвайте използвайки Stop Loss ордер от 1 до 3 цента, никога повече от 5 

цента. При търговия с памук от 20 до 40, никога повече от 60 пункта. 

3. Никога не използвайте целият си капитал в сделки. Това е нарушение на 

правилата за управление на капитала. 

4. Никога не позволявайте печеливша сделка да се превърне в губеща. Ако при 

дадена сделка има натрупана печалба от 3 цента или повече, Stop Loss ордера 

трябва да се придвижи така, че да затвори позицията при цената, от която сделката 

ще е на печалба. При сделки с памук ако печалбата е 60 пункта или повече, Stop 

Loss ордера трябва да се премести на позиция не позволяваща загуба. 

5. При решение за отваряне на сделка не правете компромиси. Никога не 

продавайте или купувайте инструмент, ако тренда не отговаря напълно на 

правилата, според които водите търговията си. 

6. В случай, че имате съмнения за движението на тренда, излезте веднага (затворете 

поръчката). Никога не отваряйте позиция ако имате съмнения относно движението 

на тренда. 

7. Търгувайте само на пазари, които имат ясно изразено движение на тренда 
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(активни пазари), избягвайте отваряне на позиции към инструменти, цените на 

които нямат ясно изразен тренд, или самото движение е изключително бавно. 

8. Равно разпределение на риска. Търгувайте с 4 или 5 различни стоки, ако е 

възможно.Избягвайте влагането на всичките си капитал в една стока. 

9 . Никога не ограничавайте поръчките си, или да фиксирате купува или продава 

цена, при която сделката ще се затвори. Търгувайте спрямо движението на пазара. 

10. Не затваряйте сделките си без добра причина. Винаги местете Stop Loss 

ордерите си така, че да предпазват печалбите ви. 

11. Натрупване на излишък. След като сте направили серия от успешни сделки, 

получената сума над тази с която търгувате (излишък) преместете в друга сметка, 

за да я използвате само в спешни случаи или в момент на паника. 

12. Никога не купувайте или продавйате само за да извлечете печалба от 

краткосрочна рязка промяна в цената (скалпиране). 

13. Никога не подминавайте факта, че сте имали губеща сделка. Това е една от най-

големите грешки, които могат да се направят от трейдър. 

14. Никога не затваряйте сделка само защото сте изгубили търпение, или да 

отваряте такава защото сте се уморили от чакане. 

15. Избягвайте отчитането на малки печалби и големи загуби. 

16. Никога не премахвайте вече създаден Stop Loss ордер, който сте поставили при 

отваряне на позицията. 

17. Избягвайте твърде честото влизане и излизане от пазара. 

18. Бъде също толкова склонни да продадете, както и да купите. Вашата цел е да се 

печелят пари без значение от посоката на тренда. 

19. Никога не купувайте просто защото цената е ниска, или да продадете защото 

цената е твърде висока. 

20. Бъдете внимателни при избора на момента за добавяне на средства към вече 

открита сделка. Изчакайте докато търговията на инструмента се активизира и е 

преминала над нивата на съпротива, за да купите, или паднала под тях преди да 

продадете още. 

21. Избирайте стоки, които показват силен възходящ тренд за да добавите средства 

към дълги позиции, или такива които показват силен низходящ тренд, за да 

добавите към отворените къси позиции. 

22. Никога не хеджирайте. Ако сте с дълга позиция към даден инструмент, и цената 

започне да пада, не отваряйте къса позиция само за да хеджирате. 

23. Когато отваряте позиция трябва да имате добра причина за това или решението 

ви да е резултат от определено правило. Никога не затваряйте дадена позиция без 

твърда индикация за промяна посоката на тренда. 

24. Избягвайте увеличаването обема на търговията след дълъг период на успех или 

период от печеливши сделки. 

25. Не правете догадки дали пазарът е стигнал върхът си. Нека пазара докаже, че е 

на върха. Не правете догадки дали цената е стигнала дъното си. Нека пазара 

докаже, че цената го е достигнала. Като следвате определени правила, които 

можете да определите това. 

26. Не следвайте съветите на друг участник, освен ако не знаете, че той знае повече 
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от вас. 

27. Намалявайте обема с който търгувате след първата загуба, никога не го 

увеличавайте с цел бързо възстановяване на загубите. 

28. Избягвайте влизането в погрешен момент и излизането в погрешен момент. 

Също така, влизането в правилен момент, а излизане в погрешен момент. Това води 

до двойни грешки. 

Към старите кучета полезни насоки към новаците в бранша,ето и моите лични 

изводи за играта , която е доста жестока по -принцип: 

1.Никога не търгувайте на новини - пазарът рано или късно се връща към 

естествената си посока на движение /тренд/ печелят само брокерите, загубите са 

огромни, информацията обикновено е погрешна/дезинформация/ в медийното 

пространство, с цел публиката да претърпи огромни загуби,за сметка на "голямото 

добро утро"- председатели на компании, топ акционери, и президенти на фирми, 

брокери и т. н.- Източник 1932 Истината за лентата на акции-Ганн. 

2.От чисто практична гледна точка парите се правят единствено при платформата 

мт4 -защо? Схемата е прекалено проста- уеб платформи, л2 и т.н. не предлагат 

добавяне на позициите т.е. те Ви повдигат нивата от чиста геом. гл. точка и търпите 

загуби/осредняване/добре скроена игра на всички брокери, много картинки, 

шарено,липса на качествена графика -основен момент + чисто движение на цената, 

отклоняване на внимание, липса на ясна представа настоящ момент, съответна 

увеличение на загубата, просто геометрия , разгледахме Ганн, науката се гради на 

математика+ ключовото ниво на съпротива. Всички загуби на 90 процента от 

новаците се градят липсата на познания на ниво съпротива/вълни на Елиот/, Ганн. 

3.При добавяне /пирамидален/принцип важи принципа на Фибоначи,Ганн, и Закона 

за намаляващата пределна възвращаемост/микроиконономика/ с увеличаване на 

ръста на производството ,в случая набиране на инерцията/0.25,0.375,0.5,0.618/ 

следва намаляване на пределната полза в случая на темпа на развитие намалява, 

следователно залога се намалява/1,0.5,0,3/ и т.н. 

4. Много важен извод, ако сделката тръгне срещу вас, прекратява се веднага. Ако 

тръгне във Ваша полза оставете я максимално дълго да трупа печалба, защитете 

позицията с трайлинг стоп, много полезен инструмент. 

5. Гонете успех във всяка сделка, а не печалба.Минимизирайте риска и загубата на 

капитал. Състоянието(възвращаемост на капитала) се трупа във времето за месеци, 

години не за минута две, половин, един час, или два дни/забравете за скалпиране- 

огромна доза риск на голямо количество капитал за 20, 30 пункта- 

безмислено,/потиснете алчността/ в дългосрочен план неминуемо води до огромна 

загуба-практика + съвет г-н Ганн. 

Потвърждение на теория търпение: 

Пример на 07.02.14 около 2. 00 часа открих позиция GBP/JPY ,следвайки тренда, 

без новини, експерти , мозъци ,съветници и прочие, след преминаване ниво 0.5 

процента открих позиция мт4 разбира се, на ниво 0.618 Фибоначи открих 3 позиция 

- резултата в 11. 00 часа 1 час преди затваряне на борсата в Ню Йорк ситуацията е 

следната:Позиция 1-1000 пункта;2- 280, 3- 172 пункта, приблизително 1500 пункта, 

за 9 часа без бързане, нерви, напъване,със скромните 8000 ед. близо 90 лв печалба, 
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разбира се всичко е защитено с траилин стоп, в понеделник 10.02.14 очаквам 

развитие, позициите са отворени. 

От 3 седмици всеки ден се реализира постоянна възвращаемост 15- 20% от общия 

акаунт/ демо версия /, следва откриване на реал следващата седмица просто чаках 

захранване на сметката от работодателя ,за да се действат нещата в действителност 

вече. 

6. Водете се само от чиста графика, + чисто движение на цената , всички 

индикатори Ви отклоняват вниманието от тренда, посоката на движение е лесна за 

проследяване.Нивото на защита не може да се изчисли математиччески, 

прогнозира, то съществува, води до определени загуби всеки сам си преценява да 

ли напуска пазара или не, ако се изчака по дълго време минути , то се преодолява 

от инерцията на пазара и вълната тръгва в естествената посока, просто търпение и 

здрави нерви, на моменти, бизнеса не е лесен. 

7.От доста поместени и прочетени материали, съдейки по собствено становище, 

съгласно публикация на Л. Уилямс , Д Ганн,Основи на корпоративни Финанси- 

Г.Петров, прочетен, преди десет години всеки който, се захваща с спекула на акции 

е обречен на провал, фалит-мое мнение. Б -групта е Валутен обмен, А -групата е 

Стокови Фючърси, Пщеница , Соя, Какао,Овес предстои прочучване на въпроса. 

 

 

ДЕСЕТ ЗАКОНА  

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОТО ТЪРГУВАНЕ 

НА ДЖОН МЪРФИ 
"Техническият анализ е умение, което се усъвършенства с опит и изучаване. 

Винаги бъдете ученици и продължавайте да се учите!" 

 

1. ЧЕРТАЙТЕ ТРЕНДОВЕТЕ 

Изучавайте дългосрочни графики. Започнете анализа със седмични и месечни 

графики, обхващайки няколко години. По-големият период осигурява по-добра 

"видимост" и дългосрочна перспектива на пазара. Веднъж установили 

дългосрочния тренд, вече може да погледнете и към дневните графики. 

Разглеждането на пазара само в краткосрочен план може да бъде подвеждащо. 

Дори и да търгувате краткосрочно, ще се справяте по-добре, ако се съобразявате 

със средносрочните и дългосрочни трендове. 

2. ОТКРИЙТЕ ТРЕНДА И ВЪРВЕТЕ С НЕГО 

Определете тренда и го следвайте. Пазарните трендове са с различни размери - 

дългосрочни, средносрочни и краткосрочни. Първо определете кой ще следвате и 

използвайте подходящата графика. Търгувайте в посоката на този тренд. Купувайте 

при падовете, ако трендът тръгва нагоре. Продавайте на върховете, ако посоката е 
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надолу. Ако търгувате средносрочно използвайте дневни и седмични графики. Но 

във всеки случай оставете дългосрочната графика да определи тренда, а по-

краткосрочните да определят времето за влизане на пазара. 

3. НАМЕРЕТЕ ВЪРХОВЕТЕ И ДЪНАТА НА ТРЕНДА 

Намерете нивата на подкрепа и съпротива. Най-доброто място за покупка на пазар е 

близо до нивото на подкрепа. Тази подкрепа обикновено е предишно ниско ниво на 

реакция на пазара. Най-доброто място за продажба е близо до нивото на съпротива. 

Това е обикновено предишен връх. Веднъж пробит, този връх се предвръща в ново 

ниво на подкрепа, т.е. стар връх става ново дъно. По същата логика когато се 

пробие нивото на подкрепа, то става ниво на съпротива.  

4. ЗНАЙТЕ КОЛКО НАЗАД ДА СЕ ВЪРНЕТЕ 

Измерете процента на корекциите. Корекциите на пазара нагоре или надолу 

обикновено проследяват значителна част от предишния тренд. Можете да измерите 

корекциите в съществуващ в прости проценти. Петдесет процента проследяване на 

предишен тренд е най-често използваното. Минимумът е една трета. Максимумът - 

две трети. Проследяването при Фибоначи би било 38% и 62%. 

5. НАЧЕРТАЙТЕ ЛИНИЯТА 

Чертайте трендови линии. Трендовите линии са едни от най-простите и най-

ефективни инструменти. Нуждаете се от права линия и две точки от графиката. 

Линия на възходящ тренд се чертае през две последователни ниски нива и обратно - 

низходящи трендове се чертаят през две последователни високи. Цените често ще 

се връщат до трендовата линия, потвърждавайки тренда. Пробиването на 

трендовата линия е сигнал за промяната на тренда. Валидна трендова линия трябва 

да е докосната поне три пъти. Колкото по-дълго е действала трендовата линия и 

повече пъти е била тествана, толкова по-важна става. 

6. СЛЕДВАЙТЕ ТАЗИ СРЕДНА 

Следвайте пълзящите средни. Пълзящите средни предлагат съществени сигнали за 

покупка и продажба. Те ви показват дали настоящият тренд е все още в движение и 

помагат за потвърждаването на промяна в посоката му. Пълзящите средни не ви 

показват предварително, че промяна в тренда предстои. Комбинация от две 

пълзящи средни е най-популярният начин за откриване на сигнали за търговия. 

Някои популярни комбинации са 4- и 9-дневни пълзящи средни, 9 и 18-дневни, 5 и 

20-дневни. Сигнал е подаден, когато по-краткосорочната пресече другата средна. 

Преминаването на цената под и над 40-дневна пълзящя средна също е добър 

сигнал. Докато пълзящите средни са индикатори, следващи тренда, те работят 

добре в трендов пазар. 

7. НАУЧЕТЕ ТОЧКИТЕ НА ОБРАТИ 

Следете осцилаторите. Те помагат да идентифицирате пазарите при свръхпродажби 

и свръхпокупки. Докато пълзящите средни потвърждават промяна на тренда, то 

осцилаторите ни предупреждават, че пазарът се е вдигнал или сринал твърде много 

и че скоро ще се обърне. Два от най-известните са RSI и Stochastics. И двата 

работят на скали от 0 до 100. Над 80 са свръхпокупки, а под 20 са свръхпродажби за 

Stochastics, а за RSI стойностите са 70 и 30. Повечето търговци използват 7 или    

14-дневни за Stochastics и 9 или 14-дневни за RSI. Отклоненията на осцилаторите 
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често ни предупреждават за пазарни обрати. Седмичните сигнали могат да бъдат 

изпилзвани като филтър на дневните сигнали. Дневните сигнали могат да бъдат 

използвани като филтър на графиките през самия ден. 

8. ЗНАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ 

Търгувайте според MACD. Този индикатор комбинира пресичаща система на 

средни пълзящи с елемент свръхпокупки/свръхпродажби на осцилатор. Сигнал за 

покупка се появява, когато по-бързата пълзяща пресече по-бавната и двете са под 0. 

Сигнал за продажба е, когато по-бързата пресече по-бавната над 0-та. Седмичните 

сигнали предшестват дневните. 

9. ТРЕНД ЛИ Е ИЛИ НЕ Е? 

Използвайте ADX. Този индикатор помага да се поредели дали пазарът е трендова 

фаза, или в рейндж. Измерва степента на тренда или посоката в пазара. 

Нарастващата линия на ADX предполага наличието на силен тренд. Падането му 

отчита рейндж и липса на тренд. При нарастване на ADX е по-добре да се 

използват пълзящи средни, а при спадането му - осцилатори. Чрез използването на 

този индикатор търговецът може да избере стил на търгуване и набор от 

инидкатори, които е най-подходящо да използва в настоящата пазарна ситуация. 

10. НАУЧЕТЕ ПОТВЪРЖДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ 

Включете обема (volume) и открития интерес (open interest). Те са важни 

потвърждаващи индикатори, обемът предшества цената. Важно е да се убедите, че 

по-голям обем върви заедно с господстващия тренд. При възходящ тренд голям 

обем трябва да има в дни на покачване. Нарастване на открития интерес показва, че 

нови пари подкрепят господстващия тренд. Падащият открит интерес е често 

предупреждение, че трендът е близо до своя завършек. Солиден тренд нагоре 

трябва да е подкрепен от нарастване на обема и открития интерес. 

 

 

 

 

 

ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ НА 

ТЪРГОВИЯТА 

- ЛУИС БОРСЕЛИНО 

 
ЗАПОВЕД 1 - "Търгувайте заради успеха, а не заради парите!" Вашата 

мотивация трябва да е отлично изпълнената сделка. Всички имаме желание да 

преуспеем и забогатеем, но целта ни трябва да е самият успех. 

ЗАПОВЕД 2 - "Дисциплина!" Най-важното качество, което трейдърите трябва да 

притежават, е дисциплината. Ключът за "успешна" търговия е в това да можем да 

владеем своя ум, тяло и емоции. Може да използвате техническия анализ 
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парфектно, но без дисциплина ще е много трудно, дори невъзможно да се правят 

печеливши сделки. Независимо от това дали днес е получил печалба или загуба, 

дисциплинираният трейдър може да се върне и отново да търгува на следващия 

ден. 

ЗАПОВЕД 3 - "Опознайте себе си!" Преди да започнете с търговията е 

необходимо да познавате себе си. Да знаете дали сте човек, който може да се справя 

с риска или само при самата мисъл да рискувате нещо, се обливате със студена пот. 

Мисълта, че рискувате собствените си пари, ви лишава от сън? Ако това е така, то 

то гледна точка на търговията на финасовите пазари подходящ за вас ще е 

диверсифициран портфейл с минимален риск. Но ако с помощта на дисциплината 

може да се правите с риска, тогава е възможно търговията да е работа за вас. 

Запомнете, че главното тук е да се справяте с риска с помощта на дисциплината. 

Важно тук е да прецените дали сте човек, който иска само да играе, хазартен човек, 

способен на големи залози на масата в казиното. Ако отговорът е Да - най-добре 

посетете Лас Вегас, но ако стечовек, страещ се да изпълнява отлично сделките, 

базирани на технически анализ, тогава помислете за търговия. 

ЗАПОВЕД 4 - "Избавете се от своето его!" Да позволите на егото да влияе на 

процеса на вземане на решение е най-бързият начин да приключите своята кариера 

на трейдър. Не трябва да позволявате на егото да влияе върху вашите решения, 

трябва да слушате пазара, да следвате това, което показва вашият техничски анализ. 

Колкото по-големи успехи правите, толкова тази задача ще става по-трудна. Когато 

можете  да се отървете от своите съмнетия и да следите за капризите на пазара, 

тогава имате шанс да постигнете успех. Обратно - смятате ли, че работите успешно, 

защото притежавате определени умения или още по-упасното да вярвате, че сет 

познали пазара - това е пътя към прекратяването на вашата трейдърска кариера. В 

същото време е възможно да сте емоционално чупливи и губещите сделки да 

разрушат вашата увереност в собствените ви сили. Когато търгувате забравете за 

егото. Не позволявайте нито на загубите, нито на печалбите да ви влияят. 

ЗАПОВЕД 5 - "Когато говорим за пазарите, не трябва да включваме неща 

като надежда, желание, молитва!" Котировките се покачват, когато има повече 

купувачи и съответно спадат, когато има повече продавачи. Пазарът не се движи в 

дадена посока само защото вие "искате" това или го "молите" да стане така! 

"Виждал съм много трейдъри, които в паниката, гледайки компютърния 

екран, се молят на пазара да се предвижи в една или друга страна." 

Причината за това е, че са се хванали здраво за губещите позиции и не желаят да ги 

затворят. Те искат, надяват се, молят се за това - пазарът да се предвижи в тяхната 

посока. Действителната картина се вижда на екрана. Когато нивото на вашата стоп 

поръчка бъде достигната, вие сте длъжни да затворите позицията. Независимо от 

това, че след като закриете позицията пазарът може да тръгне в желаната от вас 

посока, вие трябва да сте доволни от проявената дисциплина. 

ЗАПОВЕД 6 - "Позволявайте на печалбите да растат, а загубите ги затваряйте 

бързо!" Достигната ли е стоп поръчката, ликвидирайте сделката затваряйте 

позициите, докато загубите са малки. В същото време изчаквайте печалбите, 
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позволете да се развие сценария от вашия анализ. Но не бъдете прекалено алчни, 

защото пазарът може в даден момент много бързо да се обърне против вас.  

ЗАПОВЕД 7 - "Знайте кога да търгувате и кога да изчакате!" Да търгувате 

всеки ден е непрактично и невъзможно. Вие търгувате, когато вашите анализи, 

вашата система и вашата стратегия ви дават сигнал, че имате възможност да купите 

или да продадете. Ако този сигнал е неясен и пазарът няма ясна посока, е по-добре 

да почакате да придобие такава. "Присъствайте на пазара с ум, а не с пари!"  

ЗАПОВЕД 8 - "Обичайте еднакво своите печеливши и губещи сделки!" 

Губещите сделки ще са най-добрият ви учител. Загуби се получават, когато има 

някакъв недостатък или нещо за доизпипване във вашия анализ. Когато това се 

случи, определете какво тчно се е случило и защо, и ако е необходимо, корогирайте 

вашите методи на анализ. 

ЗАПОВЕД 9 - "След три поредни губещи сделки, направете почивка!" След 

три поредни загуби е по-добре да направите почивка и да не търгувате известно 

време. Използвайте тази пауза да успокоите емоциите, да изчистите главата си от 

мислите за загуби. Наблюдавайте пазара, прегледайте стратегията си, след което 

започнете да търгувате отново. 

ЗАПОВЕД 10 - "Не трябва да нарушанате правилата!" Това е най-важното 

правило. Не трябва да нарушавате тези десет правила, ако искате да постигате 

успехи! 
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