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КАКВО Е 
ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ?
Както е широко известно, историята се повтаря. 
Прилагайки тази поговорка към финансовите паза-
ри, можем да заключим, че историята на движението 
на цените също може да се повтори. Всъщност коти-
ровките са склонни да се движат в цикли и тяхното 
минало представяне може да помогне на анализа-
торите да прогнозират бъдещата динамика. И така, 
това е целта на техническия анализ. Търговците 
изучават графиките на цените, за да прогнозират 
накъде ще се движи цената занапред Техническият 
анализ се основава на теорията на Чарлз Дау, аме-
рикански журналист и съосновател на Dow Jones & 
Company. Ето трите основни принципа на тази 
теория:

Пазарът отчита всичко.

Това е най-важният принцип. Настоящата пазарна 
цена отчита всичко. С други думи, всички многобро-
йни фундаментални и спонтанни фактори вече са 
включени в цената и всяка стойност на цената на 
графиката е най-справедлива и отчита всички 
горепосочени фактори.

Цените се движат в трендове

Това предположение е в основата на всички 

методи за технически анализ, тъй като пазарът с не-
говите специфични трендове може да бъде предви-
ден, за разлика от хаотичния пазар. Обикновено има 
два възможни сценария: или текущият тренд продъ-
лжава и пазарът се движи в същата посока, или в 
даден момент трендът се обръща и пазарът започва 
да се движи в обратна посока.

Техническият анализ и изследванията на пазарната 
динамика са много тясно свързани с изучаването 
на човешката психология. По този начин графични-
те модели на цените, класифицирани през миналия 
век, отразяват най-важните характеристики на пси-
хологическото състояние на пазара. Ако цената се е 
променила по определен начин в определени ситуа-
ции в миналото, тогава има основателни причини да 
се смята, че цената ще реагира по подобен начин в 
същите ситуации в бъдеще.

Историята се повтаря.
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ВИДОВЕ ТРЕНДОВЕ
Трендът е ваш приятел. Много търговци са чували 
тази фраза, но малко начинаещи могат да дадат пра-
вилна дефиниция на тренд, камо ли да го идентифи-
цират на графика.

Трендът е общата посока на пазар или цена на ак-
тив.

Има три вида тренда.
Възходящ тренд (бичи), низходящ (мечи) и страни-
чен (плосък).

Ако трендът е бичи или възходящ, всяко следващо 
покачване и дивергенция са по-високи от предиш-
ните. Линията, която ограничава тренда нагоре, 
е тренд линия. Тази тренд линия е начертана на 
най-ниските цени.

Ако трендът е мечи или низходящ, тогава новите 
върхове и дивергенции са по-ниски от предишните. 
Тренд линията ограничава ценовата графика нагоре 
и е начертана на върховете.

Тези линии се наричат линии на подкрепа и съпроти-
ва. 
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По този начин под ценовата линия може да се наме-
ри линия на подкрепа, докато нивото на съпротива 
е над нея. В хода на търговията линиите могат да 
сменят ролите си. Каналите представляват особен 
интерес, когато за ясно дефиниран тренд има добри 
линии на подкрепа и съпротива едновременно. 
Когато трендът е плосък (настрани), няма определе-
на посока на цената и котировките се движат в хори-
зонтален диапазон.

Този тип тренд също има линии на подкрепа и 
съпротива, но няма изрично движение на цените 
нагоре или надолу.

Говорейки за посоки на тренда, това, което наистина 
има значение, е силата или стабилността на тренда. 
Един от критериите за измерване на силата на трен-
да е неговото поведение на или близо до нивата на 
съпротива и подкрепа.

Например, ако трендът е низходящ и цените пробият 
под нивото на подкрепа, трендът е много вероятно 
да продължи. Ако обаче трендът докосне няколко 
пъти нивата на съпротива или подкрепа и след това 
се обърне, това означава по-слаб тренд. По този 
начин получаваме повече потвърждения, че трендът 
ще се обърне.

Нива на подкрепа 
и съпротива

Нивата на подкрепа и съпротива са ключови ценови 
нива,

при които продавачите или купувачите навлизат на 
пазара с достатъчно пари, за да продължат или да 
обърнат движението на цените. Търговците изпол-
зват тези ценови нива, за да определят кой е най-ве-
роятно да поеме контрола върху пазара: бикове или 
мечки.

Съпротива
Линията на съпротива е ниво, което ограничава 
по-нататъшното увеличение на цената.

В този момент продавачите влизат в действие. Ако 
успеят да спечелят предимство пред купувачите, 
цената спира да расте.
Ако цената се върне към вече формираното ниво 
на съпротива, тогава продавачите най-вероятно ще 
влязат в действие отново, опитвайки се да намалят 
цената.
По този начин, ниво на съпротива може да се из-
ползва за влизане на пазара с къса позиция или за 
задаване на ниво на Тейк-профит за затваряне на 
отворена дълга позиция.
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Подкрепа
Линията на подкрепа е ниво, което ограничава 
по-нататъшен спад на цената.
Движейки се надолу, цената достига нивото на под-
крепа. В този момент купувачите навлизат на пазара 
в такова количество, което им позволява да получат 
предимство пред продавачите и да предотвратят 
спадането на цената по-ниско.

Нивата на подкрепа могат да се използват за навли-
зане на пазара с дълга позиция или за затваряне на 
къси позиции.

Как да определим нивата на 
подкрепа и съпротива
За да определите нивата на подкрепа и съпротива, 
трябва да намерите точките, в които движението на 
цените спира постоянно. В тези моменти на пазара 
влизат или купувачи, или продавачи.

Както можете да видите на графиката по-долу, ако 
начертаем хоризонтална линия през точката, в която 
цената спира, ще определим нивото на съпротива, 
при което продавачите влизат на пазара.

На графиката по-долу през това ниво е начертана 
хоризонтална линия, което помага да се определи 
нивото на подкрепа, при което купувачите влизат на 
пазара.
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ТЪРГОВСКИ НИВА 
НА ПОДКРЕПА И 
СЪПРОТИВА

Отскок
Търговците навлизат на пазара, след като цената 
отскочи от подкрепа или съпротива.

Поръчките за Стоп-лос могат да ви помогнат в таки-
ва случаи. Можете да зададете Стоп-лос под линията 
на подкрепа или над съпротивата, за да филтрирате 
фалшиви колебания или да намалите загубите си, 
ако нещо се обърка.

Много търговци правят грешка, когато правят 
поръчка веднага щом цената достигне ниво на под-
крепа или съпротива. Този подход работи понякога, 
но човек никога не може да бъде абсолютно сигу-
рен, че цената ще промени посоката си след тества-
не на подкрепата или съпротивата. Какво ще стане, 
ако трендът продължи, докато чакате обрат? Затова, 
трябва потвърждение, че цената ще се движи в по-
соката, от която имате нужда. Ето защо е разумно да 
изчакате, докато цената отскочи и едва след това да 
отворите сделка.

Пробив
Нивата на подкрепа и съпротива не могат да се 
задържат вечно. В един перфектен свят за търговия 
с валута, ние щяхме да можем просто да отваряме 
позиции, когато цената тества дадени нива и да 
печелим купища пари. Но нашият свят не е перфек-
тен и цената често пробива нивата на подкрепа и 
съпротива. Следователно не винаги можете да тър-
гувате само със скокове. Трябва да знаете какво да 
правите, когато цената пробие нивата на подкрепа 
и съпротива. Има два начина за търговски пробиви: 
агресивен и консервативен. 
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Консервативен начин
Трябва да имате търпение, за да използвате кон-
сервативен подход. Вместо да отваряте позиция 
веднага след пробив, трябва да изчакате изтегляне 
до пробитото ниво на подкрепа или съпротива и да 
отворите позиция веднага след отскок от това ниво. 
По-долу можете да намерите пример.

Агресивен начин
Най-простият начин за търгуване е да купувате или 
продавате, когато цената преминава уверено през 
зона на подкрепа или съпротива. Ключовата дума 
тук е уверено, тоест цената пробива определено 
ниво с лекота. По-долу виждаме как цената пробива 
нивото без да спира и продължава да спада. В такъв 
случай агресивен търговец веднага ще отвори 
позиция.

Няколко думи за какво да внимавате. Повторни 
тестове на пробитите нива на подкрепа и съпротива 
не се случват през цялото време. Понякога цената 
просто се движи в една посока. Затова винаги поста-
вяйте своите поръчки за Стоп-лос над или под ниво-
то и се отървете от нерентабилна позиция. В горния 
пример поръчката за Стоп-лос е зададена 
над нивото.
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КАНАЛИ И КАК ДА ГИ 
НАЧЕРТАЕТЕ 
Ценовите канали, наричани още търговски канали, 
са начин за графично изобразяване на трендовете и 
диапазоните на графика. Те могат да показват нива, 
при които е вероятно цената да се обърне.
Какво представлява ценовият канал?
Ценовият канал е ограничен диапазон на търговия, 
в който цената се движи за определен период от 
време. С други думи, това е коридор на ценовата 
графика. Границите на ценовия канал са очертани с 
две линии: съпротива и подкрепа.

Можете да създадете канал, като начертаете две 
тренд линии или използвате инструмент за изграж-
дане на канал с вашата програма за графики.

Определяне на ценови 
канал
Когато цената се движи във възходящ тренд, както 
е илюстрирано по-долу, можем да кажем, че тя се 
движи във възходящ канал.

Когато цената се движи в низходящ тренд, както е 
илюстрирано по-долу, можем да кажем, че тя се дви-
жи в низходящ канал.
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Ако цената се движи в зоната на хоризонтална под-
крепа и съпротива, както виждате по-долу, тогава тя 
се движи в така наречения хоризонтален канал.

Ако има възходящ или низходящ тренд, това означа-
ва, че в бъдеще може да се образува хоризонтален 
канал.

За да начертаете канал, трябва да начертаете две 
тренд линии, едната свързваща две дъна, а другата, 
свързваща два върха. Нормално е, когато две или 
повече свещи излизат извън границите на тренд ли-
ниите, но повечето от свещите трябва да са в грани-
ците на канала.

Принципи на търговия 
с канали

За да започнете да търгувате, трябва да начертае-
те няколко допълнителни линии. За да начертаете 
първата, заделете 50% от общата ширина на диапа-
зона. Той е изграден точно по средата между лини-
ите на подкрепа и съпротива. Начертайте втората и 
третата линия вътре в канала успоредно на горната 
и долната граница, на разстояние 10% от ширината. 
Графиката е по-долу.
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Търговията с канали се извършва от границите 
(линии на подкрепа и съпротива). Ако каналът е 
възходящ, тогава купуваме на долната граница и 
продаваме на горната. Печалбата трябва да бъде 
фиксирана близо до противоположната граница на 
канала, когато цената надхвърли линията от 50% до 
зоната от 10%.

Защо е така?

Помним, че пазарът е нестабилен по своята същ-
ност, а поведението на цените на пазара е непред-
сказуемо, така че можем само да гадаем. За да 
сведем до минимум рисковете, ние даваме част от 
потенциалната печалба на пазара, затваряйки сдел-
ката, преди цената да докосне една от границите

Друго силно ниво на подкрепа/съпротива е линията 
от 50%. Но ако отворите сделка на нивото, направе-
те го много внимателно и само в посока на канала. 
От вас зависи да решите къде да зададете Стоп-лос. 
Една от възможните опции е да поставите поръчка 
за Стоп-лос над суинг връх или под суинг дъно. 

Суинг връх е връх, достигнат преди цената да се 
понижи по-ниско, докато суинг дъно е дъно, достиг-
нато преди цената да отскочи. На графиката по-долу 
червен кръст маркира точката на стоп-лос. Това е 
най-близкото суинг дъно.
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Леонардо Пизано е известен италиански математик, 
живял през XIII век. Той е бил по-известен сред при-
ятелите си с прякора „Фибоначи” – синът на Боначи. 
Той се прославя с „Книгата за сметалото”, написана 
през 1202 г. (Абака е дъска за броене). Работата на 
Фибоначи открива индуистко-арабската цифрова 
система за европейците, която се превръща в ин-
струмент в такива области на науката като физика, 
математика, астрономия, биология и други. После-
дователността на Фибоначи дава възможност да се 
интерпретират различни природни явления и форми, 
докато „златното сечение“ е едно от съкровищата на 
геометрията според Кеплер.

Получената безкрайна прогресия (сега наричана 
числата на Фибоначи) изглежда така: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21, 34, 55, 89, 144 ...Всяко следващо число е равно на 
сумата от предишните две.

Освен това, като се започне от числото 5, всяко от 
тях е приблизително 1,618 пъти по-голямо от предиш-
ното. На трето място, всяко от числата е приблизи-
телно 0,618 от следващите.

Търговците започват да използват нивата на Фибо-
начи на Форекс веднага щом забелязват, че коле-
банията в цените на активите често повтарят тази 
цифрова последователност.

Избирайки пропорции по този начин, ще получим 
следните числа на Фибоначи: 4,235, 2,618, 1,618, 
0,618, 0,382, 0,236.

Последователността на числата на Фибоначи има 
тенденция към определено постоянно съотноше-
ние. Не е възможно това съотношение да се изрази 
точно, тъй като то е ирационално. Поради това е 
решено да се намали дробната част и да се посочи 
съотношение 0,618 (1,618). Това се нарича златно 
сечение.

Нива на Фибоначи
При търговията терминът „Фибоначи“ означава 
инструмент, който измерва движението на цените 
и въз основа на този анализ задава хоризонтални 
нива на подкрепа и съпротива в ценовата графика. 
Тези нива на подкрепа и съпротива се наричат нива 
на Фибоначи и, подобно на обикновените хоризон-
тални нива на подкрепа и съпротива, те се използват 
за вземане на търговски решения.

Инструментът на Фибоначи се прилага за движение-
то на цените.

Когато цената се движи в определена посока, нача-
лото и краят на това движение могат да бъдат точно 
определени. Използвайки инструмента на Фибона-
чи, разстоянието между тези точки може да бъде 
измерено. Този инструмент автоматично задава така 
наречените нива на корекция, които хипотетично 
биха могли да помогнат за предсказване на края на 
корективното движение.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 
НА ФИБОНАЧИ
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Нивата на Фибоначи в търговията се изчисляват въз 
основа на числата на Фибоначи, или по-скоро про-
центната разлика между тях.

Пример за проектиране на 
нива на Фибоначи върху 
търговска графика
Как се прилагат нивата на Фибоначи.
Нивата на Фибоначи могат да се използват за про-
гнозиране на бъдещи движения на цените. Начал-
ната точка, където се прилага първото ниво на Фи-
боначи, е точката на обръщане, т.е. точката, в която 
цената е спряла да расте и започва да спада. Втора-
та точка е долната част на текущия свещник. Графи-
ката по-долу показва начина, по който се извършват 
изчисленията:

В случай на движение на цената нагоре, този инстру-
мент се прилага от най-ниската точка до най-висо-
ката – той отново се движи отляво надясно. Нека го 
демонстрираме на графиката:
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Нивата на Фибоначи могат автоматично да се поста-
вят в MT4.

Както се вижда от графиката по-горе, инструментът 
на Фибоначи разделя движението на цената на 
определени периоди, разделени един от друг от 
нива. Тези нива се наричат нива на корекция, което 
означава, че цената може да възобнови първона-
чалното си движение след достигане на определени 
нива (38,2%, 50%, 61,8%).

Нивата на корекция на Фибоначи показват процента 
от общото движение на цената. По този начин ни-
вото, зададено в средата между началото и края на 
движението, показва корекция от 50%. Ако цената 
се изтегли наполовина, това означава, че тя се е 
върнала до нивото от 50%.

Съответно, нивата на корекция илюстрират колко 
силно може да бъде изтеглянето в ценовото дей-
ствие и къде движението може да бъде възстанове-
но.

Графиката по-долу показва нивата от 38,2%, 50% и 
61,8%. Това са най-често срещаните нива, до които 
цената обикновено се връща и след това възобно-
вява движението.
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Както вече споменахме, един от основните постула-
ти на техническия анализ е, че историята се повтаря. 
Има много методи за търсене на тези повторения. 
Един от тях е графичният анализ. Включва визуално 
проучване на графиките на цените, идентифициране 
на повторения на модели и прогнозиране на по-на-
татъшно движение на цените на тази основа.

Разглеждайки внимателно графиките на цените, 
можем да видим, че при достигане на определена 
стойност цената спира движението си. Понякога се 
обръща и променя посоката. Това са нивата на под-
крепа и съпротива, които са основните показатели 
на графичния анализ на валутния пазар.

Модели за обръщане на 
тренда 
Всеки търговец копнее да отвори сделки в самото 
начало на даден тренд и да ги затвори в края на 
този тренд. Обратните модели на техническия ана-
лиз могат да помогнат в това отношение.

Ето най-популярните модели на обръщане:

ВЪВЕДЕНИЕ В 
ГРАФИЧНИЯ АНАЛИЗ

Глава и рамене;

Обърнати Глава и рамене;

Троен връх;

Тройно дъно
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На графиката по-горе може да се види класическият 
модел на Глава и рамене. Най-високият връх е гла-
вата, а раменете са под нивото на главата. Когато 
се формира моделът, можем да отворим поръчка 
за продажба под врата около дясното рамо. Можем 
също така да определим целта на движението надо-
лу. Трябва да измерим височината на главата и да 
извадим това разстояние от деколтето, след което 
ще получим целта на възможно ценово движение, 
когато цената пробие деколтето.
Веднага след като цената пробие деколтето, тя се 
премества на разстояние, равно поне на височината 
на главата, а понякога и много повече. В такива слу-
чаи може да се изкушите да изчакате по-нататъшен 
спад, но трябва да внимавате и да сключите сделка-
та си навреме.

Как се формира моделът 
Глава и рамене и как се 
прилага.
Моделът Глава и рамене се състои от три последо-
вателни ценови върха. Първият и третият връх са 
раменете, докато вторият връх образува главата.
Последният е по-висок от другите. Линията, свър-
зваща дъната на тези върхове, се нарича деколте. 
Трябва да се обърне внимание на наклона на де-
колтето: ако шията е наклонена надолу, сигналът ще 
бъде по-надежден.
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Как се формира обърнатият модел на Глава и раме-
не. Обърнатият модел на Глава и рамене е огледа-
лен образ на предишния модел, който се състои от 
три последователни основи. Започва с първото дъно 
(рамо), последвано от долното дъно (глава) и завър-
шено от третото дъно (рамо), което е разположено 
малко над главата. Този модел се формира, когато 
на пазара има явен низходящ тренд.

Както можете да видите, това е точно копие на моде-
ла на Глава и рамене, но обърнато с главата надолу. 
Тук можем да отворим поръчка за покупка точно 
над деколтето. Целта за нашата позиция може да 
бъде определена по същия начин, както за модела 
на Глава и рамене. Трябва да измерим разстоянието 
от долната част на главата до деколтето – това ще 
бъде приблизително разстояние, което цената ще 
премине, когато пробие деколтето.
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Идеалният модел включва върховете и дъната на 
същите нива.
Моделът се счита за завършен само след като цена-
та пробие нивото на дъната (линия на подкрепа).

Цената може да се върне към линията на подкрепа, 
която се превръща в съпротива и да се изтегли от 
нея, след което се развива низходящ тренд.

Колкото по-дълго се формира моделът (месец или 
повече), толкова по-висока е неговата надеждност.

Как се формира моделът 
Троен връх.

Тройният връх обикновено се формира след дълго-
срочен възходящ тренд и показва възможно обръ-
щане на тренда.

Моделът се състои от три последователни върха и 
често се разглежда като вариация на модела на Гла-
ва и рамене.

Моделът Троен връх може да се приложи в случай, 
че трендът е възходящ, когато цената достигне нов 
връх и след още два опита за растеж не успее да 
пробие нивото на съпротива и спадне, вероятно с 
ускорение и ценова разлика (гап).

В този случай се прокарват две хоризонтални успо-
редни линии на съпротива и подкрепа, съответно 
през върховете и дъната.
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КАК ДА ПРИЛОЖИТЕ 
ТРОЕН ВРЪХ НА 
ТЪРГОВСКАТА 
ГРАФИКА.

Пробив на нивото на което и да е дъно;

Пробив на линията на подкрепа;

Отскок от линията на подкрепа (нова линия на 
съпротива) отдолу, когато цената се придвижи 
обратно след пробив.

Разстояние от линията на съпротивата до лини-
ята на подкрепата, измерено надолу от точката 
на пробив на нивото на дъната;

Ако дъната не са на едно и също ниво – раз-
стоянието от линията на съпротива до линията 
на подкрепа, измерено надолу от точката на 
пробив на линията на подкрепа.

Сигналите за продажба на 
Троен връх:

Цели според движението 
на модела Троен връх:

Как се формира моделът 
Тройно дъно.

Моделът Тройно дъно се формира след дългосро-
чен низходящ тренд и показва евентуално обръща-
не на тренда.

Моделът Тройно дъно се прилага, ако трендът е 
низходящ, когато цената спадне до ново дъно. След 
още два опита за спад, тя не успява да пробие ниво-
то на подкрепа и започва да расте, вероятно с уско-
рение и разлики (гапове).

В този случай през дъното и върховете се изтеглят 
съответно две хоризонтални успоредни линии на 
подкрепа и съпротива.
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Идеалният модел включва върховете и дъната на 
същите нива. Всъщност може да има леки отклоне-
ния, което да доведе до нехоризонтални и непара-
лелни линии на подкрепа и съпротива.
Моделът се счита за завършен само след пробив на 
цената над нивото на върховете (линията на съпро-
тива).
Цената може да се върне към линията на съпротива, 
която се превръща в подкрепа и да отскочи от нея, 
след което се развива възходящ тренд.
Колкото по-дълго се формира моделът (месец или 
повече), толкова по-висока е неговата надеждност.

Сигналите за покупка на 
Тройно дъно:

Пробив на нивото на който и да е връх;

Пробив на линията на съпротива;

Отскок от линията на съпротива (нова линия на 
подкрепа) отгоре, когато цената се придвижи 
обратно след пробив.

Цели според движението на 
модела Тройно дъно:

Разстояние от линията на подкрепа до линията 
на съпротива, измерено нагоре от точката на 
пробив на горното ниво;

Ако върховете не са на едно и също ниво – 
разстоянието от линията на подкрепа до лини-
ята на съпротива, измерено нагоре от точката 
на пробив на линията на съпротива.

Модели за продължаване 
на тренда
Съществуват модели на продължаване на тренда, 
които също могат да бъдат приложени при техниче-
ския анализ. Тези модели показват временна корек-
ция на основния тренд в обратната посока. Ранното 
разпознаване на такива модели на графика може 
да помогне на търговците да избегнат вземането 
на лоши решения. Ето най-популярните модели за 
продължаване:

Триъгълници;

Флаг;

Вимпел.
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Видове триъгълници 
и техните специфични 
характеристики

Моделът на Триъгълник се формира, когато па-
зарът не е сигурен накъде ще продължи движе-
нието на цената. 

Има следните видове 
Триъгълник:

Как се формира 
Възходящият триъгълник

Как се формира Възходящият триъгълник
Възходящият триъгълник е модел, който се форми-
ра, когато линията на съпротива е почти хоризонтал-
на и линията на тренда свързва възходящи последо-
вателни дъна. Този модел може да се интерпретира 
по следния начин: биковете изтласкват цената на-
горе (дъната се изместват нагоре), но мечките се 
противопоставят на атаките на биковете. Ясно е, че 
купувачите са по-силни и те могат да пробият нивото 
на съпротива и да изтласкат цената над него.

Възходящ триъгълник;

Низходящ триъгълник;

Симетричен триъгълник.
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Как да приложите 
Възходящия триъгълник 
към графика.
Ключовият аспект на търговията с Възходящия триъ-
гълник е да се отвори сделка, когато цената пробие 
нивото на съпротива и започне да расте.

Също така, търговците могат да поставят Стоп-лос 
под възходящата линия на модела. 

Как се образува Низходящ 
триъгълник

Низходящият триъгълник е модел, противоположен 
на Възходящия триъгълник. Той се формира близо 
до хоризонталната линия на подкрепа и горната ли-
ния на тренда, която свързва последователни низхо-
дящи дъна.
Формирането на този модел означава, че продава-
чите поемат контрола върху пазара, изтласквайки 
цената по-ниско.
Сценарият е същият като в предишния модел. От-
варят се две контра сделки: сделката за продажба 
се поставя под линията на подкрепа, докато поръч-
ката за покупка се отваря над низходящата линия. 
Поръчката за продажба трябва да бъде поставена 
под нивото на подкрепа, докато поръчката за покуп-
ка трябва да бъде отворена над низходящата линия.
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Как да приложите Низходя-
щия триъгълник към 
графика.

Долната линия на Низходящия триъгълник е хори-
зонтална, а горната е линия на низходящ тренд. Ако 
цената пробие долната линия, тази линия се превръ-
ща от подкрепа в съпротива.
Къде да поставите мястото за влизане (изобразено в 
зелено), стоп-лос (червено) и тейк-профит (виолето-
во) е показано на графиката по-долу:

Как се формира 
Симетричният триъгълник
Симетричният триъгълник се появява в момент, 
когато цената достига по-ниски и по-високи дъна. 
Обикновено това означава, че нито купувачите, нито 
продавачите могат да поемат контрола върху паза-
ра, поради което цената варира в рамките на Триъ-
гълника.

Обикновено цената е между тренд линиите, които 
действат като нива на подкрепа и съпротива, кои-
то пречат на цената да достигне нови върхове или 
дъна.

Как да приложите 
симетричния триъгълник 
към графика
Ключовият аспект на търговията с този модел е да 
се търси пробив на която и да е от линиите на триъ-
гълника и след това да се отварят сделки в посока 
на пробива. Търговците трябва да изчакат свещ-
никът да се затвори над или под линията на тренда, 
преди да търсят точката за влизане.
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По-специално, има методи за Пробив и Отскок, кои-
то се основават на предположението, че поведени-
ето на цените трябва да се следи отблизо на нивата 
на съпротива и подкрепа, за да се предвидят по-на-
татъшни движения. 

4. Цените често се движат по канал, който е ограни-
чен диапазон на търговия с границите, очертани от 
нивата на съпротива и подкрепа. 

5. Търговците на Форекс пазара широко използват 
теория на известен италиански математик с прякор 
Фибоначи, който е открил поредица от числа, из-
вестна още като Златното сечение. Във Форекс това 
съотношение се използва за прогнозиране на по-на-
татъшно движение на цените.

6. Друг начин за прогнозиране на ценовите движе-
ния е да се забележат определени формации, които 
също са познати като модели на графиките. Някои 
модели като Глава и рамене, Троен връх и Тройно 
дъно сигнализират за обръщане на тренда, докато 
други като Триъгълници, Флаг или Вимпел показват 
продължаване на тренда. Този метод се нарича гра-
фичен анализ.

Графиката по-долу показва как да настроите 
поръчка за тейк-профит. В дадения пример цена-
та е пробила горната страна на Триъгълника.

За да обобщим, ето какво научихте след като проче-
тохте този курс:

1. Техническият анализ е по същество анализът на 
предишните движения на цените, целящ прогнози-
ране на възможното бъдещо развитие на пазара.

2. Има три вида тренд: възходящ (бичи), низходящ 
(мечи) и страничен (плосък).

3. Нивото на подкрепа е линия на графиката, коя-
то трябва да ограничи по-нататъшния спад, докато 
нивото на съпротива е линия, която вероятно огра-
ничава по-нататъшен растеж. Тези нива помагат на 
търговците да планират своята тактика. 

Можете да започнете да търгувате на Форекс пазара веднага!
Oтворете своя акаунт за търговия на живо или демо акаунт                                                                                                                             



Започнете своето пътуване към света на търговията с
ИнстаФорекс, вашето надеждно ръководство за Форекс.

Предупреждение за риск: 

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 78.24% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато
търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


