
ТЪРГОВСКИ КУРС: 
НИВО ЗА НАПРЕДНАЛИ



ПРОЧИТАЙКИ ТОЗИ КУРС, ЩЕ 
НАУЧИТЕ ЗА:

Математическия анализ
Индикаторите за трендовете 
и техните видове
Системите за търговия
Търговските сигнали
Търговския дневник



Техническите показатели са инструменти, ко-
ито извършват определени изчисления по да-
дени формули въз основа на индикаторите на 
ценовата графика и обема на търговия, и след 
това автоматично дават резултат. Тези индика-
тори се използват в платформата за търговия 
InstaTrader.

Индикаторите за тренд са предназначени да 
определят тренда. Ефективността на индикато-
рите за тренда се увеличава, когато се формира 
нов пазарен тренд. Индикаторите за трендове се 
изграждат директно върху графиката и се дви-
жат успоредно на цената. Също така, индикато-
рите могат периодично да се припокриват 
с цената и да променят позицията си

Ето основните показатели за тренд:

МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
(ТЕХНИЧЕСКИ 
ПОКАЗАТЕЛИ)

ИНДИКАТОРИ ЗА ТРЕНДО-
ВЕ И И ТЕХНИТЕ ВИДОВЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ 
(ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ)

Пълзяща средна (MA);

Среден индекс на посоката на движение 

(ADX)
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ПЪЛЗЯЩА СРЕДНА

Пълзящата средна е стандартен индикатор за 
тренда, който показва средната стойност на 
цената за определен период от време. Пълзя-
щата средна показва посоката на тренда и как 
цената ще се покачва или спада в бъдеще.

Цената на инструмента за търговия за даден 
период е осреднена за изчисляването на този 
показател. Например, периода от 10 показва 
десетте последни свещи, които се използват 
за нанасяне на пълзящата средна стойност. На 
времевия период H1 това са 10 часови свещни-
ци. По-подробна информация за формулите е 
дадена в ръководството на платформата за тъ-
рговия, което се появява при натискане на F1.

При наличен тренд: колкото по-висок е пери-
одът, толкова по-плавна е пълзящата средна 
стойност. И обратно, колкото по-нисък е пери-
одът, толкова по-назъбена е пълзящата сред-
на.

На снимката по-долу има три пълзящи средни 
стойности: червена MA – период 10;  жълта MA 
– период 35;  Синя MA – период 70.

Обърнете внимание, че червената MA (най-бъ-
рзата, тъй като периодът е най-нисък) се движи 
близо до ценовата графика и копира почти вся-
ко колебание на цените. В същото време синята 
MA (най-бавната, тъй като периодът е най-висок) 
се движи далеч от ценовата графика, като едва 
реагира на корекционни движения. Тя просто 
посочва посоката на основния тренд.
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Има няколко вида пълзящи 
средни:

Принципите на търговия за всеки от тези видове 
пълзящи средни са еднакви. Единствената раз-
лика е в метода за изчисляване на пълзящатата 
средна стойност.

Индикаторът на Пълзящата средна е доста ва-
жен инструмент, който често е компонент на 
други технически индикатори.

Ако линията на MA е насочена нагоре, тя служи 
като сигнал за покупка, докато когато MA се на-
сочва надолу, това е сигнал за продажба.

Обикновена пълзяща средна (SMA)

Експоненциална пълзяща средна / EMA

Изгладена пълзяща средна (SMMA)

Линейно претеглена пълзяща средна (LWMA)

Как да интерпретираме 
сигналите на MA?
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Принципът на търговия с пълзящата средна е 
наистина прост: необходимо е да се начертаят 
две MA с кратък и дълъг период и да се следи за 
моментите, когато те се пресичат.

Пример:

Ако бързата MA (с период 10, изобразена в зеле-
но) пресече MA с по-дълъг период (изобразена в 
червено) отдолу нагоре, тогава се отваря сделка 
за покупка. Ако бързата MA (10) пресече MA (30) 
отгоре надолу, тогава се отваря сделка за про-
дажба. Всъщност не съществуват най-добри и 
универсални периоди на пълзящи средни. Всеки 
търговец прилага периодите, които отговарят 
на неговите търговски цели (10, 20, 30, 40 и т.н.). 
Има един широко използван метод: търговците 
прилагат две MA (например с периоди от 5 и 10) 
върху графика и наблюдават как те се държат. 
Ако те предоставят твърде много фалшиви сиг-
нали, тогава периодите се увеличават с 5 едини-
ци, т.е. 10 и 15 се прилагат вместо съответно 5 и 
10. По този начин търговците се опитват да зада-
дат най-подходящите параметри на индикатора.

Как да приложите 
пълзящата средна стойност 
към графика
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Индексът за средна посока е създаден от Уелс 
Уайлдър, който пише за него в своята книга от 
1978 г. „Нови концепции в техническите системи 
за търговия“.

ADX се фокусира върху измерването на сила-
та или слабостта на даден тренд, но също така 
може да помогне да се определи посоката на 
тренда. Помага да се установи дали има тренд на 
пазара и колко силен е той.

Средно-посоче ият индекс има 3 линии: Линията на ADX измерва силата на тренда. На-
растващата линия означава, че трендът набира 
сила. Падаща линия показва, че трендът губи 
скорост или се обръща. Плоска линия показва 
консолидация.Важно е да запомните, че линията 
ADX не предоставя никаква информация за по-
соката на тренда. Когато линията ADX се покачи, 
това може да сигнализира както за бичи, така и 
за мечи тренд.

Останалите две линии са тези, които ви позво-
ляват да определите посоката на тренда. Когато 
се развие възходящ тренд, +DI е по-голяма от 
-DI. За низходящ тренд -DI е по-голяма от +DI.

СРЕДНО-ПОСОЧЕН 
ИНДЕКС (ADX)

Линия на ADX.

Положителен индикатор за посока (+DI), който 
показва възходящ тренд

Отрицателен индикатор за посока (-DI), който 
показва низходящ тренд

На графиката по-долу основната линия на ADX 
е показана заедно с линиите +DI и -DI.
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Въпреки че показанията на ADX се намират в 
диапазона от 0 до 100 пипса, те рядко достигат 
минимума или максимума. Стойността на ADX 
под 20 показва слаб тренд (Форекс консолида-
ция), стойността над 40 показва силен, развиващ 
се тренд.

Когато има някакъв ясен тренд на пазара –  бичи 
или мечи –  разстоянието между линиите DI на-
раства, както и показанията на ADX. И напротив, 
когато пазарната активност е ниска, разстояние-
то между линиите DI и показанията на ADX нама-
ляват.

ADX показва най-добро представяне след пери-
оди на консолидация, но може да осигури фал-
шиви сигнали след пазарни обрати с V-образна 
форма.

Сигналите за покупка се формират, когато 
линията +DI е над линията –DI и линията ADX 
се издига. Стоп-лосът трябва да бъде зададен 
под скорошното ценово дъно.

Сигнали за продажба се формират, когато лини-
ята +DI е под линията –DI, докато линията ADX се 
издига. Нивото на стоп-лос трябва да бъде зада-
дено над скорошния връх.

Как да приложите ADX към 
графика
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Осцилаторът получава името си от лат. „осцило“, 
което означава люлка. Всъщност осцилаторът 
е система, която се колебае (нагоре и надолу) 
с определена периодичност. Осцилаторите се 
отнасят към водещите показатели. Водещите по-
казатели предоставят информация за предстоящ 
икономически цикъл или промяна в пазарния 
тренд.

При техническия анализ осцилаторите са ма-
тематически израз на скоростта на цената във 
времето. Външно осцилаторите в техническия 
анализ изглеждат като синусоиди, осцилограми 
или кардиограми.

Ключовите аспекти, които трябва да се вземат 
предвид при прилагането на осцилатори, са 
пазарните условия на свръхкупуване и свръ-
хпродажба. Когато на пазара има свръхкупуване, 
цената се намира близо до горната граница и 
е малко вероятно да се повиши допълнително. 
Когато пазарът е в свръхпродажба, цената е на 
най-ниското ниво и е малко вероятно да спадне 
допълнително. Осцилаторите е по-добре да се 
анализират и използват, когато пазарът е стаби-
лен, но те също така могат да покажат момента 
на обръщане на тренда.

ОСЦИЛАТОРИ

Ето най-популярните осцилатори:

Нека разгледаме някои от тях.

MACD хистограма;

Импулс;

Скорост на промяна (ROC);

Индекс на относителна сила (RSI);

Стохастичен осцилатор (Stochastics).
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MACD означава „Дивергенция /конвергенция на 
пълзящите средни стойности“, т.е.показва, кога 
пълзящите средни се сближават или разминават. 
Това е индикатор за тренд, показващ връзката 
между две пълзящи средни цени.

Индикаторът се състои от три компонента: линия 
на MACD, сигнална линия, хистограма..

Важното е, че нито един индикатор не може да 
предоставя ясни сигнали през цялото време, 
така че опитните търговци обикновено комбини-
рат различни технически инструменти в своите 
стратегии.

ИНДИКАТОР MACD

Линията MACD е разликата между бавна екс-
поненциална пълзяща средна (EMA) и бърза 
EMA. По подразбиране тези данни в настрой-
ките на индикатора са зададени като 12 и 26 
(съответно бърза и бавна EMA). За да се на-
чертае линията на MACD, бавната EMA (26) се 
изважда от бързата EMA (12).

Сигналната линия е експоненциалната пълзя-
ща средна стойност (EMA) от линията MACD.

Хистограмата на MACD е визуално опросте-
но взаимодействие на линията на MACD и 
сигналната линия. Хистограмата показва раз-
ликата между линията на MACD и линията на 
сигнала. Колкото повече линията на MACD се 
отклонява нагоре от сигналната линия, толко-
ва по-високи ще бъдат колоните на хистогра-
мата. И обратно, колкото по-малко е разсто-
янието между линията на MACD и сигналната 
линия, толкова по-малки ще бъдат колоните.
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Първичните сигнали се формират, когато хисто-
грамата пресече нулевата линия. Ако хистогра-
мата на MACD пресича пълзящата линия отдолу 
нагоре, се генерира сигнал за покупка.

Ако хистограмата пресича MA отгоре надолу, се 
генерира сигнал за продажба.

Силата на такива сигнали зависи от предишните 
движения на хистограмата. Ако MACD се е дви-
жил над нулевата линия твърде дълго, но след 
това е започнал да намалява и хистограмата е 
пресякла нулевата линия отгоре надолу, тогава 
това трябва да се разглежда като силен сигнал 
за продажба. Сигналът за покупка се интер-
претира по обратен начин. Имайте предвид, че 
всички индикатори, независимо колко добри са 
те, могат и ще предоставят фалшиви сигнали от 
време на време. Следователно се препоръчва 
да проверите повторно сигналите, които получа-
вате, с други индикатори или различни времеви 
рамки.

Как да приложите MACD 
към графика
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Индексът на относителната сила (RSI), разрабо-
тен от Дж. Уелс Уайлдър, е импулсен осцилатор, 
който измерва скоростта и промяната в движе-
нието на цените. RSI се колебае между нула и 
100. Традиционно се счита, че RSI е в свръхкупу-
ване, когато е над 70 и е в свръхпродажба, кога-
то е под 30. Сигнали могат да се генерират чрез 
търсене на дивергенции и фалшиви суингове. 
RSI може да се използва и за идентифициране 
на общия тренд.

Типична интерпретация на нива на свръхкупу-
ване и свръхпродажба. Обичайният начин да 
се разглеждат осцилаторите и техните зони на 
свръхкупуване и свръхпродажба, е да се мисли 
за тях като сигнал за търговия в другата посока. 
Както подсказва името, когато пазарът е в свръ-
хкупуване, покупката е прекомерна и можем да 
очакваме цената да направи корекция надолу 
или обръщане. От друга страна, свръхпродаде-
ниятт пазар сигнализира за възможно увеличе-
ние на цените.

ИНДИКАТОР ЗА ОТНОСИ-
ТЕЛНА СИЛА (RSI)

Как да приложите RSI към 
графика
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Системата за търговия е набор от правила и 
решения (както търговски, така и аналитични), 
базирани на търговски сигнали, както и инстру-
менти за пазарен анализ.

Всяка система за търговия трябва да отговори 
на следните въпроси:

Тези системи изчакват определено движение на 
цената и след това дават сигнал за отваряне на 
позиция в същата посока въз основа на предпо-
ложението, че трендът ще продължи известно 
време.

Те широко използват линейни инструменти, мо-
дели на технически анализ, индикатори за тренд 
и осцилатори. По правило сделките се изпъл-
няват след възстановяване на пазара.

ТЕХНИКИ ЗА ТЪРГОВИЯ. 
КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ЧЕСТО 
СРЕЩАНИТЕ ГРЕШКИ

ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА ТЪ-
РГОВИЯ

Система за търговия
Системи за търговия, след-
ващи тренда.

Какво се случва на пазара сега?

Какво може да се случи в определен момент?

Какво трябва да направи търговецът в този 
конкретен момент?
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голям диапазон на печалба;

стоп-лос наблизо;

възможност за увеличаване на обема 
на отворените позиции.

Когато пазарните условия не са ясни, такива 
системи за търговия могат да генерират 
много фалшиви сигнали.

Предимства:

Недостатъци:

ТЪРГОВИЯ С ПРОБИВ НА 
НИВА НА ПОДКРЕПА ИЛИ 
СЪПРОТИВА.

Основното послание на тази система е просто. 
Способността на пазара да достигне нов макси-
мум или минимум показва възможността трендът 
да продължи в посоката на пробива.

Предимства: Такава система за търговия дава 
ясни сигнали, че се е появил нов тренд. Освен 
това посочва кога даден тренд може да спре.

Недостатъци: Основните проблеми на такива 
системи за търговия са фалшивите пробиви на 
нивата на подкрепа и съпротива, особено на сил-
но волатилни пазари.
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Тази стратегия е търговия на плосък пазар, къ-
дето цената варира между определени нива, 
т.е.в рамките на определен диапазон. Търговци-
те, използващи тази стратегия, намират ключо-
вите нива на подкрепа и съпротива с помощта 
на техническия анализ. След това те купуват на 
по-ниските нива на подкрепа и продават близо 
до съпротива. Такива системи за търговия обик-
новено използват осцилатори, които имат зони 
на свръхкупуване и свръхпродажба, като напри-
мер стохастичния осцилатор. Повечето професионални търговци не фокуси-

рат вниманието си върху една стратегия за тър-
говия. Те прилагат комбинация от трите страте-
гии за търговия, която им позволява да извлекат 
печалби при всякакви пазарни условия.

Фактор от голямо значение за оценка на каче-
ството на системата за търговия е нейната про-
стота.

Не забравяйте, че всичко гениално е просто и 
всичко просто е гениално... Вашата система за 
търговия трябва да отговаря напълно на този 
принцип.

СИСТЕМИ ЗА ТЪРГОВИЯ, 
РАБОТЕЩИ В РАМКИТЕ 
НА ДИАПАЗОНА 
НА ТЪРГОВИЯ.

Комбинация от търговски 
стратегии

Тази система за търговия дава възможност 
на търговците да печелят при такива пазарни 
условия, когато повечето пазарни участници 
понасят загуби.

Предимства:

Трудно е да се реши своевременно кога 
плоският пазар приключва.

Търговецът пропуска по-голямата част 
от ценовото действие следвайки тренд.

Недостатъци:
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Вашата стратегия трябва да 
включва:
1. Обосновка. Това е основната идея зад страте-
гията за търговия. Това е основата, на която 
се базират всички останали компоненти;
2. Инструменти за търговия;
3. График и време за търговия (търговска 
сесия);
4. Правила за влизане (сигнали за отваряне на 
позиция);
5. Правила за излизане. Как се задават стоп-
лос и тейк-профит (например къде да се зададат 
нива на стоп-лос и тейк-профит);
6. Обемът на търговията и управлението 
на риска.

Много търговци, които правят стабилни печал-
би на Форекс, дължат успеха си на техническия 
анализ. Важно е, техническият анализ да бъде 
точен и добре обоснован. Това може да стане 
с помощта на всички инструменти, налични на 
платформата за търговия. Търговците, които са 
новобранци обаче се затрудняват да комбинират 
и избират подходящи технически инструменти. 
Въпреки това, с подходящи усилия и търпение, 
всеки може да се научи да прави ефективен и 
изчерпателен анализ.

Ето пример за това как търговецът може да при-
лага технически показатели.

Например, нека приемем, че графиката на све-
щта на GBP/USD показва корекционен спад в 
рамките на преобладаващия бичи тренд. Търго-
вецът трябва да реши къде да отвори сделка за 
покупка.

За тази цел той начертава няколко нива на под-
крепа и съпротива, търсейки възможни пивотни 
точки.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ
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Виждаме, че цената вероятно е намерила пи-
вотна точка при 1,5648. След това търговецът 
прилага друг технически инструмент – нива на 
Фибоначи, който му помага да разбере накъде 
се движи цената в момента и дали има пивотна 
точка. Търговецът вижда, че в момента Фибона-
чи 50,0%  пресича нивото на подкрепа, като по 
този начин потвърждава вероятността от пивот-
на точка. Следващата стъпка е да се анализират 
техническите показатели, по-специално стоха-
стичен осцилатор, който е

еквивалент на гореспоменатия индикатор RSI. 
Принципът е един и същ – да се идентифици-
рат зоните на свръхпокупка и свръхпродажба. 
Стойността на Стохастичният осцилатор над 80 
сигнализира за условия на свръхпокупка, докато 
стойността под 20 показва условия за свръхпро-
дажба. В нашия случай Стохастичният осцилатор 
е под 20. По този начин това вече е трети сигнал 
за покупка. Бичата дивергенция дава последен 
решаващ сигнал. Този модел на свещта показва, 
че е възможно обръщане на тренда нагоре, ако 
текущата свещ припокрива на 100% тялото на 
предишната свещ. Нека направим заключение. 
Всички технически инструменти, приложени в 
този пример, подчертават една и съща търговска 
идея, т.е. да се купува. Ние представихме сложен 
анализ. От вас зависи да изберете конкретен 
набор от технически инструменти.
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ТЪРГОВСКИ СИГНАЛИ СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ 
ТРОЕН ЕКРАН

Какви конкретни сигнали на индикатори или други 
инструменти трябва да се имат предвид при търго-
вия? Зависи от избраните от вас инструменти, тъй 
като те генерират свои собствени сигнали и взаи-
модействат с други технически индикатори, като по 
този начин осигуряват ясен резултат.

Като пример нека разгледаме Троен екран (Triple 
Screen), популярна система за търговия от Алексан-
дър Елдър. Стремим се да разберем как се генери-
рат сигнали.

Александър Елдър представя стратегията Троен 
екран през 1986 г. и оттогава е тя е много популяр-
на, като и до днес се използва от много търговци в 
един или друг вариант.

Основната идея на системата Троен екран е да из-
върши тройна проверка за транзакции: на един от 
етапите ще бъдат премахнати много възможни пози-
ции. Ние идентифицираме дългосрочните, средно-
срочните и краткосрочните трендове и навлизаме на 
пазара само в посока на преобладаващия тренд.
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Обхватът на показателите, които могат да се 
използват, не е ограничен. Въпросът е да се 
определи тренда на голяма времева рамка с 
помощта на индикатора за тренд и да се намери 
входна точка с помощта на осцилатора. Следо-
вателно можете да използвате всякакви индика-
тори за тренд и осцилатори.

Тази система за търговия се основава на три 
екрана или три времеви рамки: 4-часова, 1-часо-
ва и 15-минутна графики.

Първият екран ни позволява да идентифици-
раме тренда. По този начин можем да решим в 
каква посока ще отворим позиция. За тази цел 
можем да използваме осцилатор MACD. Ако 
лентите на MACD са наклонени нагоре, това оз-
начава възходящ тренд, следователно наклоне-
ните надолу ленти показват низходящ тренд. 

ИНДИКАТОРИ

Стратегията Троен екран 
използва комбинация 
от индикатори за тренда 
и осцилатори.
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Тук търсим най-подходящата точка за навли-
зане на пазара. Това може да е малко възста-
новяване (ритрейсмънт) или корекция. На този 
етап нашата задача е да преценим дали има 
възстановяване или корекция. Трябва да оце-
ним точна точка. Да предположим, че сме ви-
дели незначително възстановяване. Трябва да 
открием степен на корекция и дали пазарът е в 
свръхпродадено състояние. Тази задача се ре-
шава чрез стохастичен осцилатор. Виждаме, че 
стохастичният осцилатор е спаднал под нивото 
на свръхпродажба (20%) и продължава напред. 
Този сигнал означава, че възстановяването е 
приключило и предишният сигнал за покупка е 
потвърден.

Следващата стъпка 
е втората графика.
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На тази графика поставяме чакаща поръчка или 
стоп за покупка, който е няколко пипса над вър-
ха на текущия свещник (той е маркиран на гра-
фиката)

Важно е, че ако стопът за покупка не се задей-
ства, когато се формира следващата свещ, тази 
поръчка трябва да бъде изместена към върха на 
следващата свещ с най-ниската стойност. Това 
е правилната свещ, където заместваме стоп за 
купуване. Ако дадена поръчка се задейства до-
бре, трябва да зададем стоп-лос. Той трябва да 
се постави няколко пипса под най-ниската цена 
на двете най-нови свещи.

В крайна сметка продължа-
ваме с третия екран, който 
ще ни даде идея за точката 
за навлизане на пазара.
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Триекранната система на Александър Елдър 
може да служи като много добра основа за из-
граждане на собствена стратегия за търговия 
на Форекс. Основното нещо, което трябва да 
вземете от нея, е да проверявате транзакциите 
на няколко етапа, следвайки само дългосрочния 
тренд.

Основните качества на валутните търговци 
са самоконтрол и самодисциплина. При тежки 
пазарни условия, когато емоциите се усилват, 
всеки начинаещ и може би дори някои опитни 
търговци стават жертва на своите прибързани 
неразумни търговски решения. Как да запазим 
хладнокръвие и да развием самодисциплина? 
Страхотно решение е воденето на търговски 
дневник. Можете да записвате всяка своя стъп-
ка на Форекс, за си помогнете в разработването 
на ежедневната ви рутинна търговия. Уверете 
се, че сте включили подробна информация за 
всяка сделка и най-важното за причината за 
отваряне или затваряне на тази или онази сдел-
ка в специална таблица. Ето пример за такава 
таблица.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЪРГОВСКИ ДНЕВНИК
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Всеки търговец възприема свой собствен под-
ход за водене на дневник. Качеството на запи-
сите обаче оказва пряко влияние върху резул-
татите от търговията. Ако търговецът си постави 
за цел да се отърве от емоции и търговски 
грешки, дневникът трябва да се третира като не-
разделна част от рутината. Когато сигналите за 
търговия са анализирани и са записани в писме-
на форма, човешкият ум работи по-ефективно, 
като по този начин търговецът е в състояние да 
направи по-задълбочен анализ и да забележи 
грешките.

Освен редовните и точни записи на всяка сдел-
ка, е също толкова важно да преглеждате тър-
говските решения за определен период. Преди 
всичко, анализът на отделните решения за тър-
говия помага да се открият собствените грешки, 
да се осъзнаят причините за тях и да се преци-
зират техниките за търговия.
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За да обобщим, ето какво 
научихте, след като проче-
тохте този курс:

1. Техническите индикатори са инструменти, 
които извършват определени изчисления по 
дадени формули въз основа на индикатори на 
ценова графика и обем на търговията и след 
това автоматично дават резултат.

2. Осцилатор е система, която се колебае 
(нагоре и надолу) с определена периодичност 
във времето.

3. Търговската система е набор от правила 
и решения (както търговски, така и аналитични), 
базирани на търговски сигнали, както и инстру-
менти за пазарен анализ.

4. Системата за търговия Троен екран (Triple 
Screen) използва множество индикатори за тър-
говия като средство за филтриране на противо-
речиви търговски сигнали.
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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.


