
CURS DE TRANZACȚIONARE:
NIVEL INTERMEDIAR



CITIND ACEST CUST, 
VEȚI ÎNVĂȚA DESPRE:

Concepte de bază ale analizei tehnice

Tipuri de trend

Secvența Fibonacci

Introducere în analiza grafică

Modele de trend



CE ESTE ANALIZA 
TEHNICĂ?
Așa cum știți prea bine, istoria se repetă. Aplicând 
această zicală și piețelor financiare, putem concluziona 
că și istoria mișcărilor de preț se poate repeta. Într-
adevăr, cotațiile tind să aibă o mișcare ciclică, iar 
performanța lor din trecut îi poate ajuta pe analiști să 
prezică dinamica viitoare. Deci, iată ce este analiza 
tehnică. Traderii studiază graficele prețurilor pentru 
a prognoza care va fi următoarea mișcare a prețului. 
Analiza tehnică se bazează pe teoria lui Charles Dow, 
un jurnalist american și cofondator al Dow Jones & 
Company. Iată cele trei principii principale ale acestei 
teorii:

Piața include toate informațiile

Acesta este cel mai important principiu. Prețul actual 
al pieței ține cont de orice. Cu alte cuvinte, toți factorii 
numeroși fundamentali și spontani sunt deja incluși în 
preț și fiecare valoare a prețului din grafic este cea mai 
corectă și ia în considerare toți factorii de mai sus.

Prețurile se mișcă în trenduri

Această ipoteză stă la baza tuturor metodelor de analiză 
tehnică de pe piață, din moment ce o piață cu trendurile 
sale specifice poate fi prezisă, spre deosebire de o piață 
haotică. Există, de obicei, două scenarii posibile: 

Analiza tehnică și studiile dinamicii pieței sunt foarte 
strâns legate de studiul psihologiei umane. Astfel, 
modelele grafice de preț clasificate în secolul trecut 
reflectă cele mai importante caracteristici ale stării 
psihologice a pieței. Dacă prețul s-a schimbat într-un 
anumit fel în anumite situații din trecut, atunci există 
motive întemeiate să credem că prețul va reacționa în 
mod similar în aceleași situații în viitor.

Istoria se repetă

fie trendul actual continuă și piața se mișcă în aceeași 
direcție, fie trendul se inversează la un moment dat, iar 
piața începe să se deplaseze în direcția opusă.
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TIPURI DE TREND
Trendul este prietenul dumneavoastră. Mulți traderi au 
auzit această frază, dar numai câțiva începători pot da 
o definiție corectă pentru un trend și cu atât mai puțin îl 
pot identifica pe un grafic.

Un trend este direcția generală a unei piețe sau a 
prețului unui activ.

Există 3 tipuri de trenduri.
Trendul ascendent (bullish), trendul descendent 
(bearish) și lateral (constant).

Dacă un trend este bullish sau ascendent, fiecare 
ascensiune și divergență sunt mai înalte decât cele 
precedente. Linia care limitează trendul în sensul 
creșterii este linia de trend. Această linie de trend este 
formată prin unirea mai multor niveluri minime de preț.

Dacă un trend este bearish sau descendent, atunci 
noile vârfuri și divergențe sunt mai joase decât cele 
precedente. Linia de trend intersectează graficul 
prețurilor în sensul creșterii și este trasat prin vârfuri.
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Aceste linii se numesc linii de suport și de rezistență. 
Astfel, o linie de suport poate fi găsită sub linia de preț, 
în timp ce nivelul de rezistență este peste aceasta. În 
cursul tranzacționării, liniile își pot schimba rolurile.

Canalele prezintă un interes deosebit atunci când, 
pentru un trend clar definit, există atât linii de suport, cât 
și linii de rezistență în același timp. Atunci când trendul 
este constant (lateral), nu există o direcție precisă a 
prețului, iar cotațiile se deplasează într-un interval 
orizontal. Acest tip de trend are, de asemenea, linii de 
suport și rezistență, dar nu există o mișcare explicită 
a prețurilor în sens ascendent sau descendent. Dacă 
vorbim despre direcțiile de trend, ceea ce contează cu 
adevărat este puterea sau stabilitatea trendurilor. Unul 
dintre criteriile pentru a măsura puterea trendului este 
comportamentul său la sau aproape de nivelurile de 
rezistență și de suport.
De exemplu, dacă trendul este descendent și prețurile 
se încadrează sub un nivel de suport, trendul este 
foarte probabil să continue în această direcție. Cu toate 
acestea, dacă trendul atinge de mai multe ori nivelurile 
de rezistență sau de suport și apoi se inversează, acest 
lucru semnalizează un trend mai slab. În acest fel, 
primim mai multe confirmări că trendul se va inversa.
 

Niveluri de suport și de 
rezistență

mișcarea prețurilor. Traderii folosesc aceste niveluri de 
preț pentru a determina cine este cel mai probabil să 
preia controlul pieței: taurii sau urșii.

Rezistenţă
O linie de rezistență este un nivel care restricționează o 
creștere suplimentară a prețului. 

În acest moment, vânzătorii intră în acțiune. Dacă 
reușesc să câștige un avantaj față de cumpărători, prețul 
își oprește creșterea.
Dacă prețul revine la nivelul de rezistență deja format, 
atunci este foarte probabil ca vânzătorii să intre din nou 
în acțiune încercând să reducă prețul.
Astfel, un nivel de rezistență poate fi utilizat pentru 
a intra pe piață cu o poziție scurtă sau pentru a seta 
nivelul de încasare profit pentru închiderea unei poziții 
lungi deschise.Nivelurile de suport și de rezistență sunt niveluri cheie 

de preț la care vânzătorii sau cumpărătorii intră pe piață 
cu suficienți bani pentru a continua sau a inversa
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Suport
O linie de suport este un nivel care restricționează o 
scădere suplimentară a prețului.
Prețul în scădere atinge nivelul de suport. În acest 
moment, cumpărătorii intră pe piață într-o anumită 
cantitate care le permite să obțină un avantaj față de 
vânzători și să împiedice scăderea prețului.
Nivelurile de suport pot fi utilizate pentru a intra pe piață 
cu o poziție lungă sau pentru a închide poziții scurte.

Cum se determină nivelurile 
de suport și de rezistență
Pentru a determina nivelurile de suport și de rezistență, 
trebuie să găsiți punctele în care mișcarea prețului 
se oprește în mod constant. În aceste momente, fie 
cumpărătorii, fie vânzătorii intră pe piață.
După cum puteți vedea în graficul de mai jos, dacă 
trasăm o linie orizontală prin punctul în care prețul se 
oprește, vom determina nivelul de rezistență la care 
vânzătorii intră pe piață.
În graficul de mai jos, o linie orizontală este trasată pe 
acest nivel, ajutând la determinarea nivelului de suport 
la care cumpărătorii intră pe piață.
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TRANZACȚIONAREA 
NIVELULUI DE 
SUPORT ȘI DE 
REZISTENȚĂ
Revenirea
Traderii intră pe piață după ce prețul revine fie din 
suport, fie din rezistență.
Mulți traderi fac o greșeală atunci când plasează o 
comandă de îndată ce prețul atinge un nivel de suport 
sau de rezistență. Această abordare funcționează 
uneori, dar nimeni nu poate fi niciodată absolut sigur 
de faptul că prețul își va schimba direcția după testarea 
nivelului de suport sau de rezistență. Ce se întâmplă 
dacă trendul continuă în timp ce așteptați o inversare? 

Deci, aveți nevoie de confirmarea că prețul se va 
deplasa în direcția de care aveți nevoie. De aceea, este 
rezonabil să așteptați până când prețul revine și numai 
după aceea veți deschide o tranzacție.
Comenzile Stop Loss pot fi de ajutor în astfel de cazuri. 
Puteți seta SL sub linia de suport sau deasupra liniei de 
rezistență pentru a filtra fluctuațiile false sau pentru a vă 
reduce pierderile dacă ceva nu merge bine.

Străpungerea
Nivelurile de suport și rezistență nu se pot menține 
pentru totdeauna. Într-o lume perfectă a tranzacționării 
valutare, am putea deschide poziții ori de câte ori prețul 
a testat nivelurile date și am câștiga o mulțime de bani. 
Dar lumea noastră nu este perfectă, iar prețul străpunge 
adesea nivelurile de suport și rezistență. Prin urmare, 
nu puteți tranzacționa întotdeauna numai salturi. Ar 
trebui să știți ce să faceți atunci când prețul străpunge 
nivelurile de suport și de rezistență. Există două moduri 
de a tranzacționa străpungerile: agresiv și conservator.
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Modul conservator
Trebuie să aveți răbdare pentru a utiliza o abordare 
conservatoare. În loc să deschideți o poziție imediat 
după străpungere, ar trebui să așteptați o retragere 
la nivelul de suport sau de rezistență străpuns și să 
deschideți o poziție imediat după un salt de la acest 
nivel. Mai jos, puteți găsi un exemplu.

Modul agresiv
Cea mai simplă modalitate de a tranzacționa 
străpungerile este de a cumpăra sau de a vinde ori 
de câte ori prețul trece cu încredere fie printr-o zonă 
de suport, fie de rezistență. Cuvântul cheie aici este 
încrezător, adică prețul străpunge un anumit nivel cu 
ușurință. Mai jos, vedem cum prețul străpunge nivelul 
fără să se oprească și continuă să scadă. Într-un astfel 
de caz, un trader agresiv ar deschide imediat o poziție.

Câteva cuvinte de precauție. Retestările nivelurilor 
de rezistență și de suport străpunse nu au loc tot 
timpul. Uneori, prețul se mișcă într-o singură direcție. 
Prin urmare, plasați întotdeauna comenzile Stop 
Loss deasupra sau sub nivel și scăpați de o poziție 
neprofitabilă. În exemplul de mai sus, comanda Stop 
Loss este setată deasupra nivelului.
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CANALELE ȘI MODUL 
DE A LE PROIECTA
Canalele de preț, numite și canale de tranzacționare, 
sunt o modalitate de a descrie grafic trendurile și 
intervalele pe o diagramă. Acestea pot afișa niveluri la 
care există probabilitatea ca prețul să se inverseze.

Ce este un canal de preț?
Un canal de preț este un interval limitat de 
tranzacționare în care prețul se deplasează pentru o 
anumită perioadă de timp. Cu alte cuvinte, acesta este 
un coridor pe graficul prețurilor. Limitele canalului de 
preț sunt conturate cu ajutorul a două linii: rezistență și 
suport. 

Puteți crea un canal trasând două linii de trend sau 
folosind un instrument pentru a construi un canal cu 
programul dumneavoastră de proiectare grafice.
Determinarea canalului de preț

Când prețul se mișcă într-un trend ascendent, așa cum 
este ilustrat mai jos, putem spune că se deplasează într-
un canal ascendent.

Când prețul se mișcă într-un trend descendent, așa cum 
se ilustrează mai jos, putem spune că se deplasează 
într-un canal descendent. 
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Dacă prețul se deplasează în zona de suport și 
rezistență orizontală, așa cum vedeți mai jos, atunci se 
deplasează în așa-numitul canal orizontal.

Dacă există un trend ascendent sau descendent, 
înseamnă că se poate forma un canal orizontal în viitor.
Pentru a trasa un canal, trebuie să trasați două linii de 
trend, una conectând două minime și cealaltă conectând 
două maxime. Este normal atunci când două sau mai 
multe lumânări depășesc limitele liniilor de trend, dar 
majoritatea lumânărilor ar trebui să se afle în limitele 
canalului.

Principiile de tranzacționare a 
canalului

Pentru a începe tranzacționarea, trebuie să trasați 
câteva linii suplimentare. Pentru a proiecta primul canal, 
dați la o parte 50% din lățimea totală a intervalului. 
Este construit strict la mijloc între liniile de suport și de 
rezistență. Desenați a doua și a treia linie în interiorul 
canalului paralel cu limitele superioare și inferioare, la o 
distanță de 10% din lățime. Vedeți graficul de mai jos.
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Tranzacționarea unui canal se efectuează începând de 
la limite (liniile de suport și de rezistență). Dacă canalul 
este ascendent, atunci cumpărăm la limita inferioară 
și vindem la cea superioară. Profitul ar trebui să fie 
fixat lângă limita opusă a canalului atunci când prețul 
depășește linia de 50% până la zona de 10%.

De ce se întâmplă așa?

Ne amintim că piața are o natură instabilă, iar 
comportamentul prețurilor pe piață este imprevizibil, 
deci nu putem decât să presupunem. Pentru a minimiza 
riscurile, acordăm o parte din profitul potențial pieței, 
închizând tranzacția înainte ca prețul să atingă una 
dintre limite.

Un alt nivel puternic de suport/rezistență este linia 
de 50%. Dar dacă deschideți o tranzacție la un nivel, 
trebuie să faceți acest lucru cu multă prudență și numai 
în direcția canalului. Depinde de dumneavoastră unde 
vreți să setați un Stop Loss. Una dintre opțiunile posibile 
este să plasați o comandă SL deasupra unui swing 
ridicat sau sub unul redus.  

Un swing ridicat este un vârf atins înainte ca prețul să 
scadă, în timp ce un swing redus este un nivel minim 
atins înainte ca prețul să revină. În graficul de mai jos, o 
cruce roșie marchează punctul Stop Loss. Acesta este 
cel mai apropiat swing inferior.
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Leonardo Pisano a fost un celebru matematician italian 
care a trăit în secolul al XIII-lea. Era cunoscut în rândul 
prietenilor sub porecla de “Fibonacci” - fiul lui Bonacci. 
El a fost glorificat de “Cartea despre abac”, scrisă în 
1202 (Abaca este o tablă de numărare). Lucrarea lui 
Fibonacci a descoperit europenilor sistemul de numere 
hindus-arabe, care a devenit un instrument în domenii 
ale științei precum fizica, matematica, astronomia, 
biologia și altele. Secvența Fibonacci face posibilă 
interpretarea diferitelor fenomene și forme naturale, 
în timp ce “raportul de aur” este una dintre comorile 
geometriei conform lui Kepler. 

Progresia nesfârșită rezultată (numită acum numerele 
Fibonacci) arată astfel: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144 ...
Fiecare număr ulterior este egal cu suma celor două 
precedente.
Mai mult decât atât, începând de la numărul 5, oricare 
dintre ele este de aproximativ 1,618 ori mai mare decât 
precedentul. În al treilea rând, oricare dintre numere 
reprezintă o parte de aproximativ 0,618 din următoarele.
Traderii au început să utilizeze nivelurile Fibonacci pe 
Forex imediat ce au observat că fluctuația prețurilor 
activelor repetă adesea această secvență numerică. 
Selectând astfel proporțiile, vom obține următoarele 
numere Fibonacci: 4.235, 2.618, 1.618, 0.618, 0.382, 
0.236.

Secvența numerelor Fibonacci tinde spre un anumit 
raport constant. Nu este posibil să exprimăm acest 
raport cu precizie, deoarece este irațional. Prin urmare, 
s-a decis reducerea părții fracționate și referirea la un 
raport de 0,618 (1,618). Aceasta se numește raportul de 
aur.

Nivelurile Fibonacci
În tranzacționare, termenul “Fibonacci” înseamnă un 
instrument care măsoară mișcarea prețurilor și, pe 
baza acestei analize, stabilește nivelurile orizontale 
de suport și de rezistență pe graficul prețurilor. Aceste 
niveluri de suport și de rezistență se numesc niveluri 
Fibonacci și, la fel ca nivelurile obișnuite de suport și de 
rezistență orizontale, sunt utilizate pentru a lua decizii 
de tranzacționare.
Instrumentul Fibonacci este aplicat mișcării prețurilor.
Când prețul se deplasează într-o anumită direcție, 
începutul și sfârșitul acestei mișcări pot fi determinate 
cu precizie. Folosind instrumentul Fibonacci, distanța 
dintre aceste puncte poate fi măsurată. Acest instrument 
stabilește automat așa-numitele niveluri de retragere 
care ar putea ajuta ipotetic la prezicerea sfârșitului 
mișcării corective.
Nivelurile Fibonacci în tranzacționare sunt calculate pe 
baza numerelor Fibonacci, sau mai degrabă pe diferența 
procentuală dintre ele. Un exemplu de proiecție a 
nivelurilor Fibonacci pe o diagramă de tranzacționare

SECVENȚA FIBONACCI
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Cum se aplică nivelurile 
Fibonacci.

Nivelurile Fibonacci pot fi utilizate pentru a 
preconiza viitoarele mișcări de preț. Punctul de 
plecare în care se aplică primul nivel Fibonacci 
este punctul de inversare, adică punctul în care 
prețul a încetat să crească și a început să scadă. 
Al doilea punct este cel mai scăzut al sfeșnicului 
curent. Graficul de mai jos arată modul în care se fac 
calculele:

În cazul unei mișcări de preț ascendente, acest 
instrument este aplicat începând cu cel mai jos punct 
până la cel mai înalt - se deplasează din nou de la 
stânga la dreapta. Să demonstrăm acest lucru pe grafic:
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Nivelurile Fibonacci pot fi plasate automat în MT4.
După cum se poate vedea din graficul de mai sus, 
instrumentul Fibonacci împarte mișcarea prețului în 
anumite perioade, separate între ele prin niveluri. 
Aceste niveluri sunt numite niveluri de retragere, ceea 
ce înseamnă că prețul își poate relua mișcarea inițială 
după ce a atins anumite niveluri (38.2 %, 50%, 61,8%).

Nivelurile de retragere Fibonacci indică procentul din 
mișcarea totală a prețului. Astfel, nivelul stabilit la mijloc 
între începutul și sfârșitul mișcării arată o retragere de 
50%. Dacă prețul se retrage la jumătate, înseamnă că a 
revenit la nivelul de 50%.
În consecință, nivelurile de retragere ilustrează cât de 
puternică poate fi retragerea în acțiunea de preț și unde 
poate fi recuperată mișcarea.
Graficul de mai jos prezintă nivelurile de 38,2%, 50% și 
61,8%. Acestea sunt cele mai frecvente niveluri la care 
prețul revine de obicei și apoi reia mișcarea.
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După cum s-a menționat deja, unul dintre principiile 
fundamentale ale analizei tehnice este faptul că 
istoria se repetă. Există multe metode pentru a căuta 
aceste repetări. Una dintre ele este analiza grafică. 
Aceasta implică studiul vizual al graficelor de prețuri, 
identificarea repetărilor tiparelor și predicția viitoarei 
mișcări a prețurilor pe această bază.
Privind cu atenție graficele prețurilor, putem vedea că, 
la atingerea unei anumite valori, prețul își întrerupe 
mișcarea. Uneori se întoarce și își schimbă direcția. 
Acestea sunt nivelurile de suport și de rezistență, care 
sunt indicatorii fundamentali ai analizei grafice pe piața 
valutară.

Modele de inversare a 
trendurilor

Fiecare trader dorește să deschidă tranzacții chiar la 
începutul unui trend și să le închidă la sfârșitul acestui 
trend. Modele de inversare a analizei tehnice pot ajuta 
în acest sens. 

Iată cele mai populare modele de inversare:

INTRODUCERE ÎN 
ANALIZA GRAFICĂ

Head and Shoulders;

Head and Shoulders inversat;

Triple Top;

Triple Bottom
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În graficul de mai sus, se poate vedea modelul clasic 
pentru Head and Shoulders. Cel mai înalt vârf este 
capul, iar umerii sunt sub nivelul capului. Când modelul 
este format, putem deschide o comandă de vânzare sub 
neckline în raport cu umărul drept. De asemenea, putem 
defini ținta mișcării descendente. Trebuie să măsurăm 
înălțimea capului și să scădem această distanță de 
neckline, după care vom obține ținta unei posibile 
mișcări de preț atunci când prețul străpunge neckline-ul. 

De îndată ce prețul străpunge neckline-ul, acesta se 
deplasează la o distanță egală cu cel puțin înălțimea 
capului și, uneori, cu mult mai mult. În astfel de 
cazuri, este posibil să fiți tentați să așteptați un declin 
suplimentar, dar trebuie să fiți atenți și să încheiați 
tranzacția în timp util.

Cum se formează modelul 
Head and Shoulders și cum se 
aplică.

Modelul Head and Shoulders este format din trei vârfuri 
de preț succesive. Primul și al treilea vârf sunt umerii 
(“shoulders”), în timp ce al doilea vârf formează capul 
(“head”).
Acesta din urmă este mai înalt decât celelalte vârfuri. 
Linia care leagă minimile acestor vârfuri se numește 
neckline (“linia gâtului”). Ar trebui acordată atenție 
pantei creată de neckline: dacă gâtul este înclinat în jos, 
semnalul va fi mai fiabil.
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Cum se formează modelul de inversare Head and 
Shoulders
Modelul de inversare Head and Shoulders este o 
imagine în oglindă a modelului anterior care constă 
din trei baze consecutive. Începe cu prima parte de jos 
(umăr), urmat de partea cea mai joasă (cap) și completat 
de cea de-a treia parte de jos (umăr) care este situat 
ușor deasupra capului. Acest model se formează atunci 
când există un trend descendent clar pe piață.

După cum puteți vedea, este o copie exactă a modelului 
de Head and Shoulders, dar răsturnat. Aici putem 
deschide o comandă de cumpărare chiar deasupra 
neckline-ului. Ținta pentru poziția noastră poate fi 
definită în același mod ca și pentru modelul de Head 
and Shoulders. Trebuie să măsurăm distanța de la 
partea inferioară a capului până la neckline - aceasta va 
fi o distanță aproximativă pe care prețul urmează să o 
treacă atunci când străpunge neckline-ul.
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Modelul ideal include vârfurile și părțile inferioare de la 
aceleași niveluri.
Modelul este considerat finalizat numai după ce prețul 
trece prin nivelul părților inferioare (linia de suport).
Prețul se poate întoarce la linia de suport care se 
transformă în rezistență și se poate retrage din ea, după 
care se dezvoltă un trend descendent.
Cu cât modelul se formează mai mult (o lună sau mai 
mult de atât), cu atât este mai mare fiabilitatea acestuia.

Cum se formează modelul 
Triple Top.

Triple Top se formează de obicei după un trend 
ascendent pe termen lung și indică o posibilă inversare 
a trendului.
Modelul constă din trei vârfuri succesive și este adesea 
privit ca o variație a modelului Head and Shoulders. 

Modelul Triple Top poate fi aplicat în cazul în care 
trendul este ascendent, când prețul atinge un nou 
maxim și, după alte două încercări de creștere, nu 
reușește să străpungă nivelul de rezistență și scade, 
probabil cu rapiditate și o diferență de preț.
În acest caz, două linii orizontale paralele de rezistență 
și de suport sunt trasate prin vârfuri și, respectiv, părțile 
inferioare.
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CUM SE APLICĂ TRIPLE 
TOP PE O DIAGRAMĂ 
DE TRANZACȚIONARE.

Străpungerea nivelului oricărei părți inferioare;

Străpungerea liniei de suport;

Distanța de la linia de rezistență la linia de suport, 
măsurată în jos de la punctul de străpungere de la 
nivelurile inferioare;

Dacă nivelurile inferioare nu sunt la același nivel - 
distanța de la linia de rezistență la linia de suport, 
măsurată în jos de la punctul de străpungere al 
liniei de suport.

Triple Top vinde semnale:

Ținte în funcție de mișcarea 
modelului Triple Top:

Cum se formează modelul 
Triple Bottom.

Modelul Triple Bottom se formează după un trend 
descendent pe termen lung și indică o posibilă inversare 
a trendului.
Modelul Triple Top se aplică dacă trendul este 
descendent, atunci când prețul scade la un nou nivel 
minim. După încă două încercări de declin, nu poate 
străpunge nivelul de suport și începe să crească, 
probabil cu rapiditate și diferențe.
În acest caz, două linii orizontale paralele de suport 
și de rezistență sunt trasate prin partea inferioară și 
respectiv prin vârfuri.
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Revenirea de la linia de suport (linia nouă de 
rezistență) de jos atunci când prețul se mișcă 
înapoi după străpungere



Modelul ideal include vârfurile și părțile inferioare de 
la aceleași niveluri. De fapt, pot exista mici abateri, 
rezultând linii de suport și de rezistență neorizontale și 
neparalele.
Modelul este considerat finalizat numai după ce prețul 
străpunge peste nivelul vârfurilor (linia de rezistență).

Prețul poate reveni la linia de rezistență care se 
transformă în linie de suport și să revină din aceasta, 
după care se dezvoltă un trend ascendent.
Cu cât modelul se formează mai mult (o lună sau mai 
mult de atât), cu atât este mai mare fiabilitatea acestuia.

Triple Bottom cumpără 
semnale:

Străpungerea nivelului oricărui vârf;

Străpungerea liniei de rezistență;

Revenirea de la linia de rezistență (linie nouă de 
suport) de sus când prețul se mișcă înapoi după 
străpungere.

Ținte în funcție de mișcarea 
modelului Triple Bottom:

Distanța de la linia de suport la linia de rezistență, 
măsurată în sus de la punctul de străpungere al 
nivelului superior;

Dacă vârfurile nu sunt la același nivel - distanța de 
la linia de suport la linia de rezistență, măsurată 
în sus de la punctul de străpungere al liniei de 
rezistență.

Modele de continuare a 
trendurilor

Există modele de continuare a trendurilor care pot fi 
aplicate și în analiza tehnică. Aceste tipare indică o 
corecție temporară a trendului de bază în direcția opusă. 
Recunoașterea timpurie a unor astfel de modele pe o 
diagramă poate ajuta traderii să evite luarea unor decizii 
greșite.

Iată cele mai populare modele de continuare:

Triangles;

Flag;

Pennant.
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Tipuri de model Triangles și 
caracteristicile lor specifice

Modelul Triangles se formează atunci când piața 
este incertă despre locul în care prețul se va mișca 
mai departe.

Există următoarele tipuri de 
triunghi:

Cum se formează Ascending 
Triangle

Ascending Triangle este un model care se formează 
atunci când linia de rezistență este aproape orizontală 
și linia de trend conectează minime consecutive 
ascendente. Acest model poate fi interpretat în felul 
următor: taurii împing prețul în sus (minimele sunt 
deplasate în sus), dar urșii rezistă atacurilor taurilor. 
În mod clar, cumpărătorii sunt mai puternici și pot 
străpunge nivelul de rezistență și pot împinge prețul 
deasupra acestuia.

Ascending Triangle;

Descending Triangle;

Symmetrical Triangle.
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Cum se aplică Ascending 
Triangle pe o diagramă.

Aspectul cheie al tranzacționării cu Ascending Triangle 
este deschiderea unei tranzacții atunci când prețul 
străpunge nivelul de rezistență și începe să crească.
De asemenea, traderii pot plasa un Stop Loss sub linia 
ascendentă a modelului.

Cum se formează Descending 
Triangle
Descending Triangle este un model opus Ascending 
Triangle. Se formează în apropierea liniei de suport 
orizontale și a liniei superioare de trend care 
conectează minimele descendente consecutive.
Formarea acestui model înseamnă că vânzătorii preiau 
controlul asupra pieței, împingând prețul mai mic.

Scenariul este același ca în modelul anterior. Sunt 
deschise două tranzacții contra: tranzacția de vânzare 
este plasată sub linia de suport în timp ce comanda de 
cumpărare este deschisă deasupra liniei descendente. 
Comanda de vânzare trebuie plasată sub nivelul de 
suport, în timp ce comanda de cumpărare trebuie 
deschisă deasupra liniei descendente.

Puteți începe să tranzacționați pe Forex chiar acum!
Deschideți-vă propriul cont live sau demo                                                                                                                          



Cum se aplică Descending 
Triangle pe o diagramă

Linia de jos a Descending Triangle este orizontală, 
iar cea de sus este o linie descendentă. Dacă prețul 
străpunge linia de jos, această linie se transformă din 
suport în rezistență.
Unde se plasează locul de intrare (ilustrat în verde), stop 
loss (roșu) și nivelul profitului (violet) sunt prezentate în 
graficul de mai jos:

Cum se formează Symmetrical 
Triangle
Symmetrical Triangle apare într-un moment în care 
prețul atinge maxime mai mici și minime mai mari. De 
obicei, acest lucru înseamnă că nici cumpărătorii, nici 
vânzătorii nu pot prelua controlul pieței, motiv pentru 
care prețul fluctuează în interiorul Triunghiului.
De obicei, prețul este între linii de trend care acționează 
ca niveluri de suport și de rezistență, care împiedică 
prețul să atingă noi maxime sau minime.

Cum se aplică Symmetrical 
Triangle pe o diagramă
Aspectul cheie al tranzacționării cu acest model este 
de a căuta o străpungere a oricăreia dintre liniile 
Triunghiului și apoi de a deschide tranzacții în direcția 
străpungerii. Traderii ar trebui să aștepte ca sfeșnicul să 
se închidă deasupra sau sub linia de trend înainte de a 
căuta punctul de intrare.

Graficul de mai jos arată cum să setați comanda 
Take Profit. În exemplul dat, prețul a străpuns partea 
superioară a Triunghiului.
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4. Prețurile se deplasează adesea într-un canal care 
este un interval limitat de tranzacționare, cu limitele 
evidențiate de nivelurile de rezistență și de suport.

5. Traderii de Forex folosesc pe scară largă o teorie a 
unui celebru matematician italian poreclit Fibonacci, 
care a descoperit o secvență de numere, numită și 
Raportul de Aur. În Forex, acest raport este utilizat 
pentru a prezice modificări ulterioare ale prețurilor.

6. O altă modalitate de a prognoza mișcările prețurilor 
este de a identifica anumite formațiuni cunoscute și sub 
denumirea de modele pe diagrame. Unele modele, cum 
ar fi Head and Shoulders, Triple Top și Triple Bottom, 
semnalează o inversare a trendului, în timp ce altele, 
cum ar fi Triangles, Flag, sau Pennant, indică o inversare 
a unui trend. Această metodă se numește analiză 
grafică.

Pentru a rezuma, iată ce ați învățat după ce ați citit acest 
curs:

1. Analiza tehnică este în esență analiza mișcărilor 
anterioare ale prețurilor care vizează prezicerea 
posibilelor evoluții viitoare pe piață.

2. Există trei tipuri de tendințe: ascendent (bullish), 
descendent (bearish) și lateral (constant).

3. Nivelul de suport este o linie pe grafic care ar 
trebui să limiteze o nouă scădere, în timp ce nivelul 
de rezistență este o linie care probabil presupune o 
nouă creștere. Aceste niveluri îi ajută pe traderi să își 
planifice strategia. În special, există metode de pauză 
și recuperare care se bazează pe presupunerea că ar 
trebui să fie atent monitorizat comportamentul prețului 
la nivelurile de rezistență și de suport pentru a prezice 
mișcări ulterioare.
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Începeți călătoria dumneavoastră cu InstaForex către lumea
tranzacțiilor, ghid dumneavoastră de încredere pentru Forex.

Avertisment de risc: 

CFD-urile sunt instrumente complexe și prezintă un risc ridicat de a pierde banii rapid din cauza efectului de levier. 78.24% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când
tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă
pierde banii.


