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Indicatorii de trend sunt concepuți pentru a 
determina trendul. Eficacitatea indicatorilor de 
trend crește atunci când se formează un nou trend 
de piață. Indicatorii de trend sunt construiți direct 
pe grafic și se deplasează paralel cu prețul. De 
asemenea, indicatorii se pot suprapune periodic cu 
prețul și își pot schimba poziția.

Iată principalii indicatori de trend:

INDICATORI DE TREND 
ȘI TIPURILE LOR

Media Mobilă (MA);

Indicele Mișcării Direcționale Medii (ADX)

ANALIZA MATEMATICĂ 
(INDICATORI TEHNICI)

INTRODUCERE ÎN ANALIZA MATEMATICĂ 
(INDICATORI TEHNICI)

Indicatorii tehnici sunt instrumente care efectuează 
anumite calcule conform unor formule date pe 
baza indicatorilor unei diagrame a prețurilor și a 
volumului de tranzacționare, și apoi produc automat 
un rezultat. Acești indicatori sunt utilizați în platforma 
de tranzacționare InstaTrader.
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Acordați atenție faptului că MA roșie (cea mai 
rapidă, deoarece perioada este cea mai mică) se 
apropie de graficul de preț și copiază aproape 
fiecare fluctuație a prețului. În același timp, MA 
albastră (cea mai lentă, deoarece perioada este cea 
mai mare) se îndepărtează de graficul prețurilor, 
abia răspunzând la mișcările corecționale. Acest 
lucru indică doar o direcție a trendului de bază.

MEDIA MOBILĂ

Media Mobilă este un indicator de trend standard 
care arată valoarea medie a prețului pentru o 
anumită perioadă de timp. Media mobilă arată 
direcția trendului și tendința prețului de a crește 
sau de a scădea în viitor.

Se face media prețului unui instrument de 
tranzacționare pentru o anumită perioadă pentru 
calcularea acestui indicator. De exemplu, perioada 
10 reprezintă ultimele zece sfeșnice care sunt 
folosite pentru a trasa o medie mobilă. În intervalul 
de timp H1, sunt 10 sfeșnice orare. Informații mai 
detaliate despre formule sunt date într-un manual 
al unei platforme de tranzacționare care apare 
atunci când este apăsat F1.

Există un trend: cu cât este mai mare o perioadă, 
cu atât este mai lină media mobilă. Și invers, cu 
cât este mai mică o perioadă, cu atât este mai 
ascuțită o medie mobilă. 

Există trei medii mobile în imaginea de mai jos: 
MA roșie - perioada 10; MA galbenă - perioada 35; 
MA albastră - perioada 70.
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Există mai multe tipuri de 
medii mobile:

Medie Mobilă Simplă (SMA)

Medie Mobilă Exponențială / EMA

Media Mobilă Netedă (SMMA)

Medie Mobilă Ponderată Liniară (LWMA)

Principiile de tranzacționare pentru fiecare dintre 
aceste tipuri de medii mobile sunt aceleași. Singura 
diferență constă în metoda de calcul a mediei 
mobile. 

Indicatorul Mișcării Mobile este un instrument destul 
de important, care este adesea o componentă a 
altor indicatori tehnici.

Cum se interpretează 
semnalele MA?

Dacă linia MA este direcționată în sus, reprezintă un 
semnal de cumpărare, în timp ce atunci când MA se 
îndreaptă în jos, este un semnal de vânzare.
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Principiul tranzacționării cu o medie mobilă este 
cu adevărat simplu: este necesar să parcurgeți 
două AM, una cu o perioadă scurtă și una cu o 
perioadă lungă, și să urmăriți momentele în care se 
încrucișează.

Un exemplu:

Dacă MA rapidă (cu perioada 10, trasată cu verde) 
traversează MA cu o perioadă mai lungă (trasată cu 
roșu) de jos în sus, atunci se deschide o tranzacție 
de cumpărare. Dacă MA rapidă (10) traversează 
MA (30) de sus în jos, atunci se deschide o 
tranzacție de vânzare. De fapt, perioadele cele 
mai bune și cu scop general de medii mobile nu 
există. Fiecare trader aplică perioadele care se 
potrivesc obiectivelor lor de tranzacționare (10, 20, 
30, 40 etc.). Există o metodă larg utilizată: traderii 
aplică două AM (de exemplu, cu perioadele 5 și 
10) la o diagramă și urmăresc cum se comportă.
Dacă furnizează prea multe semnale false, atunci
perioadele sunt crescute cu 5 unități, adică 10 și 15
sunt aplicate în loc de 5 și respectiv 10. Într-un astfel
de mod, traderii încearcă să stabilească parametrii
cei mai adecvați ai indicatorului.

Cum se aplică o medie mobilă 
unui grafic
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Indicele Direcțional Mediu a fost creat de Welles 
Wilder, care a scris despre acesta în cartea sa din 
1978, New Concepts in Technical Trading Systems. 

ADX se concentrează pe măsurarea rezistenței 
sau slăbiciunii unui trend, dar poate ajuta și la 
determinarea direcției trendului. Vă ajută să stabiliți 
dacă există un trend pe piață și cât de puternic este.

Indicele direcțional mediu are 3 linii:
Linia ADX măsoară puterea unui trend. O linie în 
creștere înseamnă că trendul capătă putere. O linie 
în scădere arată un trend care își pierde impulsul 
sau se inversează. O linie plană indică consolidarea.
Este important să ne amintim că linia ADX nu oferă 
nicio informație despre direcția trendului. Când linia 
ADX crește, aceasta poate semnaliza atât trenduri 
bullish, cât și trenduri bearish.
Celelalte două linii vă permit să determinați direcția 
trendului. Când se dezvoltă un trend ascendent, 
+DI este mai mare decât -DI. Pentru un trend
descendent, -DI este mai mare decât +DI.

Deși valorile ADX sunt situate în intervalul de

INDICELE DIRECȚIONAL 
MEDIU (ADX)

Linia ADX.

Indicator direcțional pozitiv (+DI) care indică un 
trend ascendent.

Indicator direcțional negativ (-DI) care indică un 
trend descendent.

În graficul de mai jos, linia principală a ADX este 
afișată împreună cu +DI și –DI.
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Semnalele de vânzare se formează atunci când linia 
+ DI este sub linia –DI în timp ce linia ADX crește.
Nivelul stop loss ar trebui să fie stabilit peste nivelul
maxim recent.

la 0 la 100 pips, rareori ating un minim sau un 
maxim. Valoarea ADX sub 20 indică un trend slab 
(consolidare Forex), o valoare peste 40 indică un 
trend puternic, în curs de dezvoltare. 

Atunci când există un trend clar pe piață - fie bullish, 
fie bearish - distanța dintre liniile DI crește, precum 
și valorile ADX cresc. Dimpotrivă, atunci când 
activitatea pe piață este redusă, atât distanța dintre 
liniile DI, cât și valoarea ADX sunt reduse. 

ADX demonstrează cea mai bună performanță după 
perioadele de consolidare, dar poate oferi semnale 
false după inversările pieței în formă de V.

Cum se aplică ADX pe o 
diagramă

Semnalele de cumpărare se formează atunci când 
linia +DI este deasupra liniei –DI și linia ADX crește. 
Stop loss ar trebui să fie stabilit sub prețul recent 
scăzut. 
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Iată cele mai populare oscilatoare:

Să luăm în considerare unele dintre ele.

Histogramă MACD;

Impuls;

Rata de Schimbare (ROC);

Indicele de Rezistență Relative (RSI);

Oscilator stocastic (Stocastice).

OSCILATOARE

Etimologia cuvântului oscilator vine de la lat. oscillo 
care înseamnă leagăn. De fapt, un oscilator este un 
sistem care oscilează (în sus și în jos) cu o anumită 
periodicitate. Oscilatoarele fac referire la indicatorii 
principali. Indicatorii principali furnizează informații 
despre un ciclu economic viitor sau o schimbare a 
trendului pieței.
În analiza tehnică, oscilatoarele sunt o expresie 
matematică a ratei prețului în timp. În exterior, 
oscilatoarele din analiza tehnică arată precum niște 
sinusoide, oscilograme sau cardiograme.

Aspectele cheie care ar trebui luate în considerare 
la aplicarea oscilatoarelor sunt condițiile pieței de 
supracumpărare și de supravânzare. Atunci când 
piața este supracumpărată, prețul este situat lângă 
limita superioară și este puțin probabil să crească 
în continuare. Atunci când piața este supravândută, 
prețul este la cel mai scăzut nivel și este puțin 
probabil să scadă în continuare. Cel mai bine ar fi ca 
oscilatoarele să fie analizate și utilizate atunci când 
piața este stabilă, dar pot, de asemenea, să arate 
momentul inversării trendurilor.

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

https://www.instaforex.eu/trading_platform
https://www.instaforex.eu/demo_account


MACD înseamnă Moving Average Convergence 
Divergence, adică apare atunci când mediile mobile 
converg sau diverg. Este un indicator de trend care 
arată relația dintre două medii mobile ale prețurilor.

Indicatorul este format din trei componente: linia 
MACD, linia de semnal, histograma.

Important, niciun indicator nu poate furniza semnale 
clare tot timpul, astfel încât traderii experimentați 
combină de obicei diverse instrumente tehnice în 
strategiile lor.

INDICATORUL MACD

Linia MACD este diferența dintre o medie mobilă 
exponențială lentă (EMA) și o EMA rapidă. În mod 
implicit, aceste date din setările indicatorului sunt 
setate ca 12 și 26 (EMA rapidă și respectiv lentă). 
Pentru a trasa linia MACD, EMA lent (26) este 
scăzut din EMA rapid (12).

Linia de semnal este Media Mobilă Exponențială 
(EMA) din linia MACD.

Histograma MACD este o interacțiune 
simplificată vizuală a liniei MACD și a liniei de 
semnal. Histograma arată diferența dintre linia 
MACD și linia de semnal. Cu cât linia MACD se 
abate mai mult de la linia de semnal, cu atât vor fi 
mai mari coloanele histogramei. În schimb, cu cât 
distanța devine mai mică între linia MACD și linia 
de semnal, cu atât coloanele vor fi mai mici.
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Semnalele primare se formează atunci când o 
histogramă trece o linie zero. Dacă histograma 
MACD traversează linia în mișcare de jos în sus, se 
generează un semnal de cumpărare.

Dacă histograma traversează MA de sus în jos, se 
generează un semnal de vânzare.

Puterea acestor semnale depinde de mișcările 
anterioare ale histogramei. Dacă MACD se situează 
deasupra liniei zero de prea mult timp, dar apoi a 
început să scadă și histograma a trecut linia zero 
de sus în jos, atunci ar trebui considerat un semnal 
puternic de vânzare. Un semnal de cumpărare 
este interpretat într-un mod invers. Rețineți că 
toți indicatorii, oricât de buni ar fi, pot și vor oferi 
din când în când semnale false. Prin urmare, se 
recomandă verificarea dublă a semnalelor pe care 
le primiți cu alți indicatori sau cu intervale de timp 
diferite.

Cum se aplică MACD pe o 
diagramă
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Indicele de Rezistență Relativă (RSI), dezvoltat 
de J. Welles Wilder, este un oscilator de impuls 
care măsoară viteza și schimbarea mișcărilor 
de preț. RSI oscilează între zero și 100. În mod 
tradițional, RSI este considerat supracumpărat 
atunci când este peste 70 și supravândut când este 
sub 30. Semnalele pot fi generate prin căutarea 
divergențelor și a oscilațiilor nereușite. RSI poate 
fi, de asemenea, utilizat pentru a identifica trendul 
general.

Interpretarea tipică a Nivelurilor de Supracumpărare 
și Supravânzare
Modul obișnuit de a privi oscilatoarele și zonele 
lor de supracumpărare și supravânzare este să 
le gândim ca pe un semnal de tranzacționare în 
cealaltă direcție. După cum sugerează și numele, 
atunci când piața este supracumpărată, cumpărarea 
a fost excesivă și ne putem aștepta ca prețul să facă 
o corecție descendentă sau o inversare. Pe de altă
parte, o piață supravândută semnalează o posibilă
creștere a prețurilor.

INDICELE DE REZISTENȚĂ 
RELATIVĂ (RSI)

Cum se aplică RSI pe o 
diagramă
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Un sistem de tranzacționare este un set 
de instrumente de reguli și decizii (atât de 
tranzacționare, cât și analitice), bazat pe semnale de 
tranzacționare, precum și pe instrumente de analiză 
a pieței.

Orice sistem de tranzacționare ar trebui să răspundă 
la următoarele întrebări:

Aceste sisteme așteaptă o anumită mișcare a 
prețului și apoi dau un semnal pentru a deschide o 
poziție în aceeași direcție, pe baza presupunerii că 
trendul va continua pentru o perioadă de timp.
Folosesc pe scară largă instrumente liniare, 
modele de analiză tehnică, indicatori de trend și 
oscilatoare. De regulă, tranzacțiile se execută după 
un retracement pe piață.

TEHNICI DE 
TRANZACȚIONARE. CUM 
SĂ EVITAȚI GREȘELILE 
FRECVENTE

TIPURI DE SISTEME DE 
TRANZACȚIONARE

Sistemul de tranzacționare

Sistemele de tranzacționare 
urmează un trend.

Ce se întâmplă acum pe piață?

Ce se poate întâmpla într-un anumit moment?

Ce ar trebui să facă un trader în acest moment?
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un interval mare de profit;

o comandă stop loss în apropiere;

o posibilitate de creștere a volumelor de poziții
deschise.

Atunci când condițiile pieței nu sunt clare, astfel 
de sisteme de tranzacționare pot genera multe 
semnale false.

Avantaje:

Dezavantaje:

TRANZACȚIONAREA UNEI 
STRĂPUNGERI A NIVELURILOR 
DE SUPORT SAU DE 
REZISTENȚĂ. 
Mesajul de bază al acestui sistem este simplu. 
Capacitatea pieței de a atinge un nou maxim sau 
minim indică posibilitatea ca trendul să continue în 
direcția străpungerii.

Avantaje:
Un astfel de sistem de tranzacționare oferă semnale 
clare că a apărut un nou trend. În plus, indică 
momentul în care un trend se poate termina.

Dezavantaje:
Principalele probleme ale unor astfel de sisteme de 
tranzacționare sunt străpungerile false ale nivelurilor 
de suport și de rezistență, în special pe piețele 
foarte volatile.
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Această strategie se tranzacționează pe o piață 
plană, în care prețul fluctuează între anumite 
niveluri, adică într-un interval. Traderii care folosesc 
această strategie găsesc nivelurile cheie de suport 
și de rezistență cu ajutorul analizei tehnice. După 
aceea, cumpără la niveluri de suport mai mici și 
vând aproape de rezistență. Astfel de sisteme de 
tranzacționare folosesc în mod obișnuit oscilatoare 
care au zone de supracumpărare și supravânzare, 
de exemplu un oscilator stocastic.

Majoritatea traderilor profesioniști nu își 
concentrează atenția asupra unei singure 
strategii de tranzacționare. Aceștia pun în aplicare 
un amestec din toate cele trei strategii de 
tranzacționare care le permite să obțină profit în 
orice condiții de piață.
Un factor de importanță majoră pentru a evalua 
calitatea unui sistem de tranzacționare este 
simplitatea sa.
Amintiți-vă, tot ceea ce este ingenios este simplu 
și tot ceea ce este simplu este ingenios.. Sistemul 
dumneavoastră de tranzacționare ar trebui să 
respecte pe deplin acest principiu.

SISTEME DE 
TRANZACȚIONARE,CARE 
OPEREAZĂ ÎNTRUN INTERVAL 
DE TRANZACȚIONARE.

Combinație de strategii de 
tranzacționare

Acest sistem de tranzacționare permite traderilor 
să câștige în astfel de condiții de piață atunci 
când majoritatea participanților pe piață au 
pierderi.

Avantaje:

Este dificil să se decidă în timp util când piața 
plată se termină.

Un trader ratează cea mai mare parte a acțiunii 
de preț urmând un trend.

Dezavantaje:

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

https://www.instaforex.eu/trading_platform
https://www.instaforex.eu/demo_account


Strategia dumneavoastră ar 
trebui să includă:
1. Raționament. Aceasta este ideea principală din
spatele strategiei de tranzacționare. Este baza pe
care se bazează toate celelalte componente;
2. Instrumente de tranzacționare;
3. Interval de timp și timp de tranzacționare (sesiune
de tranzacționare);
4. Reguli de intrare (semnale pentru a deschide o
poziție);
5. Reguli de ieșire. Cum sunt setate comenzile de
stop loss și take profit (de exemplu, unde să setați
niveluri de stop loss și de take profit);
6. Volumul tranzacționării și gestionarea riscurilor.

Mulți traderi care obțin profituri constante pe 
Forex își datorează succesul analizei tehnice. 
Important, analiza tehnică trebuie să fie precisă 
și întemeiată. Poate fi realizată prin intermediul 
tuturor instrumentelor disponibile pe o platformă 
de tranzacționare. Cu toate acestea, traderilor 
începători le este greu să combine și să aleagă 
instrumentele tehnice adecvate. Cu toate acestea, 
cu grijă adecvată și răbdare, oricine poate învăța să 
efectueze o analiză eficientă și cuprinzătoare.
Iată un exemplu al modului în care un trader poate 
aplica indicatori tehnici.
De exemplu, să presupunem că graficul sfeșnicului 
GBP/USD afișează o scădere corecțională în 
interiorul trendului bullish predominant. Un trader 
trebuie să decidă unde să deschidă o tranzacție de 
cumpărare. În acest scop, el planifică câteva niveluri 
de suport și de rezistență, căutând posibile puncte 
de pivotare. Vedem că prețul a găsit probabil un 
punct de pivot la 1,5648. Apoi, un trader aplică un alt 
instrument tehnic, nivelurile Fibonacci, care îl ajută 
să afle unde se menține prețul chiar acum și dacă 
există un punct pivot. Un trader vede că în acest 
moment nivelul Fibonacci de 50,0% intersectează 
nivelul de suport, confirmând astfel probabilitatea

INDICATORI AI ANALIZEI 
TEHNICE
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unui punct pivot. Următorul pas este analizarea 
indicatorilor tehnici, în special a unui oscilator 
stocastic care este echivalent cu indicatorul RSI 
menționat anterior. 

Principiul este același - pentru a identifica zonele 
de supracumpărare și de supravânzare. Valoarea 
oscilatoarelor stocastice peste 80 semnalează 
condiții de supracumpărare, în timp ce valoarea sub 
20 indică condiții de supravânzare. În cazul nostru, 
osicilatorul stocastic este sub 20. Astfel, acesta este 
deja un al treilea semnal de cumpărare. Divergența 
Bullish oferă un semnal decisiv final. Acest model 
de sfeșnic indică faptul că o inversare a trendului 
este posibilă în sus, dacă o lumânare curentă se 
suprapune 100% pe corpul lumânării anterioare.
Să tragem o concluzie. Toate instrumentele tehnice 
aplicate în acest exemplu evidențiază aceeași idee 
de tranzacționare, adică cumpărarea. Am prezentat 
o analiză complexă. Depinde de dumneavoastră să
alegeți un set special de instrumente tehnice.
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SEMNALELE DE 
TRANZACȚIONARE

SISTEMUL DE 
TRANZACȚIONARE TRIPLE 
SCREENCe semnale speciale de indicatori sau alte instrumente 

ar trebui să fie luate în considerare la tranzacționare? 
Depinde de instrumentele alese de dumneavoastră, 
deoarece acestea generează propriile semnale și 
interacționează cu alți indicatori tehnici, oferind astfel un 
rezultat clar.
De exemplu, să examinăm Triple Screen, un sistem 
popular de tranzacționare realizat de Alexander Elder. 
Ne propunem să aflăm cum sunt generate semnalele.

Alexander Elder a introdus strategia Triple Screen în 
1986 și este populară de atunci. Este folosit de mulți 
traderi până în prezent într-o variantă sau alta.

Ideea de bază a sistemului Triple Screen este de a 
efectua o verificare triplă pentru tranzacții: într-una 
dintre etape, multe poziții posibile vor fi eliminate. 
Identificăm trendurile pe termen lung, pe termen mediu 
și pe termen scurt și intrăm pe piață numai în direcția 
trendului predominant.
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Gama de indicatori care pot fi utilizați nu este 
limitată. Ideea este de a determina trendul pe un 
interval de timp mare folosind indicatorul de trend 
și de a găsi un punct de intrare folosind oscilatorul. 
Prin urmare, puteți utiliza orice indicatori de trend și 
oscilatoare.
Acest sistem de tranzacționare se bazează pe trei 
ecrane sau trei intervale de timp: graficele pe 4 ore, 
1 oră și 15 minute.
Primul ecran ne permite să identificăm un trend. 
Astfel, putem decide în ce direcție vom deschide 
o poziție. În acest scop, putem folosi un oscilator
MACD. Dacă barele MACD sunt înclinate spre sus,
acestea indică un trend ascendent, în consecință,
barele descendente indică un trend descendent.

INDICATORI

Strategia Triple Screen 
folosește o combinație 
de indicatori de trend și 
oscilatoare.
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Aici căutăm cel mai potrivit punct de intrare pe 
piață. Ar putea fi un retracement minor sau o 
corecție. În această etapă, sarcina noastră este 
de a judeca dacă există un retracement sau o 
corecție. Ar trebui să evaluăm un punct precis. Să 
presupunem că am văzut un retracement minor. 
Trebuie să aflăm un anumit grad de corecție 
și dacă piața este în condiții de supravânzare. 
Această sarcină este rezolvată printr-un oscilator 
stocastic. Vedem că un oscilator stocastic a scăzut 
sub nivelul de supravânzare (20%) și își continuă 
mișcare ascendentă. Acest semnal înseamnă 
că retracement-ul s-a terminat și semnalul de 
cumpărare anterior a fost confirmat.

Următorul pas este 
reprezentat de cel de-al doilea 
grafic.
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În cele din urmă, continuăm 
cu cel de-al treilea ecran, care 
ne va oferi o idee pentru un 
punct de intrare pe piață.

Pe această diagramă, plasăm o comandă în 
așteptare sau un buy stop, care este o pereche 
de pips deasupra unui punct înalt al sfeșnicului 
curent (este evidențiat pe diagramă). Important, 
dacă un buy stop nu se declanșează atunci când 
se formează un sfeșnic ulterior, această comandă 
trebuie să fie deplasată la un maxim al lumânării 
ulterioare cu cea mai mică valoare. Aceasta este 
lumânarea potrivită în care înlocuim comanda 
noastră buy stop. Dacă o comandă se declanșează 
corespunzător, ar trebui să setăm o comandă stop 
loss. Ar trebui să fie plasat cu câteva pips sub cel 
mai mic preț al celor mai recente două lumânări.
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Sistemul Triple Screen al lui Alexander Elder 
poate servi ca o bază foarte bună pentru 
construirea propriei strategii de tranzacționare 
Forex. Principalul lucru pe care trebuie să-l luați 
în considerare este să verificați tranzacțiile în mai 
multe etape, urmând doar un trend pe termen lung.

Calitățile esențiale ale traderilor valutari sunt 
autocontrolul și autodisciplina. În condiții de piață 
dificile, când emoțiile sunt în creștere, fiecare 
începător și poate chiar și unii traderi experimentați 
sunt victime ale deciziilor lor de tranzacționare 
pripite și neînțelepte. Cum să vă păstrați o 
gândire limpede și să dezvoltați autodisciplina? 
O soluție excelentă este păstrarea unui jurnal 
de tranzacționare. Puteți nota fiecare pas pe 
Forex, care vă poate ajuta să vă sortați rutina de 
tranzacționare zilnică. Asigurați-vă că includeți 
informații detaliate despre fiecare ofertă și, cel mai 
important, despre motivul deschiderii sau închiderii 
acestei sau acelei oferte într-un tabel special. 

CONCLUZIE JURNAL DE 
TRANZACȚIONARE
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Iată un exemplu de astfel de tabel.

Pe lângă înregistrările obișnuite și corecte ale 
fiecărei tranzacții, este la fel de important să 
revizuiți deciziile de tranzacționare pentru o anumită 
perioadă. Mai presus de toate, analiza deciziilor de 
tranzacționare individuale ajută la aflarea propriilor 
greșeli, la realizarea motivelor din spatele lor și la 
reglarea fină a tehnicilor de tranzacționare.

Fiecare trader își adoptă propria abordare de 
a ține un jurnal. Cu toate acestea, calitatea 
înregistrărilor are un impact direct asupra 
rezultatelor tranzacționării. Dacă un trader își 
stabilește un obiectiv de a scăpa de emoții și 
greșeli tranzacționale, un jurnal trebuie tratat ca o 
parte integrantă a unei rutine. Când semnalele de 
tranzacționare au fost analizate și sunt înregistrate 
în formă scrisă, mintea umană funcționează mai 
eficient, astfel un trader este capabil să facă analize 
mai profunde și să identifice greșeli.

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

https://www.instaforex.eu/trading_platform
https://www.instaforex.eu/demo_account


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

1. Indicatorii tehnici sunt instrumente care
efectuează anumite calcule conform unor formule
date pe baza indicatorilor unei diagrame a prețurilor
și a volumului de tranzacționare, și apoi produc
automat un rezultat.

2. Un oscilator este un sistem care oscilează (în sus
și în jos) cu o anumită periodicitate în timp.

3. Un sistem de tranzacționare este un set de reguli
și decizii (atât de tranzacționare, cât și analitice),
bazat pe semnale de tranzacționare, precum și pe
instrumente de analiză a pieței.

4. Sistemul de tranzacționare Triple Screen
utilizează mai mulți indicatori de tranzacționare ca
mijloc de filtrare a semnalelor de tranzacționare
contradictorii.
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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.


