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ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА

« Голямо е човешкото изпитание,
да вярваш в себе си, без да се надценяваш.

Още по-трудно е да изпревариш другите
без да ги спъваш.

И когато стигнеш там, където си се запътил, 
не гледай надолу, към тези, които си изпреварил.
Вдигни глава и виж какви нови за изкачване врхове 

има.»
Пламен Петров

Списание 
“Основи и тънкости във ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА” е 
месечно списание за популяризиране и разпростра-
нение на финансова информация относно валутните 
и стокови пазари.

Основната му цел е обучителна и прогностична, като 
информацията в него няма задължителен характер 
за читателя.

Списанието е структурирано в следните раздели: 
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анализ за начинаещи и напреднали; 
 -фундаментален анализ;
 -месечни прогнози;
 -психология и управление на капитала;
 -приложения.

Всички публикувани материали са лично мнение на 
авторите и не са критерии за търговия от страна на 
читателя.

Търговията на валутните и стокови пазари е с висок 
риск.

Списанието е запазена марка на издателя, работи с 
авторски материали и никаква част от него не може 
да бъде репродуцирана без съгласието на издателя 
и задължителното ползване на “Основи и тънкости 
във ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА”
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КОРЕКЦИИ, ВИДОВЕ И РАЗПОЗНАВАНЕ

Продължение от брой 3

 Как да идентифицираме „късото С“?

 Предварително няма как да знаем каква ще бъде корекцията. Това се разбира в хода на 
развитие на цената.
 Ако имаме едно насочено движение, в определен момент то спира и започва обратно 
движение. Добре е движението да е по-голямо от предходният суинг.

Фиг. 1 USD/JPY на времева рамка Н4.

 След достигане на екстремум, е започнало хоризонтално движение от 4 бара. Твърде 
вероятно е да има зона на консолидация или някакъв вид корекция. В самата ширина на па-
зара има и формирано доджи. (За доджито, като фактор в ценовото движение ще се разгледа 
в отделна статия.).
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 Бързият преглед на движението показва, че има формирано 1 - 2 - 3. Това е 8,00 часа, 
12.01.2021 г., начало на търговския ден и търсим ориентация в каква посока и как да търгу-
ваме.

 1. Преминаваме в рамка Н1. фигура 2.

Фигура 2.

 При така развилото се движение имаме индикация за развитие на „късо С“. Търсенето 
на вход, в която и да е посока, не е удачно за дългосрочна търговия. Това е така, защото:
 1. Низходящото движение още не е потвърдено, въпреки двата мечи тренд бара.
 2. Цената е в консолидация и има разширение, без да са оформени границите.

 Въпреки това, има оформено a- b - c. Временно е маркиран края като предполагаемо (b).
Цената е направила мини рендж в зоната на 61,8, но не е достигнала до 81 по фибоначи. Ако 
е късо С, нивото 81 ще бъде пробито. 
 
 Рязкото слизане с последните два мечи бара, би трябвало да продължи с още един, а 
движението влиза пак в консолидация с доджи бара. Това е сигнал за втори опит да се тест-
ва екстремума. Ако и този път, цената не достигне и подмине дори малко нивото 81, ще се 
провали късото С и превес ще имат вече мечките.
 
 Условия за формирана къса „С“ вълна:
 - „b“ корекцията да е в зоната 38,3 - 61,8, но да не подминава 81 по Фибоначи;
 - предполагаемата „с“ вълна да завършва около „а“;
 - при връщането си прави рендж в зоната на 61,8;
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 - с разширяването на ренджа преминава нивото 81;
 - връща се за тест на ренджа, закрепва се на него и продължава основното движение.

 Ако едно от тези условия не се изпълни, късото „С“ е провалено.
 
 На фиг. 3 е показано, какво се случва с корекцията при провалено късо „С“

 Фиг. 3.

 

 
 Това е една плоска корекция.Интересното тук е как да предвидим целта на движението.

 Без да променяме Фибоначи корекция, остава закачено от екстремума до вълна „а“. Ко-
рективното биче движение затваря около линията 70,7 в случая. Ето защо, профитът ще 
бъде търсен максимално до - 170,7. В повечето случай това движение се изпълнява като  
1 - 2 - 3. Ал Брукс го нарича движение в два лега.
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 Видове корекции 

 Корективните вълни са съставени от три под вълни a - b - c. Посоката им е или в страни, 
както при рендж или рязко противоположни на импулсната вълна.

 В зависимост от движението се групират в три групи:
 - зиг заг образни;
 - плоски корекции;
 - триъгълници.
 
 В зависимост от конструкцията си, могат да бъдат единични, двойни или тройни. При-
ето е да се наричат:
 - единичен зиг заг;
 - двойни тройки;
 - тройни тройки.

 Схема 1. Единичен зиг заг.  
 

 Особености:

 - вълната „а“ е изградена от пет подвълни;
 - вълната „b“ е изградена от три подвълни;
 - вълната „с“ е изградена от пет подвълни.
 
 Характеристики:
 
 - вълна „b“ не е триъгълник;
 - вълна „b“ коригира „а“ поне с 50% и е два
пъти по-малка;
 - вълна „с“ припокрива „а“, а може и да е 
 по-дълга.

 Вълна „А“ е импулсна, водещ диагонал или зиг заг;
 Вълна „В“ е някакъв корективен модел.
 Вълна „С“ е импулсна, завършващ диагонал или зиг заг.
 Ако „А“ е диагонал, то „С“ не е диагонал (Принципът на редуване).
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 Схема 2. Двойният зиг заг (двойната тройка) е съставен от два прости зиг зага, съеди-
нени от вълната „Х“. 

 Схема 2.

          Y
 
 Схема 3. Троен зиг заг (тройна тройка).
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 Графика 1. Единична корекция 

 С  буквите  W,  Х и Y се обозначава всяко от простите зиг заго образни движения в рам-
ките на двойният зиг заг.
 Ако движението образува  друга междинна, тя се отбелязва с ХХ.

 Характеристика на двойните тройки:

 - вълната W е зиг заг;
 - вълната Х е корективен модел различен от разширяващ се триъглник;
 - вълната Х е по-малка от W;
 - вълна Y е зиг заг
 - вълна Y е равна или по-голяма от Х.

 


