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Основи и тънкости във ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА

 8. Така показанието на Фибо „0“ е предполагаемата цел за таргет. 
 9. Според принципа на редуване, ако предположението ни е вярно, то ще се развие им-
пулсна (с) вълна.
 10. Вход се търси след поява и затваряне на поглъщащ бичи бар или формиране на нова 
ширина с двойно или тройно дъно.

 Развитие на движението и възможност за втори вход.

 След теста на горната граница на ренджа и закрепването на цената (барът докоснал 
горната граница от външната страна и затворил) се поставя чакаща или директен вход за 
покупки.
 
 Стопът е от другата страна на ренджа.
 Профитът е малко преди  „0“ по Фибоначи.(около 10-20%).
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Основи и тънкости във ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА

 Ако движението е силно, то ще направи втори опит за тест на границата на ренджа, този 
път със суинг.
 При теста може да се чака с лимитна поръчка за покупка или след закрепване, да се вле-
зе директно.
 Стопът отново е под ренджа.

 Ако цената отскочи от това ниво и възстанови възходящото движение, то от това следва, 
че теста е направен с под вълна от по-голям порядък.
 
 Ако пробие ренджа и затвори под него, това е край на корекцията.
 
 Ако се получи отскок от границата на ренджа, то той трябва да е в зоната на 38,2 – 61,8 
по Фибоначи. В този случай се търгува по т.нар. ефект на ПИП. 
 
 Това е формулата: 81 – 0 – (38,2). 
 
 Казано по друг начин: От стойността на построеното Фибо корекция на 81, цената дос-
тига до „0“, прави корекция в зоната (38,2 – 61,8) и тества корекцията в 38,2 в отрицателната 
страна на Фибоначи корекция. По тази причина е поставена в скоби.

Това е развитото движение на времева рамка Н1.
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Основи и тънкости във ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА

 На тази фигура е показано идентичното развитие  при Н4.

 След достигането на стойността (38,2) цената се стреми да се върне в първоначалното 
положение (стойността по Фибо 100). Това става, ако в зоната 38,2 – 61,8 цената не отскочи 
отново в бича посока. 
 Това е дневната графика
  
 След връщането си до „100“ твърде вероятно е, цената да поеме във възходяща посока. 
Това се явява и абцисната ос на синусоидата, описваща ценовият цикъл.
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Основи и тънкости във ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА

ТЪНКОСТИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

„КУКА НА РОС“

 ОБЯСНЕНИЕ на казуса с практически пример 19.02.2021 15:50 
При започване на корекцията е формирана една Кука на Рос (малкото 1 2 3). 

 Тази кука не се разви, а прерасна в по-голяма (голямото 1 2 3). В процесът на изгражда-
не се разви консолидация и е отбелязана с пунктир. 

 Вплитането на две куки, дава сигнал за сила, а консолидацията показва генериране на 
ликвидност и насочване на силата в някаква посока. До този момент имаме идея за генери-
ране на сила, но не и за посока. 
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 След фалшивият пробив се разви трета кука (вътрешна на голямата), която тества долна-
та граница на ренджа. 

 Поглъщането с два бичи бара вече е сигнал за покупка. 
 Входът стопа и профитите са обозначени. 

 Такъв тип поведение на пазара показва силно насочено движение. Вплитането на две и 
повече формации от един тип (в случая кука на Рос) се смята лесно - 3 куки х 2 профита = 
общо шест профита, както са показани на графиката. 

 Все пак, движението ще измине този път, но за определено време. Това е много добър 
сетъп за по-дългосрочна търговия и умение да се чака. В другият случай, когато не се чака 
се търсят входове при минимални корекции. Това е разчета на м5 . нструментът е GOLD.
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Основи и тънкости във ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА

СТРАТЕГИЯ „ 4 / 5“
   

 Стратегията се базира върху начина, по който се развива разширяващият се модел 
на ценообразуване. Моделът е геометрична фигура - триъгълник. Триъгълник, който не се 
свива, а по-скоро се разширява. Този модел може да се появи на абсолютно всеки период 
от време, така че можете да търгувате стратегията поне от пет минути до седмични интер-
вали.

 Фиг. 1 Общ вид на графиката
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 На графиката е показан търгуваният модел при EUR/JPY - D1 . 
 На всяка друга двойка всичко ще бъде абсолютно същото. За по –лесно идентифи-
циране препоръчвам използване на  линейна графика и очертаване на границите с тренд 
линии.

 Как работи стратегията ?

 Същността на стратегията е да се работи само върху определени движения в рамки-
те на модела. Движенията на цените от ред на ред в рамките на модел се наричат модел на 
вълната. 
 
 И така,  всеки триъгълник е изграден от пет вълни. 

 Изчаква се формирането на първите три вълни от него: 1-2-3. 
 Чертаят се границите на триъгълника по началната и крайната точка на всеки от 
суинговете, изграждащи модела.

 Принципът е да търгувате само на 4-та и 5-та вълна при шаблона, след това да за-
творите сделките и да забравите за него.

 Нека разгледаме и приложим елементите на стратегията  в посочената на фиг.1 гра-
фика.
 
 1. На графиката по-горе моделът вече е формиран и ние знаем резултата. Сега нека 
разгледаме момента, в който моделът все още не е съществувал, когато тепърва е започнал 
да се формира и стъпките в проследяването на движението, както и логиката при открива-
не на ордер.

 2. И така, моделът може да бъде определен само от окончателно оформените три 
първи вълни (1,2,3) или от четири точки (A, B, C, D). фиг. 2.

 3. Именно поради тази причина започваме да търгуваме от 4-та „D„ вълна. Преди 
това просто не бихме могли да дефинираме самия модел.

 4. Когато има 4 точки, построяваме тренд линии  през тях и ако има признаци на 
разширяване на диапазона (не трябва да са успоредни и стесняващи), тогава моделът 
може да се търгува.

 5. Според статистиката от 100 такива модела 96 са имали повече от 5 пълни вълни. 
Поради тази причина можем да кажем с почти пълна увереност, че освен първите 3, моде-
лът ще има още 4 и 5 вълни.


