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 6. След окончателното формиране на точка (D), можем да приемем, че вълна 4 ще 
бъде нагоре, което означава, че ще купим. И когато 4-та вълна свърши, ще има 5-та вълна, 
която ще се понижи и ние ще продаваме. След формиране на 5-та вълна „Е“ и докосване до 
тренд линията забравяме за модела. До края на пета сме прибрали всичко, което ни интере-
сува.
 
 7. Сега нека анализираме принципа на отваряне на сделки. Всъщност всичко е много 
просто. Всяка вълна от модела е малка локална тенденция, която ще се промени, когато 
вълната свърши. При промяната на тенденцията ще влезем в сделката. 

 Как да разберете кога тенденцията ще се промени? 

 Това е много просто - когато цената пробие своята тренд линия.

 8. За да купуваме на предполагаема вълна 5, трябва да изчакаме тенденцията на 
вълна 4 да се промени. Изчертаваме тренд линиите през АС и ВD и линия подвижението 
(обозначената с пунктир) и изчакваме цената да я пробие. фиг.3

Фиг. 2.
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Фиг.3

Така изглежда в свещи - фиг. 4.
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Фиг. 5. Линейна графика.

Фиг. 5. В свещи
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 9. Ще купуваме, докато цената достигне нивото на предишния екстремум.
 (най-високата точка - края на вълна 3), и там ще зададем отложена Sell limit, която ще се 
задейства в точка предполагаемата т (Е) фиг.5
 
 10. Взехме една вълна! На практика 110 пипа печалба. Сега чакаме да започне въл-
на 5, за да продадем на нея

 11. Когато цената пробие линията на съпротива на вълна 4, ще започне вълна 5. 
Продайте в точката на пробив (Е). фиг.5. 
 Ще фиксираме печалбата на нивото на предишния минимум на модела.

 12. Взета е и втората вълна! Почти 160 пипа за печалба;

 13. Какво следва?  Нищо! 4-5 и да тръгваме! 

 Прибрахме това, което е ясно. 
 Какво ще стане с цената по-нататък, не ни интересува. 
 Отидете на друга графика и потърсете нов модел там.

 Това е цялата стратегия! Подобно на миналото, това е много просто. И най-важно-
то, ефективно. Почти винаги ще получавате печалба.
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ЗА ДОДЖИТО И НЕГОВИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Фиг.1 Наблюдение на насочено възходящо движение. GBP/USD H4.
 

 На фигура 1 е показано едно биче движение. В него има няколко доджита и пин барове. 
Доджитата са отбелязани с цифрите (1) и (2), а пин баровете с 1, 2, 3 и 4. 
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 Нека направим уточнение за разликата между доджи, пин бар и въртящ връх.  

 Доджи е бар със съвпадащи цени на отваряне и затваряне и значително големи спрямо 
тялото опашки. Отклонението може да бъде до два пипа за времева рамка м 15.

 Пин бар е бар с тяло, който има опашка от едната страна. Тази опашка да е поне два-три 
пъти по-голяма от тялото. Допуска се да има опашка от другата страна, но тя да не е по-го-
ляма от 1/3 от тялото на бара.

 Въртящ връх е всеки бар, който има тяло, приблизително като предходен или предход-
ни барове, но с опашки почти равномерно разпределени от двете страни.

 Местоположение в ценовото движение

 Барът доджи може да се намира в:
 
 - в средата на насоченото движение;
 - да е в края на кулминационно движение:

 Когато е в край на кулминационно:
 
 - доджи не е на екстремума, но е близо до него;
 - доджи е последно и с него е формирана кулминацията.

 Всички барове – въртящ връх, чук, звезда и дожди са от групата на пин баровете. Доджи-
то се появява обикновено около кулминационните точки на едно движение. 

 Нека проследим развитието на едно движение

 Първата стъпка е определяне на началото на суинга.
 След като цената в продължение на няколко часа не е направила по-ниско дъно и се е 
формирал бичи поглъщащ бар, приемаме, че достигнатия екстремум на предходното корек-
тивно  движение е начало на новият суинг.

 Втора стъпка – спиране на насоченото движение и формиране на ширина с минимум 
три бара.

 Бар 1 е първия формиран пин бар. Неговият минимум не преминава под минимума на 
предходния бар.  Той се явява сигнален бар за продажба, но няма никаква гаранция до по-
твърждение от следващия бар.


