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 Такова потвърждение не се получава от следващия бар, а бар 2 е тип въртящ връх. Вър-
тящият връх е отправна точка за продължаване или обрат.

 Бар 3 отново е пин бар, потвърден с вторият след него, но движението е прекъснато от 
бичи бар. Този бичи бар разваля идеята за продажби.

 Бар 4 е пин бар, който „забожда“ опашката си не само под съседният бар, а и под пре-
дходните пет бара.

 Екстремумът на тази опашка се отбелязва и ще се използва след формиране на доджи по 
движението. От него започва „Началото на броенето“.

 След няколко сесии се стига до формиране на доджи (1).

 През тялото на (1) прекарваме една линия и разстоянието до линията на „начало на бро-
ене“ отбелязваме с „Н“.

 Това доджи (1) ще разполови движението от линията „Начало на броенето“ да края на 
суинга. Този бар се намира в насоченото движение.

 Трета стъпка – определяне на вход, стоп и профит за сделката.

 Ранен вход

 Това е входа на пин бара 4. 
 Поставя се чакаща поръчка на цена отваря. 
 Стопът е под екстремума на бара, а първият очакван профит е два пъти пин бара.

 Добре е, да се ползва поръчка с кратен обем. По този начин след  двойното изпълнение 
на големината на бара, ще се прибере  част от печалбата и защити входа. Фиг.2.
 
 Имайки предвид, че доджито е консолидация на по-малка рамка, ще очакваме следва-
щите пазарни фази, а именно:

 - разширяване – увеличаване на силата;
 - импулс – проявление на генерираната сила.
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Фигура 2. Поставяне на ранен вход.

 Втори вход
 - Чакаща за покупка  на цена отваря на втория бар след доджи (1) спазвайки принципа 
–сгъстяване – разширяване – импулс се търгува;
 - Стоп под/над предходен екстремум;
 - Профит  - разстоянието обозначено с „Н“.

 Как се проследява едно движение?

 1. Определяме началото на суинга. 

 Низходящото движение е прекъснато от силен импулсен бичи бар. Той поглъща няколко 
бара от предходното движение. Допускаме, че  вероятно е приключило низходящото дви-
жение. На тази база приемаме, че най-ниската стойност на бара е началото на вероятен нов 
суинг. Фиг.3
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Фигура 3.
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 2. След насоченото движение се формира ширина с минимум три бара.

 Появата на бар (1) – доджи е сигнал за предстоящо развитие на ценовото движение. 
Трите бара след импулса, сами по себе си формират рендж, а доджито е един микро рендж 
формиран на върха му.

 Поставяме хоризонтална линия върху тялото на доджито. Отбелязана е като „Линия на 
доджи“. Това е линията, около която цената ще опише синусоида или отскочи от нея.

 Този бар 1, е формиран в началото и вероятността да остане в средата на по-голямо дви-
жението е голяма. Освен това преди него, няма формирано суингово движение от типа 1-2-3.
Консолидацията оформена от трите бара преди бар 1 – доджи е с вероятно изпълнение в 
посока на импулсния бар. Това ще предизвика разширяване  и последващ тест на линията 
на доджи. 

 Възможностите за вход са в посока на поглъщащия бар (в случая бичи) със стоп под 
консолидацията и профит нейната ширина.

 След изпълнението цената може да се върне и тества „Линия на доджи“. Там ще се фор-
мира възможност за втори вход в посока покупки. Ако не се формира пин бар, то това ще е 
среда на насоченото движение. Ако се формира такъв, то той ще направи суинг и появата на 
следващо доджи или въртящ връх, ще се окаже на върха.
Фигура 4.
 
 Бар (2) е точно такъв. Тества линията на доджи. Това поставя начало на нов микро суинг. 
Съобразяваме го с началото и отбелязваме като (2), спазвайки пазарната парадигма 1 2 3. 
Това ще рече, че цената има вероятност да продължи в бича посока.
Фигура 5.
 
 Барове  4 и 5 са аналогични на барове 1 и 2. Бар 6 поставя началото на нов микро суинг и 
цената спазвайки гореописания алгоритъм, продължава в бича посока.Тази линия на доджи-
то от новия микро суинг, ще бъде евентуалната цел на корективното движение.
Фигура 6.
 
 Това е алгоритъма за проследяване на едно движение, като използваме положението на 
бар доджи , когато е част от посоката на цената. Бар [2] тества линията на доджи, формира се 
консолидация на по-малка времева рамка и цената продължава основното движение. Места-
та за вход  са, както е описано по-горе.

 На фигура 7 е проследено развитието на цялото ценово движение и вече показано до-
джи, което е формирано на върха.
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 1. Тренд линията, начертана по Сперандео е пробита и тествана. 
 2. Няма барове, които да са тествали екстремума на доджито и да са затворили като 
бичи.

 Това са признаци, които ни позволяват да разглеждаме доджи бара, като бар на върха на 
насоченото движение.

 Първата цел при такова развитие е движението да отиде да тества екстремума на суинга 
{2}. При изминаване на ценовите нива до този екстремум, може да се появяват барове, опи-
сани във възходящото движение. Има и случаи, когато движението отива и тества  ценовите 
нива  на суинга, без да прави никакви корекции. Това основно се случва при новини, когато 
те катализират (ускоряват или забавят) движението.

 

Фигура 4.


