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Основи и тънкости във ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА

 Нека направим едно обобщение.
 1. Кога пропуснато доджи се тества?
Ако не е тествано в движението, цената ще направи това, след завършване на суинговото 
движение.
 2. Как се разпознава, че няма да се тества?
Ако след доджи се формира пин бар и цената отскочи от екстремума му.
 3. Какво се случва след теста?
След теста на екстремумите на доджи бара, цената продължава в обратна посока.
 4. Как се познава, че доджи е в тренд?
 Пред този бар не трябва да има формиран суинг от типа 1-2-3 или a – b – c.
 
 Да навлезем в детайлите:
 1. След тест на единия екстремум, трябва да се формира друг (по-нисък / висок) и около 
него да се формира стронг ниво с пробив и тест на цената. – фиг.9.
 

Фигура 5.
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 На фиг. 9 е показано формирано стронг ниво на обръщащ конфигурация за продажба. То 
е формирано на ценово ниво, пробиващо тренд линията. 
 Тестът съвпада с точката на Сперандео (вижте тренд линии по Сперандео от миналия 
брой).
 2. Ако доджи е на върха или дъното след формирано АВС, дава сигнал за промяна в 
посоката.
 3. Доджи ще бъде тествано през следващи сесии на обратното движение, ако не е тест-
ван екстремума му от следващата търговска сесия.
 4. Ако е тествано с една или две сесии, то вече е в средата на движението и входа е по 
посока на основното движение.
 5. Ако тества и затвори от другата страна, се чака следваща сесия.
 6. Ако и другият бар не успее, движението променя посоката.
 7. При такова развитие позиция се поставя в посоката, обратна на посоката започнала 
теста.

Фигура 6.
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 8. Всяка поява на доджи, да се разглежда като механика на пазара.
 9. Ако профитът е изпълнен с повече от 20%, то движението се развива в по-голяма 
рамка. Вероятно е разширение на рендж.
 10. Около доджи се търси консолидация. Има малка и голяма. Пробивът на тази консо-
лидация ни дава яснота за предстоящата посока.
 11. Самото доджи е консолидация и може да се ползва за профит.
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Фигура 8. Цялостно развитие на движението.

 Търговска особеност:

 1. Когато доджи е на върха или дъното след формирано предходно движение от типа 
1 – 2 – 3, да се разглежда като рендж. Горната и долната граница са екстремумите  на бара. 
При търговия на такъв тип доджи, да се търси еднократно изпълнение на профита, защото 
може да е част от по-голям суинг.

 2. Ако този профит се изпълни и цената е по посока на изпълнението, да се търсят дру-
ги фактори за вход по новата посока. Ако няма такива или не са надеждни, се търси вход по 
основната.

 3. Ако този профит се изпълни само един път или един и половина пъти и цената се 
върне към доджи бара, се търси вход по посока на връщането. Фиг. 10

 Цената е формирала доджи след  суингово 1 – 2 – 3.Виждаме бара, но не сме сигурни 
дали е приключил този суинг. Ако решим да търгуваме тази ситуация и ММ ни позволява 
 то профитът да се смята за изпълнение един път.
 Входът за продажба е под долната граница на ренджа очертан от екстремумите на барът 
доджи. Идеята за продажба е тест на долната граница на предишна консолидация. При про-
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ектирането е видно, че ако движението поеме в меча посока, профитът от 1.5 пъти съвпада 
с границата на предходната консолидация.
 Ако движението изпълни нашият сценарий, задължително трябва да се изчака след това. 
Може да сме в по-голям суинг и да не сме обърнали внимание. Фиг. 11

Фигура 11.

Фигура 10.


