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Увод

 Наръчникът е безценно помагало, което насочва  читателя (търговеца) към при-
лагане на определена стратегия според класифицирани подходи . 
 За всеки от изброените подхода към ценовото движение сме приложили гра-
фично онагледяване на съответния пазарен модел чрез фигури, схеми и графики. С 
натрупване на опит и наблюдение на пазара у вас ще се развие способност за бързо 
и лесно откриване на работещи пазарни модели. Осмислянето на графично пред-
ставените подходи ще ускори израстването ви до успешен и печеливш търговец на 
финансовите пазари.
 Нашата цел е да ви покажем, как да намерите точното място за прилагане на 
определена стратегия, а вашият принос е прочитайки, мислейки, наблюдавайки да 
подредите знанията си, бързо и точно да виждате във формиращите се фигури ва-
шите „работещи“ модели. 
 Посредством подходите към ценовото движение, които сме разгледали,  ще 
„улавяте“ началото на двоен връх и двойно дъно при обръщащите модели, глава и 
рамене, W-образно дъно и т.н. при това без да изпускате част от движението. При  
консолидационните фигури ще се ориентирате по истинността на  пробива на ниво. 
ценовото движение се движи странично приблизително 70 % от времето и 30 % 
насочено. Умението за пренастройка на търговския план ще подобри значително 
финансовия резултат от търговската ви дейност.
 бързото и навременно откриване на разпознаваема пазарна ситуация дава пре-
димство за вход още в начален етап от ценовото развитие и увереност в очакваната 
развръзка.
 „Пазарът е като бавно въртящо се колело. Дали колелото продължава да се 
върти в същата посока, дали спира или променя посоката, зависи изцяло от сили-
те, които влизат в контакт с центъра и скоростта му. Дори когато няма усилия 
и нищо не ви принуждава да промените курса, колелото запазва определен импулс 
от миналата сила и се търкаля, докато стигне до задънена улица или подлежи на 
друго влияние.“ (Wyckof)

 Финансовите пазари са спекулативни. Ако спекулата и манипулацията са тер-
мини, които ви плашат, то този бизнес не е за вас. 
 Пазарите се контролират от големите инвеститори с огромен капитал. Тяхната 
цел е да увлекат търговците в грешната посока, да ги хванат в „ засада“, да ударят 
стоповете на сделките им и така осигуряват ликвидност и тяга за ценовото движе-
ние.
 В тези капани попадат търговците, които не познават концепцията на базо-
вия търговски модел. брокерите записват обучения, в които акцентират на тезата 
„Трендът е мой приятел. Следвайте тренда.“
 За начинаещия търговец този съвет звучи елементарно до момента, в който не 
се сблъска с алтернативата на тренда - корективните зони - зоните, в които инвести-
торите натрупват поръчки, наричани търговски ренж, зони на консолидация, ордер 
блок, бодлива тел и т.н..
 Пътят към устойчиво успешна търговия  не е лесен. Като всяко ново начина-
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ние изисква време и усилия за осмисляне, овладяване,  практикуване, дисциплина, 
спазване на лични търговски правила,  борба с личностни качества- страх, алчност, 
гордост, величие, инат, самоувереност,  само достатъчност, умение за елиминиране 
на  чужди мнения  и т.н. , но чрез използване на наръчника това време ще се съкрати 
поне двукратно.
 Конструиран като книжно тяло със спирала, която позволява лесно отваряне и 
удобно четене и наблюдение на схеми, диаграми, графики.

С пожелание за успешна и доходоносна търговия
Авторите
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Ч А С Т  П Ъ Р вА :

 К А К  С Е  Д в И Ж АТ
 

П АЗ А Р И Т Е ?


