
валутни двойки, индекси, петрол, акции, злато



Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, не е препоръка или съвет за сключване на
сделки от Ваша страна и не е съобразен с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на
конкретен инвеститор. Сключването на сделки с финансови инструменти на международните финансови
пазари крие висок риск - можете да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от Вас
средства, както и да понесете разходи и загуби надвишаващи инвестицията Ви. Поради тази причина не
трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Настоящият материал съставлява
маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди
разпространението и на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на
инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност и възвръщаемост) на
финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Валутата
на представените инструменти може да е различна от валутата на инвеститора и печалбата може да се
намали или увеличи в резултат на колебания на валутния курс. Информацията се основава на брутни
резултати и ефектът от комисионните, таксите и други разходи би намалил възвръщаемостта. Този
материал е изготвен от името на „Карол“ АД – инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за
финансов надзор, ул."Будапеща" № 16,София 1000, България.

Важно! Риск от загуба и правни
разяснения



СЪДЪРЖАНИЕ
Какъв е тренда при EUR/USD? 

Продължава ли корекцията при

S&P500?

Какво се случва със среброто?

Ще продължи ли покачването при

Home Depot?



EUR/USD01

Седмична графика

Очакваната странична корекция се разви през последните две седмици. Образуваха се две
свещи с малки тела и големи сенки. Това показва временно равновесия между „бикове“ и
„мечки“. 
„Биковете“ не успяха да задържат по-високите позиции и да формират големи бичи свещи.
Бичата група е разколебана. За да има по-продължителна корекция трябва да видим
големи бичи свещи.



EUR/USD01

„Мечките“ все още са несигурни дали цената не е твърде ниска за нови продажби и затова
се въздържат от нови „къси“ позиции. 

Тренда остава низходящ. Времената странична корекция(част от низходящия тренд)
вероятно все още не е приключила. 

Алтернативен и по-малко вероятен сценарии е да започне директно покачване. По-малко
вероятно е, защото рядко се случва от силен спад директно да преминем в покачване.
Покачване над 1.17 ще покаже, че това се случва.



EUR/USD01

„От макро гледна точка имаме потенциална разлика в паричната политикана ФЕД и ЕЦБ.

 В САЩ започна затягане на паричната политика и е вероятно по-бързо покачване на
лихвените нива. Както се вижда от графиката, към момента пазара очаква повишаване на
лихвените нива да бъде обявено на срещата на FED на 15.06.2022.

В Европа председателя на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че увеличения на лихвите е малко
вероятно през следващата година.



S&P 50002

Седмична графика
Очакваната корекция е малко по-дълбока. Цената намери подкрепа на 21ЕМА. Все още
долната тренд линия на построения канал не е докосната. Ето защо малко по-ниско дъно е
вероятно. Тренда остава възходящ.

Алтернативно как ще разберем, че ще има по-дълбока корекция?  Трябва да бъде пробита
долната тренд линия. Това ще е първа индикация. По-нисък връх и подновяване на спада
ще покажат слабост при „бичата“ група.



S&P 50002

Дневна графика

Към момента в текущата корекция липсва поредица от големи червени свещи, която да
покаже сила на „мечките“. Имаме поредица от само две мечи свещи, като втората е с
голяма долна сянка. „Мечките“ не успяват да пробият първата защитна линия на
„биковете“, която е на ниво 4500 долара. Това показва, че към момента става въпрос по-
скоро за корекция, а не за промяна на тренд. 

На 15.12.2021 има важна среща на FED. На нея ще има подробности за паричната политика.
Ако се предвижда по-агресивно затягане на паричната политика, това може да доведе до
по-дълбока корекция.



Сребро03

Седмична графика

Среброто(XAG/USD) остава в странично движение. Цената намери съпротива в средата на
страничното движение. Последната свещ тества нивото на подкрепа 21.81. Възможен е
фалшив пробив под това ниво и връщане над него. 

Алтернативно, ако цената пробие и остане под 21.81, а това ниво от подкрепа стане
съпротива ще знаем, че страничното движение е приключило и предстои спад.

 



02

Седмична графика
 Home Depot(HD) е в силен възходящ тренд. Преди три седмици се формира голяма „бича“
свещ. Това е “buy climax”(показва временен връх). Възможна е корекция, която да е част от
текущия силен възходящ тренд. Като цяло тренда е силен. В средносрочен план е по-
вероятно да продължи възходящо. Спад под долната тренд линия ще направи сценария
невалиден.
 

The Home Depot, Inc.04

http://www.zoom.us/


Търгувайте на едни от най-добрите условия.

Karoll MetaTrader 4

Търгувайте с валути, индекси, злато и
петрол с една от най-добрите
платформи на световно ниво -
MetaTrader4!

Разберете повече!

Търгувайте с акции и още 10 000
инструмента с удобната платформа
Karoll Dealing! Насладете се на
интуитивен интерфейс и бързо
изпълнение на поръчките!

Karoll Dealing

Разберете повече!

https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya?utm_source=Analysis-V&utm_medium=pdf&utm_campaign=Analysis-V&utm_content=mt4
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis-V&utm_medium=pdf&utm_campaign=Analysis-V&utm_content=kd


Имате
въпроси?
Свържете се с нас!

Телефон
02/ 4008 244

Email us
forex@karoll.bg

Уебсайт
www.karollbroker.bg

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.karollbroker.bg/bg?utm_source=Analysis-V&utm_medium=pdf&utm_campaign=Analysis-V&utm_content=homepage

