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EUR/USD01

От седмична графика на най-търгуваната валутна двойка виждаме, че в момента се
развива широко странично движение(маркирано със син правоъгълник). Страничното
движение е добре дефинирано от зона на съпротива 1.2245-1.2350, както и от зона на
подкрепа 1.1602-1.1702. Много често, когато има странична корекция на предишно
покачване, цената намира подкрепа около последното важно дъното от покачването. В
случая това дъно е на 1.1602. 



EUR/USD01

Цената намери подкрепа в зоната на 1.17. На седмична графика виждаме, че се формират
две бичи свещи, които  не успяват да затворят над предишния връх 1.1906. Формира се
двоен връх.  В тази ситуация мечките са убедени, че биковете не са достатъчно силни и
започнаха разпродажби през последната седмица. Най-вероятно този спад все още не е
приключил, защото мечата свещ затваря на минимума си, а цената не е достигнала важно
ниво на подкрепа. 



02

От дневна графика виждаме, че има нива на подкрепа на 1.1750, 1.1734, 1.1700. Също
забелязваме, че дневната свещ от петък има голяма горна сянка и затваря на минимума си.
Това показва, че мечките са се активирали, а биковете са загубили сражението. Забележете, че
предишната предпоследна свещ също има голяма горна сянка. Това показва, че биковете два
пъти са опитали да постигнат по-високи цени без да имат успех. Когато цената не може да
продължи възходящо, тя намира по-лесния път, който към момента е надолу.  Това прави по-
вероятно да има спад до нивата на подкрепа. На тези нива можем да очакваме активиране на
биковете.

EUR/USD01
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Към момента е по-вероятно след като биковете се активират да има следващо покачване. То е
по-вероятно, защото последното покачване(1.16630-1.19088) е силно и много пазарни
участници очакват да има още едно движение нагоре. Таргет за това покачване е 1.1974.
По-малко вероятно е да има ново дъно под 1.16630 и спад под 1.1602. За да бъде такъв пробив
съществен трябва цената да пробие това ниво, то да се превърне от подкрепа в съпротива и
цената да остане под него. Ако това все пак се случи трейдърте ще очакват спад с ширината на
преденото странично движение.

EUR/USD01



S&P 50002

Индексът съставен от 500 най-големи американски компании е в покачване видимо на
месечна, седмична и дневна графика. През последната седмица цената записа четири
последователни мечи свещи видими на дневна графика. Както се вижда има няколко
подобни корекции до дългосрочната тренд линия. Всяка от тях е купена. Причината най-
вероятно е, че пазарните участници разглеждат всеки спад като възможност за покупка и
не искат да изпуснат „промоцията“.  



S&P 50002

Към момента е по-вероято текущата корекция да бъде купена. Ако видим, че цената
отскача възходящо от тренд линията, тогава ще е по-вероятно корекцията да приключи.

От друга гледна точка, ако през новата седмица има нови големи мечи свещи, а цената не
успее да се задържи над тренд линията, то тогава ще е по-вероятно да има по-дълбока
корекция. Тя може да е от порядъка на (15.00%-20.00%).



Злато03

В началото на месеца златото беше силно разпродадено. Това обърка пазарните
участници, които очакваха покачването от април и май да продължи. Ако погледнем
седмична графика на инструмента ще забележим нещо интересно: въпреки спада цената
не направи по-ниско дъно(маркирано с червена стрелка). Това показва, че мечата група не
е толкова силна и прави по-вероятно развитие на странично движение или покачване. 

Докато цената е над 1675 е по-вероятно да има странично движение в граници 1675 – 1915
или покачване(ако съпротивата на 1915 бъде преодоляна). 
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Както се вижда от седмичната графика цената на акцията на Microsoft е в силен възходящ
тренд. От последните 18 свещи само при три има по-ниско затваряне в сравнение с
предишната свещ. 

Microsoft04
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В същото време цената е твърде отдалечена от 21ЕМА, която е подкрепа за възходящия
тренд. В няколкото подобни случая(няма статистическа зависимост поради малък брой
примери) на отдалечаване от 21ЕМА с над 10.00 процента има връщане до 21ЕМА. Дали
отново ще видим ново връщане до 21ЕМА?

Microsoft04
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Нека да разгледаме дневната графика. Последното покачване е доста силно, като имаме две
големи бичи свещи(маркирани със стрелка). Те са по-големи от всички свещи в последното
покачване, но се срещат в края на движението. Това показва, че вероятно става въпрос за
buy climax. Много често погрешно се смята, че buy climax задължително води до спад.
Всъщност често води до странично движение. В конкретния случай виждаме, че се развива
странично движение. Често такива странично движения намират подкрепа при началото на
buy climax. В случая имаме подкрепи на 283.00 и 288.00. 

Microsoft04
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Не трябва да забравяме, че краткосрочно голяма част от движенията на дадена акция се
обуславят от движението на пазара на акции като цяло. Трябва да следим какво се случва с
S&P 500. Евентуална по-дълбока корекция при индекса би довела и до по-дълбока корекция
при  Microsoft.

Microsoft04



Търгувайте на едни от най-добрите условия.
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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.
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