
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
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движение.

https://www.boeing.com/


EUR/USD01

Седмична графика

От седмична графика виждаме, че валутната двойка се намира в странично движение,
което продължава девет седмици. Силите на биковете и мечките са изравнени, като има
лек превес на мечките. Причинната за този лек превес на мечките е, че това странично
движение е част от низходящия тренда. Той е все още валиден.
Опита за покачване на биковете доведе цената до тест на 21 ЕМА. Цената не затвори над
това важно ниво. Това показва, че биковете все още не могат да поемат контрол. Как да
разберем, че мечия тренд приключва и започва покачване? Няколко последователни
големи бичи свещи, биха показали, че тренда вече е възходящ.



EUR/USD01

Дневна графика

От дневната графика виждаме, че пробива над нивото на съпротива от 1.1384 и горната
тренд линия е фалшив. Това разколеба биковете.
След голямата меча свещ от вторник не последваха допълнителни разпродажби. Цената
не успя да пробие червената линия, която свързва дъната образувани от страничното
движение. Това показва, че към момента и мечките не са достатъчно силни. 
Пробив под 1.1280 ще покаже, че започва спад. Този спад вероятно няма да е
продължителен. Причината е, че често пъти движения след странична консолидация
образувана в края на тренда са последните движение от целия тренд. 
Пробив на последния връх от 1.1481 ще покаже, че започва покачване.



S&P 50002

Седмична графика

Цената намери само времена подкрепа на 21 ЕМА. През последната седмица имаше
изненадваща разпродажба и цената затвори под долната тренд линия на построения
канал. Това е ранен признак, че покачването поне временно е спряло. Обикновено след
такава голяма меча свещ, мечките са обнадеждени, че по-ниски цени са по-вероятни. От
своя страна биковете предпочитат да изчакат с нови покупки. Това означава, че през
следващите седмици вероятно ще станем свидетели на тест на нивата на подкрепа около
4250. Ако те бъдат пробити, следващо важно ниво на подкрепа е малко над 4000. 
От друга гледна точка връщане на цената обратно в предишния канал, ще покаже, че се
образува странично движение или имаме подновяване на покачването. 



S&P 50002

Дневна графика

От дневната графика виждаме, че индекса е силно разпродаден. Движението е силно с
последователни мечи свещи затварящи около минимумите си. Възможно е в понеделник
цената да отвори с гап в низходяща посока. След това през седмицата можем да станем
свидетели на рязка възходяща корекция, защото индекса е силно разпродаден.  
 



DAX 4003

Седмична графика

Германския основен индекс остава в странично движение. Вероятно предстои тест на
нивото на подкрепа. Ако някоя от границите на страничното движение бъде пробита,
вероятно ще последва движение в тази посока. Ако пробива е истински и цената не се
върне обратно в страничното движение можем да очакваме движението да продължи с
ширината на страничното движение. 



02

Седмична графика

От седмичната графика виждаме, че през последните пет години цената не може да
намери посока. Последните няколко месеца се формира тесен канал. Нивото от 180 долара
е подкрепа. Последния връх е на 278 долара.

 

The Boeing Company (BA)04

http://www.zoom.us/


02
Дневна графика

От дневна графика виждаме, че горната линия на този канал е достигна и не е пробита
възходящо. След това се формираха три последователни мече свещи, които затварят на
минимумите си. Това прави следващ спад по-вероятен. Можем да станем свидетели на тест
на долната линия на построения канал. 

Затваряне над последния връх ще развали този сценарии и не направи покачване по-
вероятно.

 

The Boeing Company (BA)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

