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Ние търсим модели там, където ги няма.

● Един експеримент със случайно, но асиметрично разпределение, 
проведен с мишки и хора показва, че хората, за разлика от мишките, са 
твърде увлечени да търсят алгоритъм и затова … имат по-малък успех. 

● Това е твърде опасно например на фондовите борси, където съществува 
илюзията, че движения, които са всъщност случайни, може да бъдат 
предвидени.

 Източник : https://economix.bg/decision 

https://www.google.com/url?q=https://economix.bg/decision&sa=D&ust=1544730308385000&usg=AFQjCNGDPoH-U0g_eLUkVxYTdbKLzn8EQw


Когато Apple пуска първия айПод със случайно миксиране на 

песните, всички са убедени, че в алгоритъма има заложени 

предпочитания и затова песните се повтарят. Затова се 

налага компанията да смени алгоритъма и да го направи по-

малко случаен, за да изглежда случаен.

 Източник : https://economix.bg/decision 

https://www.google.com/url?q=https://economix.bg/decision&sa=D&ust=1544730308419000&usg=AFQjCNF9AfMbtFmvkvtSCb-JHbOss20SiA


През 80-те  на 20 век психологът Пол Андрийсън прави 

експеримент със студентите си от МИТ, като ги кара на 

изберат портфейл от инвестиции. След това ги разделя на 

две групи – едните имат достъп само до информация за 

промените в цените, докато вторите имат достъп до цялата 

финансова информация и даже може да се консултират с 

експерти.  Групата с по-малко информация приключва, 

печелейки двойно повече от по-информираните. 

 Източник : https://economix.bg/decision

https://www.google.com/url?q=https://economix.bg/decision&sa=D&ust=1544730308458000&usg=AFQjCNHgPIePEj389upPuJd_rjPu3QuWQg


● Многото информация разфокусира. 

● Знанието има намаляваща възвращаемост. 

● Този дефект на ума (избягване на загубите) е демонстриран от 

Тверски и Канеман през 70-те. 

● Загубата боли два пъти по-силно отколкото радва печалбата. 

 Източник : https://economix.bg/decision

https://www.google.com/url?q=https://economix.bg/decision&sa=D&ust=1544730308491000&usg=AFQjCNEBsuW5jnlxdmrps_ItZmvGy_JbQg


Съществуват три теории , които са невидими , но 
оказват огромно влияние върху поведението на 
човека.



Теория на относителността

Чрез лунните  и слънчевите цикли. Например два дни преди и след 

пълнолуние и новолуние повечето от хората не се наспиват добре 

и вследствие от това са по- емоционални, когато трябва да вземат 

рационални решения.



Теория  на квантовата механика

Квантовата механика описва законите на движението на 

микрочастиците, но тъй като свойствата на телата се определят от 

свойствата и взаимодействието на частиците, от които се състоят, 

затова квантовата механика се използва и за обяснение за много 

макроскопични явления. 



Окончателното формиране на квантовата механика като 
последователна теория е свързано с формулирания от Хайзенберг 
през 1927 г. принцип (съотношение) на неопределеността. Той 
твърди, че никоя физическа система не може да се намира в 
състояние, при което координатите и импулса й(скоростта, 
кинетичната енергия) едновременно приемат напълно определени 
значения. Това означава, че всяко състояние се проявява с 
определена вероятност. Природата има вероятностен характер.

Източник: http://bgchaos.com/category/fractals/quantum-mechanics

https://www.google.com/url?q=http://bgchaos.com/category/fractals/quantum-mechanics&sa=D&ust=1544730308612000&usg=AFQjCNGY63IDTw4DEtUgCBCNzhAHvfqTZQ


Теория на хаоса

Теория на хаоса е математически апарат, опериращ на базата на 
поведението на някои нелинейни динамични системи и описващ 
явление, известно като хаос — още и като термина „чувствителност към 
началните условия“.Примери за подобни системи са: атмосферата, 
турбулентните потоци, биологичните популации и икономическите 
системи. То вече се третира на практика от позициите на теорията на 
хаоса, включително социалната организация, цикличностите в 
развитието, движението на пазарите, биологичните популации, 
турбуленцията на флуидите и т.н.

https://www.google.com/url?q=https://bg.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25BE%25D1%2581&sa=D&ust=1544730308658000&usg=AFQjCNF42Lzab_hfvSn-WHIdbShwHB9KSA


● Беноа Манделброт.(р.1924, п. 2010), е френски математик, изследовател на 
фракталната геометрия.

● Най-важното понятие е атрактор. Неговата основна характеристика е 
повтарящото се действие. Този атрактор пресъздава нещо като 
хомеостаза , подобно на тази, при която популацията на насекомите 
влияе на популацията на жабите. 

● В частност, присъствието на голям брой насекоми води до увеличаване 
броя на жабите, а големия брой жаби ще изяждат повече насекоми, което 
води до съкращаване популацията на тези насекоми. Поради 
намаляването на храната, популацията на жабите започва да намалява.



Пазарът се движи на горе докато има купувачи (и има кой да продава), 

след което пазара обръща и започва да се движи надолу докато има 

продавачи

(и има кой да купува), след което пазара обръща и всичко се повтаря. 

Движенията, които са всъщност случайни, не може да бъдат предвидени.



Убеждения

Нашият мозък има бърза и бавна система за обработка на 
постъпващата информация. За мен е много важно да разбера как 
вземам решение. Положих много усилия  последните две години, 
прочетох много книги и разработих моята лична процедура за вземане 
на решения.Моето убеждение е , че валутния пазар се подчинява на 
теорията на хаоса и събитията имат случаен/вероятностен/ характер. 



Повече от десет милиона индивидуални спекуланти и стотици хиляди 

институционални предопределят огромно количество степени на свобода на 

валутния пазар. Решаване на такава задача / много степени на свобода/ 

изисква използване на числени методи «Монте Карло»



Стандартно отклонение/Нормално разпредление/Централна гранична 
теорема

 

By M. W. Toews - Собствена творба, based (in concept) on 
figure by Jeremy Kemp, on 2005-02-09, CC BY 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1903871

68,2 % от всички търговии се 
намират на едно стандартно 
отклонение. Това означава, 
съотношението печалба/загуба 
може да бъде в интервала 1/1 до 2/1. 



Поставям си за цел стопа и профита да се намират под едно стандартно 

отклонение , което като сума в долари да бъде под 2% от капитала. Стопа го 

поставям на ниво около 40% от волатилността за последните два- три дена. 

Профита от 50%-80% от волатилността за последните два- три дена. 

Поставям чакащи позиции за пробив след 8 часа по Франкфурт в двете 

посоки /последните от 14 до 20 часа/. Поставям чакащи позиции за пробив 

след 8 часа по Ню Йорк в двете посоки /последните 5 часа/.



● Ако движението се забави след 18 часа по Лондон затварям позициите, 

независимо от резултата.

●  Ако нещо в движението не ми харесва затварям позициите/ избягвам 

последващи емоционални решения /

● Неотворените позиции ги изтривам в 8 часа по София .

● Нямам никаква идея в коя посока пазара ще отвори позиция. Пазара 

решава накъде тръгва, аз го чакам да направи пробив.



● При ниска волатилност за последните два дни -Стоп под 20 пипса – не се 
работи. 

● При достигане на цел за профит 8,2% се спира работа до края на месеца. 
● При достигане на загуба 6% се спира работа до края на месеца. 
● Пазара за валути дава следната информация- от 8 часа по Франкфурт 

през , 8 часа по Лондон , през 8 часа по Ню Йорк , през 8 часа по Токио 
най-висока и най-ниска цена за съответната валиутна двойка и съответно 
дали има пробиви през четирите сесии. Ако има истински пробиви има 
тренд. Но тази информация не може да бъде предсказана.

Източници:
Литература : Психология на тълпите -Гюстав Льобон
Мисленето- Даниел Канеман
Ти не си твоят мозък – Джефри Шуорц , Ребека Гладинг













Заключение

➢ Събитията, които се случват имат вероятностен /случаен/ характер;
➢ Мисленето и процедурата по вземане на решения е строго индивидуална 

и отговорна за над 50% от успеха на форекс спекуланта;
➢ Спекулацията на форекс е необходимо да се разглежда като обикновен 

бизнес, който има месечни и годишни цели. Ясна визия за размера на 
загубата и печалбата /както се случва в обикновен бизнес/  и приемането 
им в контекста на месечните цели. Минимално пропадане на капитала.

➢ Системата за търговия е необходимо да отваря позициите на случаен 
принцип, резултата от спекулацията е част от числен метод «Монте 
Карло».


