
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
Приключва ли корекцията при

EUR/USD? 

Какъв е тренда при S&P500?

Интересна ситуаия при EUR/GBP.

Какво се случва със среброто?

Domino’s Pizza Inc?, Caterpillar Inc.?



EUR/USD01

Седмична графика

От седмична графика виждаме, че валутната двойка се намира в странично движение,
което продължава седем седмици. В такива случаи вероятността за пробив в една от двете
посоки е почти равна, като пробив по тренда е малко по-вероятен.

Корекцията почти достига до горната линия на построения канал. На тази линя е вероятно
активиране на мечките. Ако мечия тренд се поднови трябва да имаме в предвид, че
страничните движения обикновено предшестват края на тренда. 

Пробив на горната тренд линия и образуване на големи бичи свещи ще покажат начало на
покачване.



EUR/USD01

Дневна графика

От дневната графика виждаме, че корекцията е под формата на триъгълник. Спад под
дъното от понеделник ще покаже, че триъгълника е пробит низходящо.



EUR/GBP02

Месечна графика

От месечната графика на валутната двойка виждаме, че е близо до важно ниво на
подкрепа. Нивото е 0.83, като от 2016 цената няколко пъти е намерила подкрепа на него. 
Възможни са три сценария.
Първия е цената да намери подкрепа на нивото и да тръгне възходящо. В този случай ще
Видим силно покачване от нивото на подкрепа. Дългосрочен таргет ще е горната линия на
построения канал – 0.93.
Сценарий две е за фалшив пробив под нивото на подкрепа от 0.83 и след това връщане
обратно над него. Ако това се случи и цената се задърци над 0.83 ще имаме голяма
вероятност за тест на 0.93 както в сценарии 1.



EUR/GBP02

Месечна графика

Последния сценарии е за пробив под 0.83. В този случай цената ще остане под 0.83. Често
такива нива се превръщат от подкрепа в съпротива. Ако цената се задържи под 0.83 и не се
връща над него, а вместо това има големи мечи свещи, ще знаем че цената излиза от
странично движение. В този случай можем да очакваме движение в низходяща посока с
ширината на страничното движение. Таргета изчислен по този начин е 0.73.



S&P 50003

Седмична графика

През тази седмица се образува мечо поглъщане от последните две свещи. Това показва, че
през следващата седмица е по-вероятно да видим по-ниска цена. Към момента е по-
вероятно да става въпрос за минорна корекция в рамките на възходящия тренд.
Можем да очакваме цената да намери подкрепа в зоната на 21 ЕМА и долната линия на
построения канал. 
Евентуално затваряне под долната линия на построения канал ще покаже, че вероятно
започва по-дълбока корекция. 
Тренда остава възходящ затова не трябва да ни учудва, ако след няколко дни в корекцията
цената направи по-висок връх. 



Сребро04

Седмична графика

През последните три месеца ценния метал намира подкрепа в зоната около 21.81.
Започналите покачвания не са това което биковете очакват. Това показва, че все още има
натиск в низходяща посока. Това прави възможността за пробив под нивото на подкрепа
все по-вероятен. Възможно е пробива да е фалшив и цената да се върне над 21.80. Ако това
се случи и последват големи бичи свещи, тогава с ще стане вероятно тест на 28.80. 
Ако цената падне под 21.81 и не се върне обратно над това ниво, ще стане вероятно спада
да продължи към нивата на подкрепа от 18.80, 18.35.
Покачване над 23.50 ще покаже, че цената е намерила поне временно дъно и започва
покачване.



02
Седмична графика
Както бях писал в предишен анализ възходящия силния възходящ тренд на седмична
графика предполагаше цената да се задържи над кръглото ниво от 500 долара и да
продължи възходящо. Цената достигна малко над 560, но за последната седмица се
формира голяма меча свещ, която пада под предишния връх и затваря под дъната на
последните 7 свещи. Размера на свещта е голям, а затварянето е около минимума.
Контекста в който се случва този спад също е важен. Това показва, че допълнителен спад е
вероятен. Първи видим таргет е спад до последната подкрепа от 453 долара. 
Затваряне над 560 ще направи това ценово развитие невалидно.

 

Domino’s Pizza Inc.04

http://www.zoom.us/


02
Седмична графика

От седмичната графика на CAT виждаме, че цената намери дъно на 186.97. След това 
 направи по-високо дъно и премина над локалния връх. Така имаме серия от по-високи
връх и дъно. Това е сигнал за начало на възходящ тренд. 
После цената затвори над нивото на съпротива от 222.00 долара.
Това прави покачването по-вероятно.
Спад под 190.00 ще развали този сценарии.

 

Caterpillar 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

