
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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EUR/USD01

От предишния анализ стана ясно, че валутната двойка е близо до важни нива на подкрепа.
Също, че са възможни два основни варианта за развитие на цената.  Въпреки по-ниската
вероятност към писане на предишния анализ в момента цената се развива по мечия
сценарии. 



EUR/USD01

На седмична графика виждаме, че цената затвори под важното ниво на подкрепа от 1.1602.
В същото време има пет последователни мечи свещи и вероятно цената е изтощена. Това
прави възможна възходяща корекция. Много вероятно е при нея цената да достигне до
предишни нива на подкрепа, който да се превърнат в съпротива. Ако това стане, то ще
потвърди силата на мечките и от там  е вероятно спада да се поднови. Ако предишни нива
на подкрепа не се променят в съпротиви това ще покаже, че мечките губят сила. Трябва да
следим поведението на цената около важни нива при евентуална корекция, за да сме в
крак със случващото се на графиката. Към момента два такива нива са 1.16614 и
1.1705(Отбелязани са с червени линии).



EUR/USD01

Ако цената продължи низходящо важни ниви на подкрепа има  на 1.1490 и 1.1417.

Алтернативно как ще разберем, че мечките губят контрол и е по-вероятно да има
покачване? Ако цената затвори над 1.19 ще разберем, че е по-вероятно покачването да се
поднови. Друг признак ще са поне 3 последователни бичи свещи, които затварят около
максимумите си.
От дневна графика виждаме, че тренда е низходящ, липсват големи бичи свещи, които да
покажат сила на бикове. Единствено последното мечо движение е само от две свещи. За
сравнение предходното е от шест последователни мечи свещи. Това показва леко
отслабване на натиска на мечките.
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Интересна ситуация при aud/nzd. На дневна графика забелязваме, че има силно покачване.
Бичите свещи са големи и затварят около максимума си. Това показва, че биковете са убедени
в покачването и купуват всяко затваряне на предишна свещ. 
В момента цената е далече от 21 ЕМА и е възможна странична корекция. 
Таргет за следващите седмици и месеци е нивото от 1.08 където има силна съпротива.
Алтернативно, ако цената започне да прави по-ниски върхове и дъна това ще развали бичия
сценарий.

AUD/NZD02



S&P 50003

Алтернативния вариант разглеждан в миналия анализ продължава да се развива. Цената е
в странично движение през последните три седмици. От седмична графика виждаме, че
21ЕМА е подкрепа. При трите последни свещи имаме големи долни сенки. Това показва 
 наличие на купувачи около 4300. Към момента липсват бичи свещи, които да покачат, че
биковете продължават да купуват. 



S&P 50003

От дневна графика виждаме, че както биковете имат своите аргументи, така и мечките.
Цената се държи доста неутрално въпреки трите поредни бичи свещи. Затваряне над
4482.00 и задържането на цената над това ниво ще даде предимство на биковете. 
Алтернативно спад под 4270.00 ще даде превес на мечките. 
Докато цената е между тези две нива страничното движение е по-вероятно.



Сребро04

Както стана ясно от миналия анализ среброто формира широк хоризонтален канал видим
на седмична графика. Цената се намира в зона на подкрепа формирана около дъното на
канала. Формира се „чук“ на нивото на подкрепа. След него се формира „доджи“. Не това
искат да видят биковете. Това прави вероятен повторен тест на нивото на подкрепа(зелена
линия). Към момента е по-вероятно цената да намери подкрепа в зелената зона и да остане
в канала. 

Алтернативно, ако цената затвори под нивото на подкрепа от 21.81 и то се превърне в
съпротива тогава ще стане по-вероятно да има спад с ширината на канала нанесена в
низходяща посока.
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След buy climax и страничното движение, за което писахме преди месец, акцията на
Microsoft изглежда готова за ново покачване. Цената намери подкрепа на 21ЕМА
построена на седмична графика. Както се забелязва често в миналото 21ЕМА е била
подкрепа за възходящия тренд. След като намери подкрепа на 21ЕМА се образува бича
свещ, която затвори около максимума си. Това прави по-вероятно покачването да
продължи през следващите седмици. 

Microsoft05

http://www.zoom.us/
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На дневна графика цената се намира в странично движение. Сезонността предполага, че
може да има покачване през следващите три месеца. Ето защо, ако видим пробив във
възходящата посока на построения канал, можем да очакваме възходящо движение с
ширината на самия канал. Това би довело цената до  зоната на 190.00 долара за акция.
Алтернативно спад под долната линия на канала ще направи този сценарии невалиден.
 

Disney 06

http://www.zoom.us/
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

