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 Намери своя стил на търговия 

 

Всеки един от нас е строго индивидуален и се различава от всички останали, затова не е 

възможно да има само един или няколко „правилни” метода за търговия. Аз съм на 

мнение, че стилът на всеки трябва да се базира на индивидуалните особености на човека. 

Този, който има търпение и съумява да контролира емоциите си, би имал успех при 

дългосрочни трейдове, а хора, склонни да поемат рискове и да се променят мнението си 

незабавно, са перфектните скалпери. Всеки трябва да намери сам индивидуалния си 

подход за търговия, за да се чувства комфортно. Жокерът, който бих ви дал, е – ако 

изпитвате удоволствие, значи сте намерили верния за вас метод. Ако обаче търговията ви 

кара да бъдете нервни и раздразнителни, незабавно търсете промяна. Психическото 

състояние, в което се намираме когато търгуваме, е ключово за нашия успех или неуспехи 

и няма по-надежден индикатор за определяне на оптималния ни стил на търговия. 

 

 Търгувай на пазар, на който се чувстваш комфортно 

 

Международните финансови пазари предлагат огромен набор от инструменти – акции, 

индекси, валути, суровини, облигации, опции и други. Това многообразие от инструменти 

предполага множество възможности за печалба и възможности за бърза миграция на 

парите от пазар към пазар според перспективите пред съответния финансов инструмент. 

Ако това беше така, от нас само щеше да се иска да следим кой е „хитът на деня” и да 

натиснем съответния бутон купува или продава. Истината обаче е, че всеки пазар си има 

собствени специфики и поведение. Механичното прилагане на едни и същи стратегии за 

търговия за различните инструменти ще доведе единствено и само до проблеми.  

 

Например, движенията на валутния пазар са сравнително малки като процентно 

изменение и на тях се търгува с голям ливържидж, докато при акциите е обратно - 

движенията са големи и се търгува с по-малък ливъридж. Трейдър, свикнал да търгува на 

валутния пазар, ще се чувства не в свои води при търговията с акции – ливъриджът, с 



 

 

който се търгува, е различен, новините, които оказват влияние, също. Часовете, в които 

може да се очаква по-голяма волатилност, са различни. Има разлика в продължителността 

на търговските сесии – тази на форекс пазара е непрекъсната, а другата трае само няколко 

часа. Има разлика и в риска при търговията – на валутния пазар геповете (разлика между 

цена на затваряне и цена на отваряне) са голяма рядкост, а при акциите са практически 

ежеднение. Затова: съветът ми е да изберете само един единствен пазар и да търгувате 

единствено и само него. С времето ще разберете спецификите му и ще намерите 

стратегията за търговия, която дава най-добри резултати. Не се подлъгвайте от 

многообразието от инструменти. Истината е, че всеки инструмент променя цената си 

постоянно и съответно винаги дава възможност за печалба, ако се хване посоката на 

пазара. Когато неизвестните в средата, в пазара, който търгуваме, са по-малко - успехът е 

по-вероятен. 

 

 Търгувай само с пари които може да си позволиш да загубиш 

 

Всички търгуваме на финансовите пазари с една единствена основна цел – да изкараме 

пари. Проблемът е, че просто няма как всеки един от нас да печели. За да спечели един, 

трябва друг да загуби. Пожелавам на всеки единствено и само печалби, но истината е, че 

има хора, които губят. Трябва да приемем реалността такава каквато е, а не такава каквато 

на нас ни се иска. В тази връзка е напълно възможно и самите ние да понесем загуби. 

Затова, ако евентуално се стигне до такива, не трябва да допускаме в никакъв случай това 

да доведе до промяна в начина ни и стандарта ни на живот. Ако такава настъпи, значи сме 

прекалили с риска и сме преценили грешно възможностите си. Имайте в предвид, че 

финансовите пазари пораждат на моменти хазартен елемент. Там където може да се 

направят големи печалби, винаги има опасност от необосновано поемане на финансови (и 

не само) рискове с всички потенциални опасности от подобно действие. Има една мисъл, 

която е изключително вярна за финансовите пазари  – "scared money always loses". Ако 

търгувате с пари, които се страхувате да не загубите, ще бъдат загубите със сигурност. 

Запомнете тази мисъл, ако искате  да сте от печелившите, а не от губещите трейдъри. 

  

Йордан Калоянчев, брокер Международни пазари в ИП Карол 

 
 

 Спокойствие и търпение 

 

Финансовите пазари са място, изпълнено със стрес. Ще срещнете тази тема във всяка 

история за Уолстрийт - колко напрегнати са брокерите, как 24 часа в денонощието 



 

 

треперят за позициите си и как друг начин нямало.  Според мен има. Това е и един от 

съветите, които винаги давам на приятелите ми, които търгуват - да бъдат максимално 

спокойни и търпеливи. Да приемаш инфарктни колебания по баланса на сметката си 

равнодушно в никакъв случай не е проява на незаинтересованост или несериозно 

отношение. Това  е едно от най-трудните неща в търговията. Отплатата за всеки, който го 

успее да го постигне , е огромна - трезвата преценка. Всеки ще се съгласи, че обективизмът 

и дисциплината са  от изключително значение в търговията. Е, няма как човек да има 

трезва преценка, ако постоянно е стресиран и дава свобода на страховете си. Бъдете 

колкото се може по-спокойни и търпеливи! 

 

 Трупайте опит 

 

Най-вероятно финансовите пазари и за вас няма да приличат на нищо, с което сте се 

сблъсквали досега. Доходоносната търговия на тях е сериозно предизвикателство и 

хората, които печелят благодарение на вроден талант, са единици. 99% от трейдърите 

трябва да се научат по трудния начин - трупайки опит. Пробвайте различи методи на 

анализ, различни стратегии, различни  системи за кеш мениджмънт. Просто пробвайте от 

всичко. Ще допуснете много грешки, но по-добре да грешите в самото начало с малки 

суми, отколкото някой ден да платите твърде скъпо за някой ненаучен урок. Аз минах през 

около 5 метода на анализ, докато се спра на подхода, който използвам за форекс търговия 

в момента - вълнова теория плюс 2 до 3 индикатора. Правил съм много грешки и глупави 

сделки, докато стигна до извод за себе си. Но това е път, който просто трябва да бъде 

извървян. 

 

 Персонализирайте метода си на анализ 

 

Най-разумно е човек да не се отклонява много от основните видове анализ. Срещал съм 

хора, които се опитват да развият собствени нетрадиционни методи за търговия. Това 

начинание е похвално, но е изключително трудно да завърши с успех. За търговията на 

финансовите пазари са писали велики умове и дори хора, посветили почти целия си живот 

в търсене на перфектния метод. Ако спекулирането не е основното ви занимание и не 

разполагате с години сериозен опит зад себе си - шансовете да откриете напълно нов 

начин за правене на пари са нищожни. И все пак със 100% традиционни методи нещата 

отново не се получават добре. За начало човек може да си хареса някой популярен вид 

анализ, но да го "персонализира", така да се каже. Въведете си точни правила кога да 

търгувате сигналите дадени от него, добавете и сигнали от някой любим ваш индикатор 

като допълнително условие. Ако виждате потенциал в това - променете "настройките по 

подразбиране". 

 

 Водете си записки 

 

Воденето на записки масово се подценява. Най-лесно е човек да търгува "от днес за утре", 

без да оставя следи след себе си. Трупането на опит обаче става много трудно и златните 

моменти, в които сте могли да си извадите правилните изводи, просто ви подминават. 

Водете си дневник, в който описвате позициите си, напишете си целите за следващия 

месец на лист хартия, съставете си графика с баланса на сметката ви по дни, записвайте си 

кои книги възнамерявате да прочетете и кои вече сте прочели. Просто пишете! Трупайте 

история. Постепенно ще откриете ценни зависимости и ще успеете да оптимизирате 

търговията си. Ще можете да проверите при кой метод на анализ сте постигали най-добри 

резултати. Възможните ползи са толкова много, че е наистина е учудващо колко малко 

хора си водят записки. 



 

 

 

Георги Георгиев, финансов анализатор и портфейлен мениджър 
в Карол Капитал Мениджмънт 

 
 

 Разликата между съвършенството и посредствеността е отдадеността в това, което 

правиш 

 

Съвършенство във всяко едно нещо се постига изключително трудно и освен създаването 

на полезни навици е необходимо изключително много посвещаване на това, което 

правиш. За всеки е важно да дефинира своя инвестиционен хоризонт, да определи всяка 

позиция за какъв период е и колко риск може да си позволи. Много често инвеститорите 

правят грешката да продават прекалено рано печелившите си позиции, а да държат 

прекалено дълго губещите си такива, отказвайки да признаят загубата си. Доказано е, че 

болката от загубата е 2.5 пъти по-голяма от тази на печалбата. Следвайте принципа на 

един от големите инвеститори Пол Тюдор Джоунс II – „Ако имате губеща позиция, която ви 

кара да се чувствате некомфортно, решението е много просто – излезте от нея, защото 

винаги може да я подновите по-късно”. 

 

 Да се придържаш към простите неща не е никак лесно нещо 

 

След няколко години търсене на различни методи на търговия, определено мога да кажа 

че придържането към възможно най-изчистена стратегия е най-печелившо. Всеки трябва 

да пробва различни неща, да прочете коренно различни методи и да достигне до това, 

което най-добре работи за него. Много лесно е да се каже, че моделът на търговия трябва 

да е възможно най-изчистен, а съвсем различно е да се приложи на практика. 

Изключително важно е всеки предварително да има план за своята позиция, рискът който 

може да поеме и целта му. 

 

 Търгувай това което виждаш, а не това, което искаш 

 

Изключително важно е всеки, който търгува, да спазва някакви правила и да бъде 

дисциплиниран при всяка една от сделките си. Също така, използвайки тези правила, 

опитът ми показва, че трябва да търгуваме не това, което искаме и предполагаме, че е 

логично да стане, а това, което виждаме. Като допълнение към това – много е важно да не 

се обвързваме емоционално с позицията, която сме заели, за да можем трезво да 

оценяваме ситуацията към всеки един момент. 


