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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕХНИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ?

Техническият анализ е метод за анализиране на исторически данни с цел 
прогнозиране на бъдещо изменение на цената

В основата на техническия анализ е теорията на Дау:
• Цената отразява влиянието на всички пазарни сили
• Движението на цените се подчинява на определени тенденции (трендове)
• Пазарните движения имат свойството да се повтарят

Основен инструмент за анализиране е цената (графика) и обема



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕХНИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ?



Предимства- 
• Ясен поглед върху историческото представяне

• Перфектен избор на подходящ момент за сделка

• Фокус върху цената

Недостатъци-
• Лични пристрастия

• Подлежи на различна интерпретация

• Игнорира фундаменталния анализ

• Винаги има още едно ниво за преодоляване

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ



Графика
• Линейна графика

• Бар графика

• Японски свещи

• Други

Обем
• Проследява количеството финансови инструменти, които се търгуват на организиран пазар 

като борса. Използва се в съчетания с графика за анализ на ценовото движение

Индикатори
• Прилагане на математически формули върху исторически данни на цените на дадени 

финансови инструменти

ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЕХНИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ



КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ, В КАКВА ФАЗА СЕ НАМИРА ПАЗАРА

Пазарните движения биват основно 2 вида: Тренд и консолидация

Движението на пазара в посока нагоре се нарича
ВЪЗХОДЯЩ ТРЕНД
Всеки следващ връх е по-висок от предходния

Движението в посока надолу се определя като
НИЗХОДЯЩ ТРЕНД
Всяко следващо дъно е по-ниско от предходното

Когато пазарът се движи странично,
тоест при липсата на ясно изразена посока, се приема, че 
КОНСОЛИДИРА



Идентифициране на тренда

• Тренд линии – повече точки потвърждават силата на тренда

• Пълзящи средни – трябва да е над или под средните стойности

• ADX индикатор – показва силата на тренда

Трендът е наш приятел

• Техническият анализ се гради на предположението, че цената се движи в тренд, 
докато той не бъде нарушен

• Търговията по тренда ни дава по-висока успеваемост на сделките

ТРЕНДЪТ И ЗАЩО ТРЯБВА ДА ТЪРГУВАМЕ ПО НЕГО?



КАК ДА ЧЕРТАЕМ ТРЕНД ЛИНИИ?



НИВА НА СЪПРОТИВА И ПОДКРЕПА

Подкрепа - ниво, при което търсенето е
достатъчно силно и пречи на цената да
пада. Логическото обяснение за това е, че
с поевтиняването на даден финансов
инструмент търсенето му се увеличава,
тъй като той става все по-атрактивен за
инвеститорите

Съпротива - ниво, при което предлагането
е достатъчно силно и пречи на цената да
се повишава. По-високата цена прави
финансовия инструмент неатрактивен за
покупки, което ограничава възходящото
движение



ТЕХНИЧЕСКИ КОНФИГУРАЦИИ

Обръщане на тренда
• Двоен връх 

• Двойно дъно 

• Глава и рамене 

• Обърнати глава и рамене 

• Покачващ клин 

• Падащ клин

Потвърждаване на тренда
• Симетричен триъгълник  
• Възходящ триъгълник
• Низходящ триъгълник
• Флаг, Байрак



ДВОЕН ВРЪХ/DOUBLE TOP/



ГЛАВА И РАМЕНЕ /HEAD AND SHOULDERS/



КЛИН /WEDGE/ 



ТРИЪГЪЛНИК



ФЛАГ



БАЙРАК



КАК МОЖЕ ДА СЕ ИНВЕСТИРА ЧРЕЗ ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ

ELANA Global Trader
Акции от над 30 борси по света, 
разнообразие от инструменти за 
търговия с петрол, злато и други 
суровини

globaltrader.elana.net

ELANA BG Trader
Най-достъпната търговия на 
Българска фондова борса

bgtrader.elana.net

ELANA MetaTrader
Лесна валутна търговия,
договори за разлика за петрол и газ

metatrader.elana.net



Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. 

Гаранции- Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документи, гарантират, че: (1) изразеното мнение отразява точно негово или нейно лично 
виждане за споменатите ценни книжа или емитенти; (2) никаква част от заплащането на анализатор е, е било или ще бъде обвързано по пряк или непряк 
начин с изразената препоръка или мнения в този документ.

Финансов интерес- ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или притежава акции на анализираните компании. ЕЛАНА Трейдинг не притежава по-голям дял от 5% 
от акциите в обращение на компаниите, обект на анализ или коментар в този документ. Анализаторът(ите) не притежават акции на компаниите, освен ако не 
е изрично споменато. 

Регулаторен орган- Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. „Будапеща“ 16

Разкриване на информация- Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на цитираните факти, надеждност на източниците на информация и 
ясно определяне на направените допускания, предвиждания, прогнози и очаквани цени в този документ. Препоръките се базират на публично достъпна 
информация, която се счита за благонадеждна, но за която не се поема отговорност за пълнотата и точността. Нито на ЕЛАНА Трейдинг, нито на служителите 
на компанията, трябва да се търси отговорност за използваната публично достъпна информация. Изразеното мнение в този документ може да се различава 
от оповестено виждане в други отдели и направления в ЕЛАНА Трейдинг или от други служители. Допълнителна информация по този документ е налична 
при поискване. Източниците на информация в таблиците и графиките в този документ са изчисления на ЕЛАНА Трейдинг, освен ако не е споменато друго. 
ЕЛАНА Трейдинг предприема необходимите организационни и административни мерки за предотвратяване и избягване на конфликти на интереси във 
връзка с изготвяните препоръки.

Рискове за инвеститорите- Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови 
инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните 
инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете, свързани с инвестиции във финансовите 
инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или стойността на инвестициите може да се понижи или покачи. Ценните 
книжа или инвестициите може да доведат до загуби за инвеститора. Предходно постижение не е гаранция за бъдещо представяне. Промени във валутните 
курсове може да имат неблагоприятен ефект върху стойността, цената или дохода от инвестиции в ценни книжа. 
Конфликт на интереси- Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изготвени в съответствие с Указанията за предотвратяване на конфликт на интереси на дружеството.

Взаимни фондове- Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. 
Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни 
фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден между 9:00 и 17:30 ч. 
инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт, както и на www.elana.net. Повече за рисковете, свързани с инвестиции във финансови инструменти, може да прочетете на www.elana.net. 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

www.elana.net.
www.elana.net.

