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ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ – МОДУЛ 2



КАК ДА ПРАВИМ ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ?

Предстои да добавим към анализа:

• Пълзящите средни
• Индикатори за потвърждение на тенденцията и предсказване на цената
• Получените сигнали за търговия

Започваме с дългосрочните тенденции на седмична и дневна графика:

1. Определяне на трендовете
2. Начертаване на актуалните нива на съпротива и подкрепа
3. Проследяване на графиката за фигури за обръщане и потвърждаване на тренда



ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ



Серия от изчисления, които са получени чрез прилагане на специфична формула върху данни 
за цената на финансов инструмент

Данните за цената може да включват комбинация от нивата на отваряне и затваряне, най-
високи и ниски равнища за даден период от време

Някои индикатори може да включват обема на търговия и отворените позиции

Индикаторите използват за изчисления цената за определен период от време

Индикаторите са представени като графики под или над основната графика с цената, за да се 
сравняват с движението на финансовия инструмент

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНДИКАТОРИТЕ?



Предимства: 
• Още една перспектива за движението на цената на финансовия инструмент

• Индикаторите показват силата и посоката на пазарните тенденции и са незаменим 
инструмент при правенето на технически анализ

• Позволяват нагласяне на характеристиките си за получаване на по-добър сигнал

Недостатъци:
• Някои индикатори имат сложна формула за изчисление и е необходимо да се имат 

достатъчни познания, за да се използват

• Индикаторите изискват допълнително „изглаждане“ в много случаи

• Не всички индикатори работят добре за всички финансови инструменти

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ИНДИКАТОРИТЕ



Индикатори върху графиката
• Пълзящи средни /Moving Averages/

• Коридор на Болинджър /Bollinger Bands/

Осцилатори
• MACD - Moving Average Convergence/Divergence 

• Stochastic Oscillator

• CCI - Commodity Channel Index

• RSI – Relative Strength Index

ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЕХНИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ



Simple Moving Average

• Изчисляват се като средна стойност на всички цени на затваряне за избрания период

• Изоставащ индикатор зад движението на цената

• Дават подвеждащи сигнали, когато няма изразен тренд

Exponential Moving Average 

• По-сложно изчисление спрямо SMA, като се дава по-голяма тежест на последните 
стойности

• Отразява по-бързо краткосрочните промени на пазара

ПЪЛЗЯЩИ СРЕДНИ

Представляват средните стойности на цената на затваряне за определен изминал 
период. Стойностите се наслагват като графика, заедно с цената на инструмента



КОЯ СРЕДНА ДА ИЗБЕРЕМ?



КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ СРЕДНИТЕ?

За идентифициране на тренда
• Движението на средната

• Положението на цената спрямо средната

• Разположението на средната за по-къс период спрямо средната за по-дълъг

За определяне на нивата на съпротива и подкрепа
• Избор на подходящите средни според съотвения инструмент

• За предпочитане е използването на дългосрочни средни на дневна и седмична 
графика

Най-популярните средни са за 20, 50, 100, 200 периода



СРЕДНИТЕ КАТО НИВА НА СЪПРОТИВА И ПОДКРЕПА



КОРИДОР НА БОЛИНДЖЪР



КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ИНДИКАТОРА?

За определяне на силата на тренда
• Високата волатилност води до разширяване на коридора

• Силата на тренда се вижда в разширяване на коридора и движение на цената по 
границата на коридора

• Сигналът трябва да получи потвърждение и от други инструменти за технически 
анализ 

За потвърждение на двойни дъна и върхове
• Първото дъно или връх пробиват границата на коридора

• Корекция до средната стойност

• Второто дъно или връх се задържат над или под границата

• Пробив над или под екстремума между двата върха или двете дъна



MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE



КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ MACD?

Изчисление:
• MACD: ЕМА за 12 периода – ЕМА за 26 периода

• Сигнал: ЕМА на MACD за 9 периода

• Хистограма: MACD - Сигнал 

За определяне на тренда
• Пресичания на MACD и сигнала, пресичане на нулевата линия

• Нарастване или спад на MACD показва импулса на пазара

За обръщане на тренда
• Разминаване /дивергенция/ между пиковете на цената и на MACD



STOCHASTIC OSCILLATOR



КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ STOCHASTIC OSCILLATOR?

Изчисление:
• %K: (затваряне – най-ниско дъно)/(най-висок връх – най-ниско дъно)*100

• %D: SMA за 3 периода на %K

За определяне на прекупени и препродадени нива
• Ниво над 80 на 14-дневния осцилатор означава, че се търгува близо до върховете 

за този период

• Ниво под 20 на 14-дневния осцилатор означава, че се търгува близо до дъната за 
този период

За обръщане на тренда
• Разминаване /дивергенция/ между пиковете на цената и на индикатора



ПРИМЕР ЗА ПРЕКУПЕНИ И ПРЕПРОДАДЕНИ НИВА

По време на растящ тренд 
игнорираме прекупените нива

Препродадените нива 
са сигнал за покупка

Обратното при 
спадащ пазар



COMMODITY CHANNEL INDEX



КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ COMMODITY CHANNEL INDEX?

Изчисление:
• CCI: (средна цена – SMA за 20 периода на средната цена)/(0.15*абсолютно 

отклонение)

• Средна цена: (най-висока + най-ниска + затваряне)/3

Сигнал за покупка
• Преминаване над линията от 100

Сигнал за продажба
• Преминаване под линията от -100



RELATIVE STRENGTH INDEX 



КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ RELATIVE STRENGTH INDEX?

Изчисление:
• RSI: 100 – 100/(1+(средна печалба/средна загуба))

• Средна печалба: средна стойност на печалбите/14

• Средна загуба: средна стойност на загубите/14

Сигнал за прекупени и препродадени нива
• Преминаване над линията от 70

• Преминаване под линията от 30

За обръщане на тренда
• Разминаване /дивергенция/ между пиковете на цената и на индикатора

За «бичи» и «мечи» пазар
• Зона на „бичи“ пазар: от 40 до 90

• Зона на „мечи“ пазар: от 10 до 60



ПРИМЕР ЗА МЕЧИ ПАЗАР



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.

