
ЦВЕТОСЛАВ ЦАЧЕВ
Главен инвестиционен консултант,
ЕЛАНА Трейдинг

ПЛАН ЗА ТЪРГОВИЯ



КАКВО Е ПЛАН ЗА ТЪРГОВИЯ

• Запознаване с календара с икономически новини
• Оценяване на ефектите им върху пазарите
• Технически анализ на водещи финансови инструменти:

• Търсене на интересни възможности или
• Анализ на развитието на цените на графики, които вече проследяваме
• Идентифициране на възможностите за търговия

• Определяне на нивата за влизане в позиция
• Определяне на нивата за затваряне на печалба и стоп-поръчките
• Изчисление на съотношението риск/печалба и необходим маржин
• Поставяне на поръчките



Ние сме хора, а не машини

Средствата за търговия са ограничени

На пазарите се случват изненадващи събития

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМ ПЛАН ЗА ТЪРГОВИЯ



ИНСТРУМЕНТИ СПОРЕД ПРОФИЛА НА ИНВЕСТИТОРА

Активно инвестиране на спестявания-

• Акции
• Борсово търгувани фондове

Спекулативна търговия-

• FOREX
• Договори за разлика
• Фючърси
• Опции

Краткосрочни 
сделки с висок 

ливъридж

Постоянството и 
диверсификацията 

са ключови



ТИП ИНВЕСТИТОР



ПРОФИЛ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ИНВЕСТИТОР



ПРАВИЛАТА НА ХЕДЖФОНДОВЕТЕ



КАЛЕНДАР С НОВИНИ



Разглеждаме икономическите индикатори

• Значението на показателите за пазарите

• Запознаване с прогнозните данни в икономическия календар

• Търсене на информация в статии и коментари

Пазарите често се движат в слаби граници преди оповестяване на новините

Търговията в тези граници може да ви изненада при публикуването на новините

АНАЛИЗ НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НОВИНИ



Списък на интересни финансови инструменти

• Техническият анализ винаги трябва да започва с дългосрочните тенденции на 
седмична и дневна графика

• Определяне на интересни равнища за потенциално силни движения на цените

• Проследяване на тези равнища всеки ден и разглеждане на краткосрочни 
графики за евентуални пробиви

• Взимане на решение дали да се търгува преди или след новините 

Не може да се прогнозират фундаменталните новини и реакцията на пазарите

Анализите дават знак за възможни движения на цените

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ



Стенограма от заседанието на Федералния резерв
• Публикуване на 10 април в 21.00

• Търсене на новини и коментари в деня преди публикуване на стенограмата

• Потенциал за по-силно поскъпване при пробив над 1.1250 EUR/USD

• Проследяване на краткосрочната тенденция

• Търговия преди новината: 
• Покупка на EUR/USD в диапазона 1.1200-50 със стоп 1.1150 и цел 1.1350-1400
• Съотношение риск/печалба от 1:3

• Търговия след новината: преценка на информацията за плановете на централните 
банкери за понижаване на лихвите и оценяване на реакцията на пазара

ПРИМЕР



ПРИМЕР



1. Колко може да загубим от една сделка?
• Пример: 2% от стойността на сметката за търговия

• Инвеститорите с по-ниска склонност към риск си определят по-нисък процент на 
загуба от една сделка като намаляват обема на отворените позиции

2. Определяне на съотношението риск/печалба
• Съотношението трябва да бъде поне 1/2.5. Например, загуба от 50 пипса

означава печалба от поне 125 пипса

• Ниво на влизане 1.1225 EUR/USD и определен стоп 1.1150 EUR/USD е евентуална 
загуба от 75 пипса, с което да се ограничи пробив под ниво на подкрепа

• Печалбата трябва да бъде 187 пипса или да се постави поръчка за продажба на 
равнище от 1.14 EUR/USD

3. Изчисляваме обема на позицията като разделяме максималната 
загуба на движението на цената от влизане до стоп-нивото

КАК ДА ПОСТАВЯМЕ ПОРЪЧКИ



ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ОБЕМА

Капитал 10 000 долара

Толеранс към риск 2% или 200 долара

Ниво на влизане 1.1225

Ниво на стоп 1.1150

Разлика 0.0075

Обем на позицията 200 / 0.0075 = 26 666 долара

Полученият обем за отваряне на позицията е 25 000 EUR/USD



ПРИМЕР ЗА СЪОТНОШЕНИЕ РИСК/ПЕЧАЛБА

Съотношение 
риск/печалба 1/1 1/1.5 1/2 1/2.5 1/3 1/4

Ниво на затваряне 1.1300 1.1338 1.1375 1.1413 1.1450 1.1525

Ниво на влизане 1.1225

Ниво на стоп 1.1150

Съотношението трябва да е достатъчно добро, за да позволи печалби дори при 
равен брой на печеливши и губещи сделки
Трябва да се има предвид и вероятността от достигане на нивата на затваряне на 
позициите и на стоповете



ВИДОВЕ СТОП ПОРЪЧКИ

Процент от капитала
Максималната загуба от една сделка на капитала, с който търгуваме

Висока волатилност
Нарастването на волатилността е начало на силно движение на цената. Стопът може 
да се постави при достигане на Коридора на Болинджър

Ниво на съпротива/подкрепа
Поставят се стопове на нива, определени чрез технически анализ

Времеви стоп
Изчаква се определено време и ако не се постигне целта, позицията се затваря ръчно



Няма правила за поставяне на стоп-поръчки
• Поставянето на стоп-поръчка зависи от волатилността на финансовия 

инструменти и от използвания ливъридж

• Изпълнението зависи от пазарната цена в момента и може да се отличава от 
равнището на поставянето й

• Стоп поръчката трябва да отразява промяната на пазара и затова не трябва да се 
променя или отказва

Trailing stop
• Стоп-поръчка, която се движи в посока с печелившата позиция

• Нейната цел е да запази част от натрупаните печалби, ако и когато цената тръгне 
в обратна посока

ПОСТАВЯНЕ НА СТОП ПОРЪЧКИ



СЪВЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ

Стартирайте с дневник на осъществените сделки и подадени поръчки

Поставянето на стоп-поръчки, изчисляването на максималния обем 
на позицията и нивото на излизане на печалба премахват емоциите в 
търговията

Стоп-поръчката се поставя на ниво, което отразява промяна на 
пазара, а не максимална загуба от една сделка

Целта е да се предпазва капитала и да се търгува дори след серия от 
неуспешни сделки



КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ
Растящ пазар и намаление на риска
1. Акциите, които се представят по-слабо от пазара, трябва да се продадат. Ако 

изостават по време на растящ пазар, значи ще се сринат по време на падащ

2. Делът на силно покачващите се книжа трябва да бъде намален до 
първоначалното им равнище, заложено в структурата на портфейла

3. Освободените средства може да не се инвестират или с тях да се купят 
инструменти с фиксиран доход, ако е настъпил върха на лихвения цикъл

Растящ пазар и увеличение на риска
1. Новите инвестиции трябва да са насочени към акции от циклични сектори, които 

се представят по-добре от пазара. Може да се търсят други книжа, за да се 
увеличи диверсификацията на портфейла

2. Нецикличните сектори или акциите със стойност може да се запазят като обем, но 
без да се увеличава дела им. Така нарастването на риска ще се осъществи 
постепенно от ръста на пазара, ако инвеститорът не желае да прави промени



ПРИМЕР ЗА РАСТЯЩ ПАЗАР

Акция 
А

Акция 
В

Акция 
С

Преди

Акция 
А

Акция 
В

Акция 
С

След

Дял преди 
ръста

Ръст на 
цената

Дял след 
ръста

Акция А 40% 41% 49%

Акция В 28% 10% 26%

Акция С 32% -8% 25%

Поскъпването на акции А и В води до нарастване на техния дял в портфейла
Акция С поевтинява и делът й намалява до 25%

Намаление на риска- Продажба на Акция С, намаление на дела на Акция А до 40% от портфейла
Увеличение на риска- Продажба на Акция С и покупка на акция от растящ сектор; запазване на 
акции А и В, реинвестиране на печалби и дивиденти в нови растящи компании



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.

