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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИВЕРГЕНЦИЯТА?

Дивергенция – несъответствие между цената на даден финансов инструмент и определен
индикатор или фундаментални данни, което сигнализира, че движението е към своя край и
предстои промяна на текущия тренд. В техническият анализ за идентифициране на дивергенция
се използват осцилатори

Основни осцилатори
• MACD
• RSI
• Stochastic 
• CCI
• Други

Помощно средство за откриване на дивергенциите са осцилаторите. Те са вид индикатори,
които най-често се движат между две стойнсти и показват кога пазарът е свръх купен или свръх
продаден или дават индикация за силата на тренда и неговата посока.



Скрита: 

ВИДОВЕ ДИВЕРГЕНЦИИ

Нормална: 

Разделят се на два вида – скрита и нормална дивергенция, според това как се образуват върховете 
и дъната и дали предсказват обръщане на тренда или сигнализират за възстановяване на основния 
тренд. 

Цената прави по-
високо дъно, а 
осцилатора по-ниско

Цената прави по-
нисък връх, а 
осцилатора по-висок

Цената прави по-
ниско дъно, а 
осцилатора по-високо

Цената прави по-висок 
връх, а осцилатора по-
нисък



ВИДОВЕ ДИВЕРГЕНЦИИ
Нормална дивергенция



ВИДОВЕ ДИВЕРГЕНЦИИ
Скрита дивергенция



ВИДОВЕ ДИВЕРГЕНЦИИ
Скрита дивергенция



ВИДОВЕ ДИВЕРГЕНЦИИ
Нормална дивергенция



ИНДИКАТОРЪТ MACD

Определение:
Динамичен индикатор, който проследява тренда с помощта на хистограма и сигнална линия.
Хистограмата представлява разликата между 26 и 12 периодна експоненциална плъзгаща
средна (EMA) и се нарича MACD линия. Сигналната линия е 9 периодна ЕМА на MACD линията.



ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Добавяне на индикатора MACD със стандартни настройки (12,26,9)

2. Добавяне на 20-периодна SMA

3. Анализиране на текущия тренд и ключови нива

4. Използват се 1H и 4H времеви интервали за следене на дивергенции

1. Ограничаване на загубите – използваме локалните максимуми/минимуми и 
пласираме стоп поръчки на няколко пипса отстояние.

2. Прибиране на печалбите – целим съотношение 1:3 риск – печалба, но може да  
прилагаме частично затваряне на позицията при достигане не нива на съпротива 
или подкрепа.

3. Валидност на сигнала – използваме разстоянието между дъната или върховете. 
Затваряме позицията ако за това време не се развие движение в нашата посока

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА



ВХОД И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗИЦИЯ

• Вход – при пробив над 20 SMA

• Stop Loss ниво – 0.6658

• Първа цел – частично затваряне при достигане до 0.6720 и преместване на стопа на 0.

• Втора цел – затваряне на позицията при достигане на 0.6770



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.

