
19.02.2019



ЗА СТРАТЕГИЯТА

Цели:
• Стратегията цели да даде сигнали за влизане в позиция по посока на основен тренд, след 

като се е формирала някаква краткосрочна корекция на цената.
• Бързо възстановяване на основния тренд и развитие на позицията
• Дава възможност за големи печалби и близки нива за ограничаване на загубите

Изграждащи елементи:
• Индикаторът Bollinger Bands – служи за генериране на сигнали
• 50 SMA (проста плъзгаща средна) – анализиране на тренда и служи като ниво за 

ограничаване на загубите



ИНДИКАТОРЪТ BOLLINGER BANDS

Определение:
Линиите на Болинджър (Bollinger Bands) носят името на техния създател – Джон Болинджър. Те
са линии, които измерват волатилност посредством стандартната девиация и са поставени над
или под движеща се средна. Линиите на Болинджър автоматично контролират своята
широчина. Когато пазарите станат по-волатилни, те се разтварят и се свиват по време на по-
неутрални движения.

Характеристики:
Индикаторът се изгражда от 3 линии. Средната линия представлява обикновена движеща се
средна (SMA), която по подразбиране е настроена на 20 периода. Другите две са долната линия
и горната линия. Те са разположени на 2 стандартни девиации, съответно под и над SMA.
Причината да се използва обикновена пълзяща средна е защото тя се прилага във формулата на
стандартната девиация.



BOLLINGER BANDS



ГЕНЕРИРАНЕ НА СИГНАЛ
Стъпка 1:
Идентифициране на основния тренд посредством тренд линии и 50 SMA
• При цена над 50 SMA имаме възходящ тренд и търсим сигнали само за покупка
• При цена под 50 SMA имаме низходящ тренд и търсим сигнали само за продажба
• Използваме тренд линии в периоди на консолидация, когато 50 SMA не може да идентифицира

коректно тренда

Стъпка 2:
Преминаваме на 15 минутна графика и търсим сигнал за вход спрямо индикатора Bollinger Bands
• При възходящ тренд цената трябва да затвори под долната граница на индикатора, след което в

следващите 3 свещи да се върне и затвори над нея
• При низходящ тренд цената трябва да затвори над горната граница на индикатора, след което в

следващите 3 свещи да се върне и затвори под нея.

Ограничения:
• Когато горната и долната граница на индикатора са прекалено близо една до друга игнорираме

сигнала
• При сигнал, който е на разстояние по-малко от 10 пипса от стоп нивото го игнорираме



СИГНАЛИ



СИГНАЛИ



УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА
1. Влизане в позиция с отваряне на новата свещ след сигнала.

2. Пласиране на Stop loss при пробив на 50 SMA на H1

3. Нива за прибиране на печалбата:

• При затваряне на свещта над срещуположната линия на Bollinger Bands

• При достигане на ниво на съпротива/подкрепа



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.

