
1-2-3-4 FOREX Обръщаща Стратегия

Обръщащата стратегия FOREX 1-2-3-4 е съставена от 4 точки върху графиката. Тези 
точки се наричат 1,2,3 и 4. Типичен 1-2-3-4 диаграмен модел е най-ползотворен след 
силен скок или падеж на някоя валутна двойка и може да се определя от лесен набор  
правила за търговия. Един трейдър може да докаже обръщащата посока на FOREX 
двойка, като използва технически индикатори като  DMI или MACD.

1-2-3-4 Основни правила за краткосрочен трейдинг

Точка 1: Най-високата цена при положителен FOREX тренд

Точка 2: Най-ниския бар в корекцията на тренда

Точка 3: Най-високата точка след точка 2, но неуспешен опит да се достигне точка 1

Точка 4: Отворете шорт позиция 1 пип под точка 2

1-2-3-4 Основни правила за дългосрочен трейдинг

Точка 1: Най-ниската цена при негативен валутен тренд

Точка 2: Корекция на низходящия тренд, Най-високата точка преди цената да падне до 
точка 3

Точка 3: Най-ниската цена след точка 2, но провален опит да се направи ново дъно

Точка 4: Отворете дълга позиция 1 пип над точка 2

1-2-3-4 FOREX Обръщаща лонг стратегия с MACD

1. Търгувайте с тази стратегия само след силен низходящ тренд

2. Поставете точки (1), (2) и (3) на вашата диаграма

3. Отворете лонг позиция 1 пип над точка 2

4. Потвърдете вашата позиция с използване на индикатора MACD (или друг индикатор),
MACD трябва да дава сигнал за лонг или вече да е дал такъв



5. Целево равнище: Изчислете разстоянието между (2) и (3); ако например 
разстоянието между (2) и (3) е 50 пипса, то 50 пипса е вашата целева ниво

6. Поставете стоп 1 пип под (3)

1-2-3-4 FOREX Обръщаща шорт стратегия с DMI

1. Търгувайте с тази стратегия само след силен възходящ тренд

2. Поставете точки (1), (2) и (3) на вашата диаграма

3. Отворете шорт позиция 1 пип под точка 2

4. Потвърдете вашата позиция с използване на индикатора DMI (или друг индикатор), 
DMI трябва да дава сигнал за шорт или вече да е дал такъв

5. Целево равнище: Изчислете разстоянието между (2) и (3); ако например 
разстоянието между (2) и (3) е 250 пипса, то 250 пипса е вашата целева ниво

6. Поставете стоп 1 пип над (3)




