
Принципи на търговия, основани на Moving 

Averages 

  

  
Разчитането на ценовите графики без Плъзгащите средни (Moving Averages) е 

трудно. Тези прости линии по-високо или по-ниско от текущата цена могат да 

разкажат много и тяхното използване при интерпретирането на пазара наистина е 

безпрецедентно. Накратко, те са най-ценните индикатори в техническия анализ. 

  

  

  

Вие можете да търгувате без Плъзгащите средни, но работейки така, вие силно 

рискувате. Все пак тези линии представляват усреднени нива, където играчите на 

пазара приемат важни решения за извършване на покупка или продажба. Ето защо има 

смисъл да се прогнозира какво те смятат да правят сега, а не после. 

  

По-долу са представени 15 принципа, които вие можете да използвате при търговията с 

използването на Плъзгащите средни: 

  

  

1. 20-дневната Плъзгаща средна обикновено отбелязва краткосрочния тренд, 50-

дневната Плъзгаща средна – средносрочния тренд, а 200-дневната Плъзгаща средна е 

показател на дългосрочния пазарен тренд. 

  

2. Тези три Плъзгащи средни представляват естествените граници за ценовите 

корекции. В полза на това говорят два аргумента: Първо, те определят нива, където 

вземането на печалбата или приемането на загубата трябва да отслабват след силно 

движение на цената. Второ, тяхното общо признаване подбужда пазарните играчи да 

извършват самореализация на тази стратегия всеки път, когато цената се приближава 

към тези нива. 

  

3. Плъзгащите средни подават лъжливи сигнали по време на безтрендова търговия, 

защото те се явяват индикатори, следващи тренда, които измерват възходящия или 

низходящия импулс. Те губят своята ефективност на пазари, показващи слабо или 

отсъстващо движение на цените. 

  

4. Характеристиката на Плъзгащите средни се променя, когато те се изглаждат и 

преобръщат. Обръщането на Плъзгаща средна в хоризонтално положение указва на 

загуба на импулса за дадения времеви формат. Това увеличава шансовете за това, че 

цената ще пресече Плъзгащата средна относително лесно. Когато Плъзгащите средни с 

различен период се подреждат в хоризонтална линия близо една от друга, цената често 

се колебае напряко на тези линии, създавайки много „пазарен шум”. 

  

5. Плъзгащите средни подават постоянни сигнали, защото те се формират пряко от 

върховете на цената. Тяхната относителна корелация с развитието на цената се изменя с 

всеки бар. Те също така демонстрират активна взаимовръзка във вид на събиране – 

разделяне с всички други видове поддръжка и съпротива. 

  



6. Използвайте експоненциалните Плъзгащи средни, или ЕМА, за по-дългите времеви 

формати, а преминавайте към простите Плъзгащи средни, или SMA, за по-късите 

времеви формати. ЕМА придават по-голяма тежест на скорошните изменения на 

цената, докато SMA разглеждат всяко ценово действие еднакво. 

7. Краткосрочните SMA позволяват на трейдъра да разбере как ще действат другите 

играчи. Пазарната публика използва простите Плъзгащи средни, защото не разбира 

експоненциалните Плъзгащи средни. Добрите вътрешно дневни сигнали повече се 

основават на това, което мислят другите участници на пазара, отколкото на 

техническата страна на развиващата се ситуация.  

  

8. Разместете 5-, 8- и 13-периодните SMA на вътрешно дневните графики за измерване 

на силата на краткосрочния тренд. При силни движения Плъзгащите средни се 

разполагат в линия и сочат едно и също направление. Но те се разделят на максимумите 

и минимумите, докато накрая цената не тръгне в другото направление. 

  

9. Разполагането на цената относно 200-дневната Плъзгаща средна определя 

дългосрочната психология на инвеститора. Биковете живеят над 200-дневната 

Плъзгаща средна, докато мечките се разполагат под нея. Продавачите поглъщат 

възстановителните ралита под тази „линия на пясъка”, докато в същото време 

купувачите идват на помощ над нея. 

  

10. Когато 50-дневната Плъзгаща средна пресича 200-дневната Плъзгаща средна в 

произволно направление, това предсказва съществено изменение в поведението на 

купувачите и продавачите. Когато 50-дневната Плъзгаща средна се издига над 200-

дневната Плъзгаща средна – това се нарича „Златен кръст”, докато мечото пресичане 

(отгоре надолу) се нарича „Смъртен кръст”. 

  

11. За цената е по-трудно да се промъкне над снижаваща се Плъзгаща средна. И 

обратно, по-трудно е цената да се понижи през повишаваща се Плъзгаща средна, 

отколкото през снижаваща се такава. 

  

12. Плъзгащите средни, установени на разните времеви периоди, показват скоростта на 

тренда посредством отношението им една към друга. Това може да се измери с 

класическия индикатор MACD или да се използват множествени Плъзгащи средни към 

вашата графика и да се наблюдава как те се приближават или раздалечават за 

определено време. 

 

13. Разположете 60-дневната Плъзгаща средна за обема под ценовата графика, за да 

определите кога дадени сесии показват неочакван интерес. Наклонът на Плъзгащата 

средна също така идентифицира скрития натиск на купувачите и продавачите. 

 

14. Не използвайте дългосрочните Плъзгащи средни, за да правите краткосрочни 

прогнози, защото тяхната информация ще изостава от текущите събития. Трендът може 

да е вече зрял и да се приближава към своя край в това време, когато Плъзгащата 

средна ще подаде сигнал за покупка или продажба.  

  

15. Нивата на подкрепа и съпротива се установяват от Плъзгащите средни, когато те се 

приближават или раздалечават една от друга. Следете кога една Плъзгаща средна 

отскача от друга, вместо незабавно да я пресече, потвърждавайки по този начин 



подкрепата или съпротивата. След като най-накрая пресичането се е състояло, това 

ниво става подкрепа или съпротива за бъдещо ценово движение. 

 


