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ББааззооввии  ууссллооввиияя  
  

••  Валутна двойка: EUR/USD 

••  Терминал за търговия: MetaTrader (препоръчително) 

••  Вид графика: японски свещи 

••  Период на графиката: 30 минути 

••  Използвани индикатори: не 

••  Препоръчителен обем за търговия: по избор, но винаги постоянен  

••  Максимален брой влизания на пазара за една сесия:  

по канала – 3 

     по средната линия – неограничено 

 

Алгоритъм на тактиката «Канал и средна»  

 

21:00 (GMT)  

 

1. Подготовка на графиката. 
Начертайте 3 хоризонтални линии. Една по най-високата стойност за текущия ден 

(High), втората – по най-ниската стойност за деня (Low). Третата линия се начертава 

по средната цена (Average) между максималната и минималната стойност 

(High+Low)/2.  
 

2. Анализ на графиката. 
Разгледайте разположението на цената на откриване за деня (Open), цената на 

затваряне (Close) за разглеждания период и получаващият се (приблизително) 

правоъгълник. Съществуват 5 варианта на разположение:  

 

2.1) LowLow (LL) – Дъно-дъно 

Цената на отваряне (Open) и тази на затваряне (Close) са разположени под линията 

на средната цена (Average). 

* Open<Average и Close<Average 

На дневна графика свещ Doji gravestone (обърнат чадър)  

 

2.2) HighHigh (HH) – Връх-връх.  

Open и Close са над линията на средната цена (Average). 

* Open>Average и Close>Average 

На дневна графика свещ Doji dragonfly (чадър).  

 

2.3) HighLow (HL) – Връх-Дъно.  

Цената на отваряне (Open) е разположена над линията на средната цена (Average) и 

разстоянието между Open и Average е не по-малко от 10 пункта. Цената на затваряне 

(Close) е позиционирана под линията на средната цена (Average) и разстоянието 

между Close и Average е не по-малко от 10 пункта. 
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* Open>Average и Close<Average ; Average-Close>10 и Open-Average>10  

На дневна графика свещ черна Marubozu, защрихована свещ.  

 

2.4) LowHigh (LH) Дъно-Връх.  

Цената на отваряне (Open) е разположена под линията на средната цена (Average) и 

разстоянието между Open и Average е не по-малко от 10 пункта. Цената на затваряне 

(Close) е позиционирана над линията на средната цена (Average) и разстоянието 

между Close и Average е не по-малко от 10 пункта. 

* Open<Average и Close>Average ; Close-Average>10 и Average-Open>10  

На дневна графика свещ бял Marubozu,  

.  

 

2.5) Средната цена (Average) = Цената на затваряне (Close (AR)).  

Идентично на случаите 2.3 и 2.4, единствено цената на отваряне (Open) или цената 

на затваряне (Close) са разположени на по-малко от 10 пункта разстояние от 

средната цена (Average).  

* abs(Average-Close)<10, abs(Average-Open)<10.  

На дневна графика свещ Doji, Харами кръст.  

 

3. Поставяне на ордерите.  
Според получения вариант от гореизброените поставяме ордер:  

 

3.1) НL/LH Връх-дъно/Дъно-връх (Търгуваме на пробив на канала и отскачане от 

средната цена)  

3.1.1) Поставяме sell ордер с take profit на долната граница.  

* Sell stop(Low), stop loss(Average), trailing stop(50).  

3.1.2) Поставяме buy ордер с take profit на горната граница 

* Buy stop(High), stop loss (Average), trailing stop(50).  

3.1.3) Поставяме лимитиран ордер на отскачане от средната цена.  

* Sell/Buy limit(Average), stop loss(High/Low), trailing stop(50).  

 

3.2) HH/LL Връх-връх/Дъно-дъно (Търгуваме на движение в рамките на канала и 

пробив на средната цена)  

3.2.1) Поставяме лимитиран buy ордер на долната граница плюс стоп ордер в 

обратната посока.  

* Buy limit(Low), stop loss(Low-37), trailing stop(50).  

* Sell stop(Low-37), stop loss(low), trailing stop(50).  

3.2.2) Поставяме лимитиран sell ордер на горната граница плюс стоп ордер в 

обратната посока.  

* Sell limit(High), stop loss(High+37), trailing stop(50).  

* Buy stop(High+37), stop loss (High), trailing stop(50).  

3.2.3) Поставяме стоп ордер на пробива на средната цена.  

* Sell/Buy Stop(Average), stop loss(High/Low), trailing stop(50).  

 

3.3) AR. (Търгуваме на движение в рамките на канала).  

3.3.1) Поставяме лимитиран buy ордер на долната граница плюс стоп ордер в 

обратната посока.  
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* Buy limit(Low), stop loss(Low-37), trailing stop(50).  

* Sell stop(Low-37), stop loss(low), trailing stop(50).  

3.3.2) Поставяме лимитиран sell ордер на горната граница плюс стоп ордер в 

обратната посока.  

* Sell limit(High), stop loss(High+37), trailing stop(50).  

* Buy stop(High+37), stop loss (High), trailing stop(50). 

3.3.3) Поставяме стоп ордер на пробива на средната цена.  

* Sell/Buy Stop(Average), stop loss(High/Low), trailing stop(50). 
 

22:00 (GMT) 

 

Закриваме всички неизпълнени и незатворени ордери от предходния ден.  
 

4. Съпътстващи ордери.  
4.1) При търговия на пробив на канала (HL/LH връх-дъно/дъно-връх), след 

активирането на единия от стоп ордерите и достигане на 30 пункта печалба, 

преместваме stop-loss в точката на активиране с поставяне на стоп ордер в обратната 

посока.  

* If Current Price-Buy stop(High)=30 Then stop loss(High) and  

Sell stop(high), stop loss(High+37), trailing stop(50);  

* If Sell stop(Low)-Current Price=30 Then stop loss(Low) and  

Buy stop(Low), stop loss(Low-37), trailing stop(50);  

4.2) По средната цена. 

По средната цена целевата ни печалба е 15 пункта.  

Въобще, при достигане на 15 пункта печалба, stop-loss преместваме в точката на 

активиране и поставяме ордер в обратната посока.  

При обратния ордер разполагаме stop-loss на границата на канала и отново 

преместваме през 15 пункта. 

4.3) Ако тактически преместваме stop-loss в точката на активиране и поставяме 

обратен ордер вътре в канала, то ние изменяме правилото на търгуване по средната 

цена, т. е. разчитали сме на отскачане на котировките от нивата на подкрепа – сега 

трябва да сменим подхода, залагаме за пробив. 

 
«Особени» случаи, нюанси 

 
1. Поставяме ордер в 22:30. Ако цената към този момент се намира в 

непосредствена близост до дъно (връх) - Low (High), тогава е целесъобразно да се 

изчака, докато курса се отблъсне от дъното (върха) минимум на 20 пункта.. В 

противен случай не се оставя ордер през нощта. Решението ще вземем сутринта, 

изхождайки от принципите на тактиката. 

2. При поставяне на ордерите не отчитаме спреда. 

3. Трейлинг стоп-а се премества  през пункт. 

4. Ако каналът е по-малък от 90 пункта, търгуваме на пробив, независимо от 

цена на откриване, на затваряне и средна цена. Stop-loss разполагаме на линията на 

средната цена. 
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5. През нощта оставяме ордер Take Profit – ако сме на пробив – на 30 пункта, 

ако сме на отскачане от подкрепа/съпротива – на 50 пункта, ако търгуваме по 

средната цена – на 15 пунка. В случай на изпълнение на ордера, търсим вариант за 

влизане на пазара, изхождайки от принципите на тактиката. 

 

6. Ако сме отворили позиция на пробив на канала, но се е активирал стоп на 

средната – тогава веднага «излизаме от позиция» (ако каналът е широк, то загубата 

би била голяма и от психологическа гледна точка е по-добре да не се рискува). Но 

ако движението е в следствие на фундаментални новини, срамота е да не поставим 

обратен ордер. 

7. Коригираме се преди важни новини (но само фундаментални - безработица, 

БВП и т.н.) – преместваме по-близо stop-loss-овете обратните лимитирани ордери.  


