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Varchev’s Daily Trading Check List 

1. 40 минути преди началото на сесията, в която се търгува - съсредоточаване 

върху началото на трейдинг сесията. 

2. Отваряне на трейдинг терминалите, които ползвате /пример: Varchev 

Enchanced MT4, Varchev Absolute Trader/, тройната комбинация от графики с 

различни времеви рамки /пример: Weekly, Daily, 4H/   

3. Проверка на верността и акуратността на Quote Streaming, т.е. влизат ли 

котировките в трейдинг платформата коректно, точно и вярно (сравняване с 

други liquidity providers /брокери/). Проверка за несъществуващи гапове, 

spikes/шипове/, или други видими нередности по графиките.  

4. Проверка състоянието на вече съществуващи отворени позиции. Проверка 

на затворени, вече съществуващи позиции.  

5. Проверка на и-мейли от брокерите, които се ползват, за евентуална промяна 

на техните трейдинг условия. 

6. Проверка за промяна на суаповите числа на брокерите, които се ползват. 

7. Рестартиране на компютрите и всички интернет рутери с цел по-малка 

вероятност от зависване по време на трейдинг сесията. Проверка на 

скоростта на интернета, който се ползва.  

8. Фундаментален анализ: Преглед на всички специализирани информационни 

източници, за да се определи  сентимента (настроенията на пазара), пулса на 

пазара, паричните потоци. Терминали за използване:  

- Платени - Bloomberg Professional Terminal, eSignal Professional Terminal.  

- Безплатни – новините във Varchev Enhanced MT4 и Varchev Absolute 

Trader, Trading Central/безплатни са в платформата на Varchev Absolute 

Trader/ 

- Информационни сайтове: www.bloomberg.com, www.cnbc.com, 

www.wsj.com, www.money.cnn.com, www.cityam.com, 

www.moneyshow.com, www.investing.com, www.forbes.com/investing, 

www.theguardian.com/uk/money, www.morningstar.com, 

www.moneyam.com, hereisthecity.co.uk, thestreet.com.  

9. Анализиране на COT Commercial Conditional Weekly Set Ups – показва 

паричните потоци в световен мащаб (при поискване от Варчев Брокерс в 

реално време – платен, при поискване с една седмица закъснение – 

безплатен).  

http://www.bloomberg.com/
http://www.cnbc.com/
http://www.wsj.com/
http://www.money.cnn.com/
http://www.cityam.com/
http://www.moneyshow.com/
http://www.investing.com/
http://www.forbes.com/investing
http://www.theguardian.com/uk/money
http://www.morningstar.com/
http://www.moneyam.com/
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10. Изчистване на графиката от невалидни, неактуални, разбити, слаби подкрепи 

и съпротиви. 

11. Фундаментален анализ: Проверяване на дневния и седмичен икономически 

календар за новини, изявления и икономически събития, точния им час и 

насочване на вниманието как те биха повлияли на пазарите. 

12. Технически анализ: Преактуализиране на вече актуализираните, в преден 

период, финансови инструменти: 3МА, Fibonacci / поставяне на нива на 

Фибоначи, поставяме след оформен връх или дъно съответно при възходящо 

или низходящ тренд и определяне на възможните корективи нива. 

Диагонални и хоризонтални подкрепи и съпротиви, японски свещи, 

индикатори CCI, DeMarker, Volume, Bollinger Bands и т.н.  

13. Вземане на решение за вече отворени позиции за тяхното евентуално 

модифициране или затваряне.  

14. Технически анализ: Изследване и търсене в трите графики на оформили се 

формации: Head and Shoulders, Double Tops, Double Bottoms, Flags, Tripple 

Tops and Bottoms, Два равни тика долу, Два равни тика горе, Вътрешни 

барове, исторически върхове и дъна, сегментални подкрепи и съпротиви и 

др. 

15. Проверяване за изтичащи (падежи) на фючърсите на спот финансовите 

инструменти, които се търгуват (падежите оказват влияние върху цената на 

спот инструмента). 

16. Проверяване графиките и котировките на Related (свързаните финансови 

инструменти), които се търгуват. Пример: Gold/Stocks, Gold/Indices, Euro and 

dollar related currency pairs, Oil/Oil related Shares и т.н. 

17. Последна проверка на целия технически анализ, извършен до този момент 

18. Установяване на наличие или липса на условия за влизане в нова 

позиция/позиции, спрямо персоналния трейдинг план. 

19. При наличие на условия и критерии за отваряне на нова позиция/позиции: 

- Отваряне на Trading Ticket (билет за поръчка) 

- Поставяне на Stop Loss 

- Поставяне на лимитиран ордер за вход в позиция или  

- Влизане/Отваряне напозиция на пазарна цена 

20. Записване на сделката детайлно в trading book (персоналната трейдинг 

книга) 


