Японски свещи

Японски свещи
Японските свещи се формират от цените на отваряне, затваряне, най-високата и найниската цена.
• Ако затварянето е по-високо от отварянето се изрисува празна (бяла) свещ.
• Ако затварянето е по-ниско от отварянето се изрисува пълна (черна) свещ
• Пълната или празната част от свещта се нарича „истинско тяло” или просто тяло
• Тънките линии под и над тялото показват рейнджа на търговия и се наричат сенки
• Върха на горната сянка се нарича high
• Дъното на долната сянка се нарича low Дългите тела показват силни покупки или
продажби.
Колкото по-дълго е тялото, толкова по интензивен е бил натиска на купувачите,
съответно продавачите.
Късите тела показват вяла търговия. Долната сянка отбелязва дъното за сесията.
Горната сянка отбелязва върха за сесията.
Свещи с дълга горна сянка, дълга долна сянка и малки тела се наричат въртящи се
върхове (spinning tops). Формацията показва равенство между купувачи и продавачи.
Марубозу (marubozu) е свещ без сенки. В зависимост дали тялото на свещта е пълно
или празно, close съвпада с high или с low.
Дожи (doji) е свещ, чиито close съвпада или е много близък до open.
Обесен (hanging man) е меча обръщаща формация, която означава връх или силно ниво
на съпротива.
Чук (hammer) е бича формация, която се образува при низходящ тренд. Нарича се така,
защото при образуването й пазарът изковава дъното.

Обърнат чук (inverted hammer) се образува при низходящ тренд и предполага
възможност за обръщането му.
Падащата звезда (shooting star) е меча обръщаща формация, която изглежда като
обърнатия чук, но се образува при възходящ тренд.

Shooting Star – при възходящ тренд, свещ с малко червено тяло в долната част и дълга
горна сянка, без долна такава. Това е мечи сигнал за обрат при връх. Dark Cloud Cover –
При възходящ тренд дълга зелена свещ е последвана от дълга червена, която отваря над
тялото на предишната и затваря под средата и. Това е мечи сигнал за обрат при връх.
Inverted hummer
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Inverted hummer – разликата е, че последната свещ е с дълга сянка отгоре, без сянка
отдолу, като можете да видите на графиката. Hanging man – обратния случай на
Hummer - мечи сигнал във възходящ тренд, представлява свещ с малко червено тяло
без горна сянка и дълга долна такава. Harami – мечи сигнал при възходящ тренд, когато
дълго зелено тяло е последвано от късо червено, което е в рамките му. Harami
предполага край на тренда. Бичият сигнал се формира по точно обратния начин, както
се вижда на графиката. Harami cross се образува, когато последната свещ е Doji.

Morning Star – представлява обратната формация на Evening Star, като това е бичи
сигнал при падащ пазар. Morning Doji Star – същата формация като Morning Star, като
долната свещ е Doji. Hummer – бичи сигнал за обрат при дъно, формира се, когато при
низходящ тренд се образува свещ с малко зелено тяло в горната част, с дълга сянка
отдолу и без сянка отгоре.
Обратният случай е, когато при низходящ тренд, свещ с малко червено тя

Обратният случай е, когато при низходящ тренд, свещ с малко червено тяло е покрита
от зелена с дълго тяло. Съответно това е бичи сигнал за обрат на дъно. Evening Star –
Сигнал за обрат при връх, когато първата свещ е с дълго зелено тяло, втората е с малко
тяло намираща се по-високо, като образува звезда. Третата свещ е червена с дълго тяло,
като затварянето е дълбоко в тялото на първата свещ. Doji Evening Star – същата като
Evening Star, като разликата е, че средната свещ е Doji.
Engulfing Pattern

Engulfing Pattern – мечата формация е, когато свещ с малко зелено тяло е последвана от
голямо червено тяло, което я покрива, при възходящ тренд. Това е сигнал за обрат при
връх.
Модел"Вечерна звезда" (Evening Star)...Наблюдава се при преминаването

Модел"Вечерна звезда" (Evening Star)...Наблюдава се при преминаването на възходящ в
низходящ тренд.Обръщащата звезда се образува с гап спрямо предходната и
следващата свещ се образува също с гап.Обръщащата свещ може да бъде меча свещ
или доджи.
Модел "Утринна звезда" (Morning Star)..."Утринна звезда"се наблюдава

Модел "Утринна звезда" (Morning Star)..."Утринна звезда"се наблюдава при низходящ
тренд.При този модел обръщащата свещ обикновенно стартира с гап и следващата свещ
отново се образува с гап.Обръщащата свещ може да е доджи или бича свещ.
Модел "Светлина в облаците" (Пиерцинг Паттерн)

Модел "Светлина в облаците" (Пиерцинг Паттерн)...Този модел може да бъде намерен
при низходящ тренд.Обръщащата свещ отваря с гап, но обикновенно затваря ,
преминавайки средата на тялото на последната меча свещ.
Модел на поглъщане (Engulfing Pattern)...Този модел на обрущане на тре

Модел на поглъщане (Engulfing Pattern)...Този модел на обрущане на тренда се
наблюдава, когата имаме изразена възходяща или низходяща тенденция.Т.е.трябва да
се появи свещ, чието тяло да покрива изцяло тялото на предходната свещ и да бъде в
друг цвят.За низходящ тренд,обръщащата свещ трябва да е бяла,а за възходящ черна,като не е задължително сенките на едната свещ да поглъща сенките на другата.В
случай че след трендообръщаща свещ се появят малки свещи , отговарящи на
предходната тенденция на движение на пазара ,ситуацията се смята за много силен
потвърждаващ сигнал за обръщане на тренда.

Модел"Обесен човек"(Handing man)...В случая се наблюдава образуването

Модел"Обесен човек"(Handing man)...В случая се наблюдава образуването на свещ с
малко тяло и голяма долна сянка(горната сянка трябва да е най-малко два пъти поголяма от тялото) при възходящ тренд.Цветът на свещта не е от значение,а горната
сянка е много малка или липсва.
Модел"Обесен човек"(Handing man)...В случая се наблюдава образуването на свещ с
малко тяло и голяма долна сянка(горната сянка трябва да е най-малко два пъти поголяма от тялото) при възходящ тренд.Цветът на свещта не е от значение,а горната
сянка е много малка или липсва.
Модел "Завеса от тъмни облаци"(Darc Clond Cover)

Модел "Завеса от тъмни облаци"(Darc Clond Cover)...Наблюдава се при възходящ
тренд,като обръщащата свещ отваря с гап спрямо предходната,но затваря значително

по-надолу,като обикновено преминава средата на тялото на последната бича свещ
преди обръщането на тренда.
За да се квалифицира една формация като обръщаща, трябва да имаме трен

За да се квалифицира една формация като обръщаща, трябва да имаме тренд, който
да бъде обърнат. Бичите обръщания изискават предхождащ низходящ тренд, а
мечите обръщания изискват предхождащ възходящ тренд. Посоката на тренда може
да бъде определена чрез тренд линии, пълзящи средни или други методи на
техническия анализ. Hammer и Hanging Man Формациите hammer (чук) и hanging
man (обесен) много си приличат, но имат напълно различно значение. И двете
формации имат малки тела (черно или бяло), дълги долни сенки и къси или
липсващи горни сенки. Чукът е бича обръщаща формация, която се формира при
низходящ тренд. Наречена е така, понеже пазарът изковава дъно. Когато цената
пада, чукът сигнализира, че дъното е близо и цената отново ще започне да се
покачва. Дългата долна сянка показва, че продавачите да натиснали цената, но
купувачите са били способни да преодолеят низходящия натиск и сесията е
затворила близо до отварянето. Запомнете! Не купувайте, просто защото сте видели
чук при низходящ тренд! Неоходимо е потвърждение, за да дръпнете спусъка.
Добра идея е да изчакате за бяла свещ, която да затвори над отварянето на свещта,
предхождаща чука. Характеристики на чука: • Долната сянка е приблизително 2 или
3 пъти по-дълга от тялото на свещта • Горната сянка е къса или изобщо отсъства •
Тялото е в горната част на свещта • Цветът на тялото не е важно Обесен е меча
обръщаща формация, която може да отбелязва връх или ниво на силна съпротива.
Когато цената се покачва, образуването на формацията обесен показва, че броят на

продавачите започва да надвишава този на продавачите. Дългата долна сянка
показва, че продавачите са натиснали цената по време на сесията, но купувачите са
съумели да я върнат близо до отварянето. Характеристики на обесен: • Дълга долна
сянка, която е 2-3 пъти по-дълга от тялото • Малка или липсваща горна сянка. •
Тялото е в горната част на свещта • Цвета на тялото не е важен

