
Проста стратегия по МА 

 

По-скоро това даже не е стратегия, а стил на търгуване. По мое мнение, е по-полезен за 

начинаещи, но е по-малко резултатен (при опити да се автоматизира всичко около 50% 

успешни сделки) затова по-малко надежди за мигновенно забогатяване., заради което 

хората често се разделят със своите пари. За разлика от механичната система, тук на 

трейдъра се предоставя повече свобода за творчество, а следователно по-добре се 

приспособява към пазара.  

 

От самото начало някак си се отнасях неуважително към МА (обикновена пълзяща 

средна по цена на затваряне). Но все пак съществуват толкова интересни индикатори. 

Но в последствие, в крайна сметка аз все пак се върнах към добрата стара МА. 

 

Аз търгувам на двойката Евро/Долар. Просто, заради това, че на мен чисто 

психлогически по-просто да се концентрирам на един пазар, отколкото да се 

прехвърлям от валуата на валута. На екрана си имам 4-ри времеви графики - дневна, 

четиричасова, едночасова и 5 минутна. Основния екран - едночасов. 

 

На дневната графика - МА 7*1 ( т.е. покрива 7 предходни периода и се придвижва на 

един период напред) 

На четиричасовата - МА 3*3 

На едночасовата - МА 3*3 и 7*5 

 

Четиричасовата и дневаната служат основно за определяне на тренда. Основната 

търговия се извършва по едночасовата графика. 5-мин се използва за определяне на 

цената при входа. 

Търговията с помощта на МА е лесна - ако цената е пресякла цената отдолу МА, 

означава вероятен продължителен възходящ тренд. При пресичане отгоре - низходящ. 

Това пресичане се наблюдава на едночасовата графика, при което от двете МА се 

изчаква да се пресекат и двете. Още по-спокойни ще бъдете, ако не бъдат просто 

текущи пресичания,  а следващия час  бара да затвори над МА.  

 

И така, дочакахте да се случи такова пресичане. Виждаме, каква е ситуациятана на най-

големите графики (четиричасовата и дневната). Ако двете и двете са отправени към 

върха, а на едночасовата е произтекло пресичане на МА надолу. В който и да е случай 

се старайте да не търгувате срещу тренда, ясно изразен на графиките с по-гоемите 

периоди. 

 

Ето настъпва и ролята на петминутната графика. Правилото за успешна търговия е 

просто - купувайте на дъното, продавайте на върха. Ето правим и опит при появяване 

на сигнала на едночасовата графика, откриваме позиция при първия откат на пет 

минутната графика. При спокоен пазар това може лесно да се направи. Ако пазара е 

динамичен по добре да не се влиза. 

 

Старая се да действам по следния начин: 

 

Безусловно стоп лоса е необходимо а се постави още в самото начало. Опитвам се да го 

поддържам около МА 7х5 на часова графика. Ако се получи сериозна величина при 

предварителното пресмятане на евентуалната загуба от сделката с поставянето на такъв 

стоп, то по добре да не се открива позиция, а да се изчака по-благоприятен момент. 



Ако след откриване на позиция, посоката на пазара обърне и доближи на половина 

разстояние до стопа, то независимо от моята увереност за посоката на предходното 

движение или закривам или закривам и откривам в позиция в обратната посока с цел 

възстановяване на загубата. 

Ако цената се успи около нивото на откриване на позицията, то аз определям 

приемливо равнище на печалба и преминавам на 5 минутна графика и в случай на 

достигане си прибирам печалбата.  

Ако цената започне а се придвижва в нужната посока, закривам на откат около 10% или 

поставям стопа на равнището на МА.  


