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Защо пиша тази  книга? 
 

Аз самият минах труден път. Правих много опити и 
грешки, но получих и много ценна помощ. Трейдингът е 
огромно предизвикателство и изисква от трейдърите 
много упоритост, отдаденост и специфични умения.  

Чуждият успех обаче НЕ можеш да го прекопираш, 
чуждият начин на мислене не можеш да го възприемеш, 
не може да вземеш назаем и нечия чужда психика.  
Всичко това трябва САМ да го създадеш вътре в себе 
си. А в основата на всичко са търговските решения, 
които взимаш. 

В същото време, традиционните обучения НЕ се 
занимават с взимането на решения. Изучават се 
множество теории и стратегии, а начинаещите навлизат 
в дебрите на техническия анализ. Но всичко това се 
отнася за лявата част на графиката или за това, което 
вече се е случило на пазара.  

Как обаче познаването за миналото помага на 
трейдърите да взимат решения в настоящия момент. 
Все пак, същинската търговия се случва в реално време 
и никакви предположения, които започват с „Ако…“, 
няма да ни донесат реални резултати.  

Корифеите на техническия анализ ще ви обяснят, че 
миналото се повтаря, но в същото време ви казват, че 
всеки миг на пазара е уникален. Или с други думи – 
очакваме миналото да се повтори и в същото време сме 
готови на изненади. А кажете ми, как в тази 
неопределеност трейдърът ще вземе решение. 

За да му се помогне в това отношение, на трейдъра  
му се дават набор от правила, които той просто трябва 
да спазва. Вменява му се в дълг да бъде дисциплиниран 
и с това въпросът се изчерпва. 

Пазарът обаче НЕ е одобрил тези правила и дори не 
е и чувал за тях. Изобщо НЕ му пука за нашите правила 
и върши каквото си иска. 
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Или какво излиза на практика? Въоръжен със знания 
и правила трейдърът се изправя срещу пазара и започва 
да… губи битка след битка. А тези битки не са просто 
някакво интелектуално състезание, а загуби от парите в 
неговия акаунт. И когато тези загуби достатъчно се 
натрупат, трейдърът ясно започва си дава сметка, че 
търпи неуспехи ВЪПРЕКИ знанията и правилата. 

 Затова в тази книга ще си говорим САМО за 
взимането на търговски решения. И това е основното, 
което трейдърът прави на пазара. Никакви знания сами 
по себе си не водят да практически резултати. Никакви 
правила не могат да ти гарантират, че пазарът ще ги 
спазва. Всичко, което човек върши, е продукт на 
неговите решения. Така е в живота, така е и на 
финансовите пазари. 
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Въведение 
 

Уважаеми приятели, 
 
Пред вас е книгата „Решенията на трейдъра“ В 

нея ще се отделим от графиката: от фигурите и 
баровете, от нивата на подкрепа и съпротива, от 
трендовете и корекциите. Ще се заровим в нашата 
психика и ще разсъждаваме за факторите, които ни 
влияят докато взимаме своите търговски решения. 
Ще разгледаме механизма, по който стигаме от 
анализа до действието, а след това ще си поговорим 
за последствията, които са неизбежно последствие 
от всяко решение. 

 
Няма да ви убеждавам колко е необходимо да 

опознаете процеса на взимане на търговски решения и 
затова призовавам тези, които смятат това за 
маловажно, веднага да натиснах знака Х някъде на 
екраните си и да се заемат с нещо, което са 
преценили, че ще им бъде по-полезно: да изучат нова 
теория или индикатор; да прочетат „пресните“ 
анализи на специалистите; или да продължат да 
търсят великия трейдър, от който да заимстват 
тайната на успеха.  

 
Онези обаче, които са готови да отделят малко 

време и да прочетат останалите страници на тази 
книга, ще научат неща, които непременно ще ги 
накарат да се замислят. Ще разберат колко е важна 
тяхната собствена роля и ще осъзнаят, че никога 
няма да станат напълно перфектни.  

 
Пазарът се състои от милиони като нас и всеки 

иска да вземе повече, отколкото е вложил. В същото 
време, винаги има печелещи и губещи, и причината за 
това НЕ се корени в нечия глупост или незнание, а в 
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решенията, които са довели до съответния 
резултат. 

 
Замислянето непременно води до някакви изводи, а 

изводите често пъти предизвикват някакви действия. 
На свой ред, действията са единственият начин да 
променим нещата, които НЕ ни харесват. Но първо 
трябва да осъзнаем къде се корени проблема. 

 
Затова, на всички, които „остават в моята 

компания“, желая приятно четене и стабилни 
финансови резултати в борсовата търговия. 

      
Стефан Трашлиев   
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Решенията са 90 на сто от успеха 
 
Преди да задълбаем във взимането на търговски 

решения, предлагам да излезем малко навън и да се 
потопим в трафика. Можем да покараме (или да се 
повозим) по градските улици или по пътищата извън 
населените места. А нашата цел е да наблюдаваме 
какво е поведението на водачите. 

- Ще видим шофьори, които с бясна скорост 
прелитат по градските улици; 

- Не са малко тези, които с цената опасни маневри 
застават една или две коли по-напред на следващия 
светофар; 

- Често ще ви се случи с пълна газ да ви изпреварят 
от дясната страна; 

- Ще видите и такива, които откровено преминават 
на червено; 

- Непременно ще ви засекат, за да покажат колко 
бавно се движите или колко незначителен е вашия 
автомобил; 

- А дори и през деня ще срещнете шофьори, които 
са си спретнали малко, но безумно състезание, 
слаломирайки между останалите; 

- Винаги ще попаднете на такива, на които пречите, 
и те ще ви го покажат с юмрук или комбинация от 
пръсти; 

-Разбира се, ще видите и още много други дивотии и 
ситуации, от които буквално ще ви настръхнат косите. 

А, когато вечерта се приберете вкъщи, медиите ще 
ви съобщят печалната статистика за деня и за пореден 
път ще направят горчивата констатация, че сме на едно 
от първите места по пътно транспортни произшествия. 

Няма да правим детайлен анализ на причините, но 
задължително трябва да направим една констатация – 
преобладаващата част от произшествията НЕ са поради 
незнание или липсата на правила, а се дължат на 
поведението на водачите.  
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Всички (или поне повечето) шофьори са се 
обучавали и са издържали изпит както за кормуване, 
така и върху закона за движение по пътищата. Но 
въпреки тези си знания и въпреки контролните органи, 
поведението на водачите си остава основният виновник 
за произшествията по улиците и пътищата.  

В още по-голяма степен поведението е „виновник“ и 
за резултатите на трейдърите. Всеки,  който е излязъл 
на финансовите пазари, сам си е законодател и сам на 
себе си е контролен орган. А обществото няма никакво 
основание да пази останалите от него, защото  

 
трейдърът е опасен САМО за себе си. 
 
В този ред на мисли, неизбежно стигаме до 

заключението, че знанията и правилата НЕ са в 
състояние да влияят чак толкова върху резултатите, 
колкото това може да направи поведението на 
трейдърите.  

Именно действията на човека водят до определени 
(желани или нежелани) последствия, което в реалният 
трейдинг са нашите печалби или загуби. Въпреки това,  
когато трейдърите са недоволни от своите резултати, те 
се насочват към нови знания или изработват нови и още 
по-прецизни правила. 

В крайна сметка обаче, всичко в трейдърската 
работа се свежда до избори в реално време. Дали да 
отвори или да изчака, дали да влезе в къса или дълга 
позиция, дали да затвори или да остави – подобни 
дилеми реалният трейдър решава във всеки един 
момент.  

Затова, почерпено от личния ми опит, мога да кажа, 
че знанията и теориите имат едва 10 процента заслуга 
за успеха на трейдъра, а останалите 90 на сто се 
намират в неговите решения. 

Но ако на мен не сте готови съвсем да повярвате, то 
вижте какво казва легендарният Ван Тарп в своята книга 
„Супер трейдър“: 
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„Психологията е много по-важна от 

методологията. Мога да кажа дори, че 
психологията осигурява 100% от успеха. Поради 
две причини. Първо, хората като че ли са 
запрограмирани да вършат всичко неправилно. 
Сякаш вътре в нас има някакъв магнит, който ни 
дърпа противоположно на успеха. И второто, в 
решаването на всяка задача, непременно 
участват нашите убеждения, психическо 
състояние и ментална стратегия. А и трите 
принадлежат към сферата на психологията.“ 
 
За да илюстрирам каква е съставляващата на 

поведението в крайните резултати от трейдинга, ще ви 
разкажа за един за един експеримент, в който са 
участвали трейдъри с различна квалификация и умения. 
Експериментът се е състоял в  

 
Търгуване на случайните сделки 
 
Всеки ден на трейдърите давали отворени вече 

позиции, които те трябвало САМО да управляват. Тяхно 
било решението какво да правят с тези позиции. По този 
начин само от действията им зависело, такъв ще бъде 
резултатът от тези сделки.  

Те не можели да избират нито един параметър на 
сделката – нито инструмента, нито посоката нито 
тайминга. Забелязвате ли? Липсва основното, с което 
трейдърите обичайно се занимават – с прецизната 
преценка какво и кога да търгуват. Зачеркнато е именно 
това, което трейдърите считат за най-важно – анализът, 
прогнозата и моментът. 

И какво мислите, че се е получило? Сигурно 
смятате, че всички са претърпели пълен крах? Вероятно 
си мислите, че с произволни сделки НЕ може да 
спечели? Нищо подобно! Оказало се, че дори и със 
случайни позиции трейдърите отново се разслоили на 
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успешни и неуспешни. И то при напълно идентични 
условия помежду им. 

Успешните извършвали действия, които им донесли 
по-добри резултати от произволни сделки, които някой 
друг или пък програма в компютъра са сключвали 
вместо тях. В някои случаи те оставяли тези позиции да 
се развиват, а в други – ги затваряли веднага, макар и 
на загуба. Един шарен резултат, който в крайна сметка 
имал положително салдо. 

На свой ред, неуспешните трейдъри НЕ успявали да 
вземат добри решения. Сумарният резултатът от 
техните действия НЕ бил с положителен знак. Разбира 
се, те имали своето оправдание, че сделките не били 
плод на анализ и преценка, не бил избран и подходящ 
момент за отваряне на позиция, но факт е, че от същите 
сделки други все пак успявали да измъкнат печалба. 

Колкото и да анализираме, колкото и информация 
да стои зад нашите решения, колкото и да сме прецизни 
за тайминга, нашите сделки винаги имат и ще имат 
елемент на неопределеност. Да, сигурно те ще бъдат 
малко  по-добри от случайните, но и това НЕ е съвсем 
сигурно:) 

Колеги, запомнете го и никога НЕ го забравяйте:  
 
Пазарът винаги е неопределен!  
 
Той се случва в реално време и е резултат от 

действията на милиони хора, повлияни от стотици важни 
и маловажни събития. Не може напълно да го 
предвидим. Усилията в тази насока категорично са 
обречени на неуспех. 

Винаги, когато отваряме позиция, ние се 
доверяваме на някакво наше предположение. Да, това 
предположение има определена вероятност да се случи, 
но дори и голямата вероятност НЕ е гаранция. Затова не 
можем напълно да разчитаме на анализа, прогнозата и 
тайминга.  
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Отличителната черта на трейдъра 
  
Много е важно да ви го кажа, а и много важно да го 

запомните – Взимането на решения е отличителна 
черта на трейдъра.Това е неговата съдба.  

Всеки, който е решил да участва индивидуално на 
финансовите пазари, трябва ясно да си даде сметка за 
тази особеност, както и за това, че именно взимането на 
решения е същността на трейдърската работа. 

За да илюстрирам този важен момент, нека да 
разгледаме какво правят анализатора и трейдъра с 
няколко слайда от моята презентация, която изнесох  
пред Академията за лични финанси и инвестиране през 
2016 г.: 

 

 
 
Според представите на обществото, единият е 

улегнал господин, който върши сериозна интелектуална 
работа, докато другият – вятърничав и хазартен тип, 
който само понякога, за кратко и съвсем случайно може 
да се озове на върха. И докато първото се смята за 
отговорна професия, второто мнозина приемат за 
някакво нездраво увлечение:( 



 
 

13 | Р е ш е н и я т а  н а  т р е й д ъ р а  
 

 
 
Всъщност, работата и на единия, и на другия 

започва с това да анализират пазара. На основание на 
това и двамата правят прогнози какво предстои да се 
случи на пазара. Но оттук нататък започват разликите. 

 

 
 
За разлика от анализатора, трейдърът се раздира от 

емоции. В него започва борба между разума и емоциите 
и в тази борба преимуществото на никоя от страните НЕ 
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е постоянно. Понякога разумът успява да притисне 
емоциите към стената, но в друг момент емоциите 
стават толкова силни, че натикват разума в ъгъла.  

 

 
 
Именно при някакво съотношение на силите между 

разума и емоциите, трейдърът върши основната си 
работа – взима своите търговски решения. А всяко от 
неговите търговски решения води до следващото: 
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Трейдърът неизбежно печели или губи. В същото 
време, в колонката на анализатора тези елементи 
НАПЪЛНО липсват. Той не е връхлетян от емоции, не 
му се налага да взима и търговски решения, няма шанса 
да спечели, но и никаква опасност да загуби. Затова…   

 

 
 
… при него изцяло липсва и психическото 

натоварване, което е неизбежен спътник в трейдърската 
работа. 

Да ме прощават анализаторите, но техните 
вълнения от общуването с пазара, НЕ са по-големи от 
тези на човек, който гледа сериал по телевизията. Да, 
фабулата може и да съдържа много драма, но след 
появата на надписите драмата приключва, а зрителят 
спокойно може да се радва на здрав сън. 

Съвсем по различен начин стои въпросът, ако 
въпросната драма НЕ е от екрана, а в дома на човека. 
Тогава спокойният сън изобщо не е гарантиран, дори 
напротив – вълненията може изобщо да НЕ ти дадат да 
заспиш. Именно такова е положението и на трейдъра – 
случващото се на пазара се превръща в част от неговия 
живот.  
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Психологията срещу механиката 
 

Сравнението между анализатора и трейдъра няма 
за цел да противопоставя единия на другия, нито пък да 
изтъква, чия работа е по-значима. Но в същото време то 
е много важно да „влезе“ в разбиранията на трейдърите.  

Анализаторите и финансовите консултанти се 
смятат за експерти относно финансовите пазари, те 
имат академично образование и много от тях са 
положили тежки изпити за сертифициране и 
лицензиране. Във финансовите компании, във ВУЗ и в 
медиите те са неоспорими авторитети и съвсем 
естествено трейдърите също възприемат това мнение и 
се съгласяват с него. 

Дори нещо повече – те механично се опитват да 
приложат в практическата си работа вижданията и 
прогнозите на експертите. Това обаче изобщо НЕ е 
подходящо механично да се прилага, защото, както вече 
казахме, анализът и прогнозирането са една 
незначителна част от формулата за успеха. Искам 
специално да го кажа, 

 
Работата на трейдъра е да прави пари 
 
независимо от това каква е обстановката на пазара. 

Това разбиране за същината на нашата работа отдавна 
стигна до мен и стана заглавие на една от първите ми 
публикации в списание Трейдър – интервю с 
легендарния трейдър Том Хугард. 

Правенето на пари обаче НЕ е механичен процес. 
То изобщо не се получава по формулата:  

виждаш 1, правиш 2, случва се 3, прибираш 
печалба.  

Наистина, би било идеално да е така и всеки 
начинаещ идва на пазара точно с тази надежда, но уви, 
реалността е съвсем различна. И разликата се състои 
именно във взимането на решения.  

http://trade4win.info/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE/
http://trade4win.info/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE/
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Затова е много важно да съсредоточим своето 
внимание към процеса на взимане на търговски 
решения, защото крайният продукт твърде много зависи 
от съставките, които са вложени в него. 

 

 
 
Всеки трейдър ясно трябва да си даде сметка, че 

взимането на търговски решения е високо 
интелектуална дейност и, докато я извършва, нашето 
сиво вещество е под въздействието на множество 
аргументи, обстоятелства и разбирания. 

Освен сложността, която произтича от същината на 
човешката личност за изпълнението на тази задача 
много променливи внася и самият пазар, който НЕ е 
точна наука. Така уравненията, които решаваме като 
трейдъри НЕ са с едно неизвестно и следователно – 
НЯМА едно единствено правилно решение. 

Без да навлизаме в дебрите на психологията  и 
математиката, ще обособим няколко групи аргументи, от 
които се ползваме при взимането на търговски решения. 
Ще ги представя по обратен ред от този, по който те са 
изброени на горната картинка и започвам с чуждите 
мнения. 
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За всеки начинаещ този аргумент има много голяма 
тежест  при взимането на търговски решения. И това е 
съвсем естествено, защото новакът попада в среда, 
където просто гъмжи от „специалисти“ по анализа, 
прогнозите и успешната търговия. Той обаче все още не 
знае, че 

 
Чуждите мнения НЕ са наш съюзник 
 
Да се намери обяснение защо нещо се е случило 

вчера на пазара никак не е трудно, но то по никакъв 
намчин НЕ може да претендира за истина от последна 
инстанция. Дори и най-маститите специалисти НЕ 
правят анкета сред милионите инвеститори по света, за 
да узнаят какво е повлияло на техните настроения. 

Няма никакво основание да се разчита напълно  и 
на техните прогнози. От една страна, дори и експерти от 
най-реномирани компании се случва да изкажат 
диаметрално противоположни прогнози в един и 
същи момент. А от друга, и това е по-важното, те НЕ 
носят никаква (дори и морална) отговорност за своите 
внушения.  

Често чуждите мнения съдържат конкретна 
търговска идея, а това изкушава начинаещите да се 
възползват. По моето скромно мнение, това също НЕ е 
добра стратегия за постигане на успех. Бъдете сигурни, 
ако някой знае къде ще бъдат пазарите утре, само за 
ден ще стане най-богатият човек в света. Но това се 
удава само на малцина. 

Не ви спирам да слушате чужди мнения, нито да 
прилагате чуждите търговски идеи, но винаги си 
задавайте въпроса откъде идват тези мнения и идеи. 
Дали това са хора, които реално търгуват, дали те 
самите прилагат своите предположения за 
предстоящото или пък просто си вършат работата, 
привличат клиенти или само чешат егото си. 

Разбира се, в началото на своето израстване 
начинаещите е необходимо да четат и осмислят чуждите 

http://trade4win.info/saxo-bank-vs-saxo-bank/
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мнения, анализи и прогнози, за да видят как другите 
разсъждават. Но в никакъв случай не е препоръчително 
да им доверяват прекомерно. На практика, с течение на 
времето, трейдърите започват все повече да игнорират 
чуждите мнения, а на даден етап те напълно ги изключат 
от аргументите за взимане на търговски решения. 

Разбира се, това НЕ означава да си запушите ушите 
какво се случва на и около финансовите пазари, но тази 
информация трябва да е максимално изчистена от 
лични мнения и внушения, които да повлияят на вашите 
решения. И докато въздействието на този фактор 
напълно естествено намалява с трупането на стаж, то  

 
Влиянието на емоциите и желанията 
 
остава постоянна компонента при взимането на 

търговски решения. Трябва ясно да си дадем сметка за 
този факт, защото, колкото и опитен да става трейдъра, 
той НЕ може напълно да ги изреже.  

Емоциите и желанията имат запазено място в 
психиката на всеки човек и те винаги се преплитат с 
рационалното при възприемането на дадена ситуация, 
участват и в начина, по който реагираме на тази 
ситуация.  

Трудно можем да изброим всичките си вълнения 
докато търгуваме на финансовите пазари. Но фактът, че 
работим с пари и за пари, многократно усилва тяхното 
въздействие върху нашите решения е твърде често те 
стават водещи за нашето поведение на пазара. Не 
можем да избягаме напълно от този факт, но това не 
трябва да бъде основание да ги оставим да се 
разпореждат с нас.  
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Пречат ли емоциите на успеха? 
 
Всеки трейдър, скоро след началото на своята 

кариера на реалния пазар, върху себе си разбира колко 
лош съветник понякога са емоциите, които го връхлитат 
и търси начина как да ги държи под контрол. 
Класическият начин за това се съдържа в Устава на 
трейдъра, за който са отделени много страници в книга 
трета от „Уроци на трейдъра милионер“.  

В букета от знания за търговия на финансовите 
пазари могат да се намерят много постулати, които да 
сложат някакви рамки в поведението на трейдъра. 
Написани на хартия, те звучат напълно достоверно и 
логично, но моят съвет е да НЕ им се доверявате 
безрезервно. Пазарът винаги ще внася промени в нашия 
сценарий и ние задължително трябва да реагираме на 
тези промени. Именно затова постулатите НЕ работят.  

В този смисъл, решенията, които взимаме като 
трейдъри, НЕ могат да бъдат заковани предварително. 
Не може още при отварянето на сделка да предвидим 
докъде ще стигне цената и кога това ще се изпълни. Да, 
такива са нашите добри намерения, но не и това, което 
действително ще се случи.  

Няма да изброявам цялата палитра от емоции и 
желания на трейдъра, които вие и без мен можете да 
откриете както в интернет, така и в себе си. Но искам да 
акцентирам вашето внимание и затова ще ви попитам 

 
Какво е естественото желание на човек  
 
когато става въпрос за пари? Да, тук принципа на 

Мечо Пух „Колкото повече, толкова повече!“ важи с 
пълна сила, защото за болшинството хора парите никога 
не са достатъчни, почти всеки се изкушава от 
промоциите и никой не губи пари с удоволствие:) 

http://books.trade4win.info/
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Все пак, ако се абстрахираме от нюансите, 
естественото желание на всеки човек, особено когато 
търгува на финансовите пазари, е:  

 
 да прибере печалбата и  
 да избегне загубата.  

 
Разбира се, печалбата и загубата всеки мери според 

финансовия си мащаб и, ако някого стотина долара в 
плюс или минус НЕ го карат да предприеме никакво 
действие, то за друг тези промени в сметката му са 
способни да предизвикат незабавна реакция.  

Тук обаче естественото желание да се прибере 
печалбата или да се прекъсне загубата се сблъсква с 
други желания и всичко това се калкулира в 
последвалите решения. Така например, цената може 
още да не е достигнала до предварително очакваното 
ниво за излизане от позиция и трейдърът е изправен 
пред трудно решение. Дали да послуша гласът на 
финансови си мащаб, който му казва да прибере 
печалбата, или да заложи на естественото желание да 
вземе още повече от пазара. 

Подобна вътрешна дилема трейдърът изживява и 
когато пазарът върви срещу него. От една страна, 
финансовият мащаб крещи, че загубата вече е станала 
твърде значителна, а от друга – по-голямата времева 
рамка показва, че нищо генерално в сценария не се е 
променило. Дали действието ще бъде проекция на 
страха от загубата или трейдърът ще продължи да 
„стиска зъби“ още известно време? 

Сигурен съм, че има хора, които ще ви дадат готови 
отговори за решаването на тези дилеми, но аз ви 
препоръчвам да потърсите отговора вътре в себе си. 
Защото точно този е верният отговор за вас самите. 
Ваше право е да се доверите на нечие чуждо (книжно) 
правило в това отношение. Но не забравяйте, че дори и 
в този случай решението си е само ваше. Само за вас са 
и последствията от това решение. 
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Не ви съветвам да играете без стоп, не ви и спирам 
да залагате твърди нива на стоп и профит още при 
отварянето на сделката. Нямам нищо против, опитайте 
се да елиминирате последващо взимане на решения. 
Затваряйте компютъра и оставете да става каквото ще. 
Има трейдъри, които са успешни точно по този начин, но 
това е само ЕДИН ОТ начините за постигане на успех.  

Всичко зависи от вашия собствен характер и 
темперамент, от вашата  психологическа и финансова 
толентност към риск и най-вече от вашата индивидуална 
способност за взимане на решения. И в това отношение 
НЯМА да намерите учебник, който да ви научи или пък 
точен алгоритъм, който да заложите във вашата черепна 
кутия. Умението за взимане на търговски решения 
винаги ще си остане основното оръжие на трейдъра за 
постигане на успех и в това отношение съвсем НЕ на 
последно място е вашият личен прочит на фактите.  
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Работи ли обичайната логика на пазара? 
 
Всеки идва на финансовите пазари със своите 

житейски разбирания. Но те твърде скоро се оказват 
пометени от пазарната действителност, която няма 
НИЩО общо с логиката, ползвана в реалния живот. И за 
този катаклизъм никой трейдър НЕ е подготвен 
предварително. С колкото и знания да е екипиран 
първоначално, той НЕ е способен да започне да взима 
добри търговски решения. А добрите търговски решения 
са тези, които биха му донесли дълготраен успех. 

Фактите на пазара нямат способността да 
предизвикат предвидима реакция на цената. Те не са 
като пружината в часовниковия механизъм, която 
задвижва всички колелца и в крайна сметка премества 
стрелките равномерно, методично и последователно.  

Нито една от тези характеристики НЕ е присъща на 
финансовите пазари и затова упорито повтарям, че 
взимането на решения НЕ е механичен процес. Няма 
новина, графична фигура, ниво на подкрепа или 
съпротива или показание на индикатор, които да ни 
дадат сигурна индикация какво ще стане в следващите 
минути, часове или дни.  

Затова успехът в трейдинга не се дължи толкова на 
академичните познания за финансовите пазари, колкото 
на вникването в същността на търсенето и предлагането 
и познаването на силите, които предизвикват едно или 
друго движение.  

Накратко казано: Житейската логика на пазара НЕ 
работи. Не работи и линейното мислене. Няма ги 
причинно-следствените връзки, с които сме заобиколни 
в ежедневието си. А реакцията на пазара твърде често е 
непредвидима. 

Макар да сме потопени в море от информация, 
въпреки изобилието от търговски идеи и напук на всички 
анализи, съвети и сигнали ние НЕ успяваме да взимаме 
добри търговски решения.  
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Нашите собствени резултати драстично се 
различават от историите за преуспели хора, които 
намираме в медиите, а мечтата за лека и доходна 
работа, за финансова свобода, изобилие от пари и 
охолен живот се изправя като капка вода върху горещ 
котлон. Със страшна сила пред нас се изправя 
въпросът: Какво да правим?  

 

 
 
Както вече казах, във всеки един момент трейдърът 

е изправен пред избор и отговор D винаги е една 
възможна алтернатива. Но ако иска да остане и да успее 
в трейдърската професия, човек ПЪРВО трябва да 
промени мисленето си. Защото именно  

 
Мисленето е генератор на решенията 
 
Именно мисленето е инструментът, който може да 

се справи с „нелогичната“ пазарна действителност и да 
ни даде практически полезна интерпретация на фактите. 
Защото фактите на финансовите пазари, независимо 
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дали те са върху графиката или в новините, са видими 
за всички индивидуални участници. Но видимото за 
всички НЕ е достатъчно. И реалността го доказва – 
далеч не всички е възможно да печелят на пазара.  

В една затворена система, какво представлява 
търговията на финансовите пазари, никой НЕ налива 
пари, за да могат другите да печелят. Напротив, борбата 
за парите на другите е безмилостна и жестока. За 
участниците едни към други, това НЕ е честна игра, а 
поредица от сражения, на които са присъщи всички 
коварства на войната. Не е тайна, че тази  

 
Игра по правилата на войната  
 
се води от крупните участници на пазара.За разлика 

от нас обаче, те имат достъп до много повече 
информация както за факторите, които могат да 
предизвикат дългосрочни тенденции, така и за 
разпределението на силите върху „картата“ на всеки 
финансов инструмент. 

Да използват тази информация НЕ е по 
възможностите да малките участници на пазара, но за 
сметка на това много примамлива изглежда стратегията 
за Следване на големите пари. И тази стратегия 
наистина може да донесе успех на всеки домашен 
трейдър.  

Да се търсят и да се използват ситуации на пазара, 
когато големите пари взимат контрола върху цената е 
залегнало и в метода за търговия, който използвам 
напоследък. От средата на 2016 г. аз започнах да 
практикувам Холистична Интрадей Търговия , а след 
шест месеца експериментален период публично 
оповестих своите резултати, постигнати по 
системата ХИТ. 

Следването на големите пари обаче СЪЩО не е 
разковничето за взимане на механични търговски 
решения или за еднозначна интерпретация на пазарната 
фактология.  Такъв е отговорът ми и за всички колеги, 

http://smarttraders.eu/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%85%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D1%81%D0%BF/
http://smarttraders.eu/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%85%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D1%81%D0%BF/
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които се интересува само от едно – какъв е индикаторът, 
който ползвам.  

Уверявам ви, има много начини да черпим 
информация за действията на големите пари, но нито 
един от тях не може да ни спаси от неопределеността и 
да ни избави от най-трудната и най-човешка дейност –  

 
Да мислим със собствената си глава. 
 
Макар и да изглежда чудесно на пръв поглед, 

следването на големите пари НЕ се свежда до 
откриването на големи обеми, защото основната 
характеристика на големите пари НЕ е в тяхното 
количество, а в качеството на играчите, които ги 
задвижват. 

В този смисъл, един голям обем на Up bar НЕ говори 
непременно за бичи настроения на професионалните 
участници. Дори напротив – понякога това е индикация 
за точно обратното.  

Много е важно със силата на собствената си мисъл 
да надникнем ЗАД това, което и видимо на графиката, 
защото едно и също движение може да е предизвикано 
от съвсем различни движещи сили.  

 
Известно е, че имаме само два вида сделки – 

покупки и продажби. С някоя от тях отваряме позиция, а 
с обратната затваряме. Така е за всички участници на 
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пазара. Дали става въпрос за малък индивидуален 
трейдър или за мастита корпорация, търговията винаги 
се случва по този начин - покупката на определен обем 
след известно време, на части или изцяло, трябва да се 
затвори и за целта този обем се продава. Напълно 
аналогична е процедурата и при продажбите – рано или 
късно тези сделки винаги завършват с покупка. 

Причината да ви припомням горното христоматийно 
правило е важността на факта кой извършва 
въпросните покупки и продажби. Това разбира се 
няма никакво значение за пазара, защото той реагира 
винаги по един и и същи начин: щом покупките 
превъзхождат продажбите, цената се показва; и 
респективно – щом продажбите доминират над 
покупките, цената се понижава. Тези реакции ясно се 
виждат върху графиката, но за добрите решения на 
трейдърите отчитането на въпросните движения съвсем 
не е достатъчно. 

 
Какво се случва непрекъснато на пазара? 
 
Да приемем за отправна точка 1 моментът, в който 

определени играчи с големи финансови възможности 
започват да купуват големи обеми от даден финансов 
инструмент. Те са купувачи и извършват масирани 
покупки. В резултат на това цената започва да се 
покачва. Това увлича още участници да купуват, в 
резултат на което котировките допълнително се 
повишават. След известно време (същия или някой от 
следващите дни) настъпва момент 2, в който играчите, 
започнали първоначално движението решават да 
излязат от своите сделки или с други думи – купувачите 
започват да продават. Тъй като техните обеми са 
големи, пазарът реагира напълно закономерно – цените 
се понижават.  

Въпросното намаление на цената се забелязва от 
трейдърите и мнозина отварят къси пазарни поръчки. 
Обемът на продажбите, които са понижили цената обаче 
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не получава подкрепа, за да се получи тласък за по-
нататъшно понижение, в резултат на което цената 
остава във флет. С други думи, независимо от 
първоначалните силни продажби в точка 2 липсват 
достатъчно ресурси, които да подкарат цената в 
низходяща посока. Или иначе казано, пазарът остава в 
равновесие.  

Всички знаем, че подобно равновесие няма да 
продължи до безкрайност и рано или късно някакви нови 
големи обеми ще задвижат котировките в едната или 
другата посока. Но в тази ситуация вероятността за 
понижение на цената съвсем НЕ е доминираща. А 
изводът се налага от само себе си: Закриването на 
покупките не е достатъчно за продължително понижение 
на цената. 

Затова нека да си представим някакъв последващ 
момент 3, в който крупни продавачи с големи обеми 
започват да продават същия този финансов инструмент. 
Пазарът пак реагира напълно закономерно – цените се 
понижават. 

Не само в нашите представи, но и в действителност 
ситуациите, обозначени по-горе с цифрите 2 и 3 външно 
напълно си приличат – на графиката се наблюдава 
понижение на цената. По еднакъв начин те провокират и  
многобройните по-малки участници на пазара, които 
започват да скъсяват. Във вероятностно отношение 
обаче двете ситуации коренно се различават. Докато в 
ситуация 2 продажбите са извършени от големите 
купувачи, които са затворили своите сделки и временно 
са приключили своето участие на пазара, в ситуация 3 
продажбите извършват крупни продавачи. Те току що са 
влезли на пазара, очакват допълнително понижение и 
имат достатъчно ресурси да го задвижат. В този смисъл 
вероятността за намаление на котировките в ситуация 3 
е много по-голяма. По-големи са шансовете и на 
малките трейдъри, които скъсяват в унисон с големите 
продавачи. 
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Ако гледаме само повърхността на графиката и 
следим само ценовото движение, ние няма как да 
разберем кога зад покупките има купувачи нито пък кога 
продажбите са предизвикани от продавачи. Графиката 
не прави тази разлика, защото цената се подчинява 
само на доминирането на ордерите, без да отчита 
ролята на тези, които ги поставят. За малките участници 
на пазара обаче това е от решаващо значение, защото 
добри резултати може да ни донесе само следването на 
големите продавачи ли купувачи. Трейдърите 
задължително трябва да правят тази разлика и това не 
може категорично да го покаже никой индикатор.  
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Кои са помощниците на трейдъра? 
 
Във всяка сфера на живота решението води до 

действие (или бездействие), а това на свой ред води до 
някакъв резултат. Проблемът обаче е, че резултатът 
никога НЕ е идеален. Да, в представите ни нещата 
обикновено са перфектни, но реализацията им винаги се 
отклонява от съвършенството. Никакъв проблем не е да 
създадете с мисълта си идеален кръг, но опитайте се да 
го нарисувате на ръка и ще разберете какво имам 
предвид. 

Но ако след дълги и продължителни тренировки, 
човек може да се научи да чертае почти идеална 
окръжност, то в трейдърската работа резултатът НЕ е 
твърде подвластен на нашите умения. Колкото и да 
тренираме, пазарът винаги ще има последната дума, а 
нашите резултати винаги ще бъдат далеч от 
съвършенството. 

Поради тази причина в реалната търговия 
трейдърът твърде често има основание да е НЕдоволен 
от своите решения.  

 
 Възможно ли е да изберете идеалния 

момент за вход?  
 Възможно ли е да хванете цялото 

движение и да постигнете максимална 
печалба?  

 Възможно ли е да предвидите точно до 
къде ще стигне цената?  

 Възможно ли е да отгатнете как ще 
реагира пазара на предстояща новина или 
събитие? 

 
Отговорът на всички тези и още много подобни 

въпроси категорично е отрицателен. Не можете да 
избягате от неопределеността! Не можете да направите 
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единствено правилният избор! Затова ВИНАГИ ще 
имате основание да бъдете недоволни от резултата. 
А недоволството си е чиста проба негативна емоция и  
като такава подмолно се промъква в следващите ни 
решения. 

Изобщо, получава се някакъв Параграф 22:  
 

Решенията ни никога не са идеални ➜ това 

предизвиква недоволство в нашите души ➜ то се 

намесва в следващите ни решения ➜ но въпреки 

това решенията ни НЕ станат нито по-добри, 
нито идеални. 
  
В такъв случай какво да правим? Можем ли да 

елиминираме недоволството? Можем ли да почнем да 
сме доволни, въпреки основанията за недоволство? Или 
трябва да работим за притъпяване на сетивата си или 
иначе казано 

 
Може ли да престане да ни пука? 
 
Преди време, поставих този въпрос за обсъждане 

във фейсбук и някои колеги казаха, че решавали този 
проблем чрез търговския си план.  

„Донякъде съм съгласен – написах аз. - Планът дава 
основание да се извърши или да НЕ се извърши дадено 
действие. Но как може да повлияе върху това да 
харесаме резултата?“ 

„Няма как да НЕ ти хареса резултата – контрира 
един  колега -  Ако влезеш на 100% спрямо плана си, то 
значи си влязъл в Добра Сделка, т.е. няма как да не ти 
хареса:) Всичко останало е вероятности. На мен НЕ ми 
харесва, да не кажа, че дори ми причинява огромна 
болка, ако не влизам спрямо моя план.“ 

„Ето ти пример – не се предавам аз: - Планът ти е да 
влизаш в сделки с R:R 1:3. Цената обаче за малко НЕ 



 
 

32 | Р е ш е н и я т а  н а  т р е й д ъ р а  
 

стига до профита и се връща. Преместил си стопа на 0, 
и цената се връща и го взима. А след това, на 
следващия ден, продължава в предишната посока и 
дори подминава предишното ниво на профита. Всичко е 
по плана ти, но във всяка едно от ситуациите ли ще 
бъдеш доволен?“ 

„Повече от 50% от успешните ми сделки са такива - 
отвръща друг колега - и честно казано чувството е все 
едно съм изгубил сделката, НО след като премине 
емоцията и се обади разума я приемам като "добър 
опит".“ 

„А мачкаш ли емоцията – питам аз - или тя те кара 
нещо да промениш?“ 

 
Тук дискусията продължава с различни мнения по 

този въпрос, но моята цел НЕ е да стигаме до консенсус 
по този въпрос, а ясно да си дадем сметка, че няма един 
единствен верен отговор.  

 
Верният отговор всеки намира сам за себе си 
 
Всеки един от нас има различен критерий за 

правилността на своите решения. Всеки трейдър е в 
правото си да намери собствен път през лабиринта от 
въпроси като целта винаги е една и съща – да бъде 
доволен от своите резултати.  

За някой това може да бъде стриктното спазване на 
неговия трейдинг план, за друг – че постъпва точно както 
го е научил неговият гуру. Трети иска да е в хармония с 
емоциите си. Друг ги мачка и ги натиква в ъгъла. А 
четвърти, в която категория спадам и аз самият, 
преодоляват проблема с настройки на ума.  

Моята цел в тази книга, както и в останалите неща, 
които пиша, е НЕ да ви давам истината от последна 
инстанция (такава просто няма), а да ви карам да се 
замислите. Да възприемате теориите, съветите и 
правилата за трейдинга с будно съзнание и вземете за 
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себе си САМО това, което пасва на вашата собствена 
логика и здрав разум. 

В теорията на трейдинга има много добри идеи. 
Чете ги човек и си казва: Остава само стриктно да ги 
прилагам и готово! Но на практика това НЕ се 
получава. И ако непрекъснато се питате защо, спомнете 
си за вечния двигател и алхимията, които също са добри 
идеи, но все още никой НЕ ги е реализирал на практика. 

Но също както природните закони не спират 
ентусиасти да търсят начин за вечно движение или за 
получаване на злато чрез преобразуване на други 
метали, така и непредвидимото поведение на пазара не 
отказва мераклиите да изкарат печалба чрез някаква 
механична поредица от действия. 

Такава механична поредица обаче НЯМА. Всичко е 
низ от текущи решения. Решенията на самия трейдър. И 
за тази цел линейното мислене НЯМА да ви свърши 
работа. Пазарът е съвкупност събития и настроения на 
пазарните участници и това просто НЕ може да се 
начертае на лист хартия.  

Мнозина се представят за помощници на трейдъра. 
Доброжелатели щедро раздават съвети и знания, 
експерти неуморно анализират и прогнозират какво ще 
се случи, а учители предлагат на промоция своите 
знания. Брокерите ни изпращат бюлетини, медиите 
просто преливат от информация, а социалните мрежи – 
те направо са инкубатор за преуспели хора. 

В крайна сметка обаче, по моето скромно мнение, 
трейдърът е сам на пазара. Защото всичко е плод на 
нашите собствени решения:  

 
 дали ще слушаме Николай, Георги или 

Петър; 
 дали ще копираме търговията на Методи;  
 или ще прилагаме метода на някакво 

американско светило;  
 дали ще ползваме индикатори или не;  
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 дали ще изчитаме стотици анализи и 
прогнози;  

 дали ден след ден ще усвояваме нови 
теории или пък 

 ще си създадем собствен, подходящ точно 
за нас начин. 

 
Всичко това всеки трейдър решава сам за се себе си 

и това е негово собствено решение. А за резултата и за 
последствията от тези решения, НИКОЙ от горе 
посочените НЕ носи отговорност. Затова нека всеки сам 
си отговори на въпроса: 

 

 
 
Има ли някой друг, освен вас самите, който да 

заинтересован от вашия успех? Безкористна ли е 
помощта, която ви се предлага, или има кукичка, която 
не се вижда от пръв поглед? Готови ли сте да доверите 
резултатите си на другите или искате решенията да са 
си ваши, което във всички случаи все си е така:)  
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Попитай себе си! 
 
Във всеки един момент, когато му предстои да 

прави поредния избор, човек се намира на някакъв  
кръстопът и само от него зависи в каква посока ще 
тръгне. Лично негово е решението и лично негови са 
аргументите за изборът, който ще направи. 

 

 
 
Обичайно, и това няма как да е по друг начин в 

началото, човек тръгва след останалите. Така постъпва 
и всеки начинаещ трейдър. Придобива класически 
знания, следва чуждите съвети и се опитва да успее по 
методите на другиго. И наивно си мисли, че пазарът 
може да бъде победен чрез някакъв алгоритъм от 
действия, подобно на тези  в компютърните програми.  

Но идва един момент (ако, разбира се, дотогава 
трейдърът не се отказал), в който начинаещият разбира, 
че НЕ трябва да бъде просто изпълнител, а  

 
творец на собствените си действия. 
 
А това означава само едно – да се научи да взима 

добри решения. Кои са обаче добрите решения? След  
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като резултатът няма да бъде идеален, как да пресеем 
добрите от лошите решения? Кого да попитаме след 
като това се отнася лично до нас самите? 

Отговорът е много прост – трябва да попитаме себе 
си. Но как самите можем да си дадем верния отговор, 
когато именно него търсим? „Объркана и 
противоречива работа“  - ще си кажете, но всъщност 
съвсем не е така.  

Всички ние се различаваме НЕ само по пръстовите 
си отпечатъци, но и във всичко останало. Различна е 
психиката на всеки един от нас. Различни са нашите 
критерии, с които оценяваме нещата около себе си, 
различни са целите ни, различни са и нещата, които ни 
носят удовлетворение. 

Различно за всеки е и това, което е добро за него. В 
този смисъл, добрите търговски решения НЕ са 
идеалните търговски решения, НЕ са решенията, които 
някой друг ще одобри, не са и решенията, които е 
прието да се смятат за правилни. Защото тълпата от 
трейдъри НЕ взима поредица добри решения. 

Успешните трейдъри, победителите във всяка една 
област, ВИНАГИ са ярка индивидуалност. Те НЕ са част 
от масовката, те се отличават. Разсъждават със 
собствената си глава и взимат решение след решение с 
ясното съзнание, че сами коват своя успех. 

Трябва да ви призная обаче, че тези разбирания аз 
не получих наготово. Не ги открих и в началото на 
своята кариера. А, както всички останали, тръгнах по 
традиционния път. Този път човек лесно може да го 
забележи, защото той е отъпкан от хилядите, които 
вървят по него.  

 Трябваха ми обаче години, за да разбера, че 
шаблонният начин за мислене и готовите решения, 
които се предлагат на сергиите, НЕ са  

 
Съставките на успеха 
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Трудностите в търговията на финансовите пазари 
НЕ са в това да се научиш как да правиш сделки, НЕ са 
и в това да прогнозираш пазара, а в способността за 
взимане на решения.  

Колкото и да е странно, най-големият враг на нашия 
успех сме самите ние. Нашето нежелание да поемем по 
собствен път и да се отличим от останалите.  
Израстването в трейдърската работа, придобиването на 
майсторство и постигането на успех НЕ се измерва с 
цифрата на печалбите, които трейдърите изкарват. 
Измерва се с тяхното умение да взимат решения. И в 
крайна сметка – с тяхната упоритост сами да изкачат 
стъпалата към успеха. 

 

 
  
 Непременно обаче трябва да ви кажа и още нещо 

преди да завърша тази малка книжка за решенията на 
трейдъра. Израстването НЯМА да се получи с напъване. 
То е плод на вътрешна трансформация. 
Трансформация, която изцяло променя възгледите на 
начинаещия, а заедно с това променя и начина, по който 
той възприема пазара и търгува.  

За да извърши тази трансформация обаче 
трейдърът първо трябва да се отклони от отъпкания път. 
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Да осъзнае необходимостта и да започне да се 
превръща в индивидуалност. В хода на моята собствена 
трансформация, която, признавам си, се случи при мен 
благодарение на Тим – трейдъра милионер, аз разбрах 
че: 

 
 Трябва да мисля със собствената си глава; 
 Да имам базова търговска идея; 
 Да си създам собствен стил и система; 
 Да търся факти за динамиката на пазара и… 
 Да харесвам търговските решения, които 

вземам. 
 
Разбрах също, че  
 
Единственото важно за успеха  
 
е аз самият да съм доволен от него. Не дължа отчет 

на никого, не се съревновавам с останалите и по мой 
собствен критерий определям колко ми е достатъчно. 
Спазвам своите правила и ясно си давам сметка, че 
единствено от мен самия зависят моите резултати. От 
търговските решения, които вземам.  



 
 

39 | Р е ш е н и я т а  н а  т р е й д ъ р а  
 

Заключение 
 
 
Не си правя илюзии: независимо от посланията, 

които отправям към вас в тази книга, мнозина ще кажат:  
 

„За какво да се ровя в психологията, когато тя 
няма да ми донесе пари. Дай по-добре да се 
фокусирам върху отварянето и затварянето на 
позиции. И ако ти като автор можеш да ни кажеш 
някаква простичка стратегия какво да гледаме, и 
как да печелим от пазара, то сложи и няколко 
картинки, за да станат нещата напълно ясни, а не 
ни занимавай с психологически глупости.“  
 
Признавам си, към тези читатели, които искат 

проста стратегия и картинки, аз имам един голям грях – 
НЕ давам готови решения. Но всъщност именно това ме 
прави един честен автор. Защото  

 
Готови решения просто няма! 
 
Не ви спирам да ги търсите, не ви спирам да се 

доверявате на тези, които ви ги предлагат, нито да им 
плащате, за да ви ги поднесат наготово. Но вие НЯМА 
да ги получите ако НЕ използвате своето най-силно 
оръжие – способността да мислите със собствената си 
глава. 

Пожелавам ви готовите решения ТОЧНО при вас 
изведнъж да проработят. Нека пазарът да стане 
благосклонен и да изпълнява вашите прогнози. И нека 
винаги да уцелвате правилните прогнози. 

Но ако това не се получава, върнете се отново към 
тази книга и търсете постигането на успеха в своите 
решения!  
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За автора 
 
Стефан Трашлиев е трейдър, популяризатор и 

писател. С търговия на финансовите пазари започва 
да се занимава през 2011 г. и докато усвоява тази 
професия, се убеждава, че тя представлява огромно 
предизвикателство. Затова започва да споделя 
знания, необходими за трейдинга. За постигане на 
тази цел той се ползва от дългогодишния си опит 
като журналист популяризатор.  

 
От комбинацията между двете се появява форекс 

списание http://trade4win.info/. Неговата тематика е 
концентрирана върху изграждането на умения за 
успешна търговия на финансовите пазари. В него се 
публикуват интервюта и мнения на професионални 
трейдъри, новини и анализи за форекс и други 
финансови инструменти. 

 
В продължение на своята популяризаторска мисия, 

Стефан Трашлиев започва да пише книги за финанси, 
инвестиции и постигане на успех. Във всички тях 
той споделя личния си опит и пътя на собственото си 
израстване в новата професия. Най-значима сред тях 
е четирилогията „Уроци на трейдъра милионер“. 
Първите три заглавия от нея излизат първо като е-
книги и всяка една от тях се превръща в бестселър, а 
за повече от месец и трите е-книги са сред Топ 10 на 
Хеликон.  

 
През 2016 г. тези три заглавия, допълнени с нова 

книга четвърта, наречена „Машина за пари“, излизат в  
 

пълно хартиено издание „Уроци на трейдъра 
милионер“. 
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