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Ce reprezintă o tehnică de tranzacţionare?

Un set de reguli bine precizate care                                                          
determină condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru
a fi generate semnale de tranzacţionare.



Tehnica de tranzacţionare DTM
(Dynamic Trading Modified)

Ce este?
DTM reprezintă o metodă de tranzacţionare 

bazată pe anticiparea unor reacţii ale a preţului în 
zonele de suport şi rezistenţă.

Ce conţine?
O strategie de intrare în piaţă

(de deschidere a unei tranzacţii)

O strategie de ieşire din piaţă
(de închidere a unei tranzacţii)



Ce îşi propune tehnica de tranzacţionare 
DTM?

Obiectivul metodei DTM este de a identifica 
acele condiţii care trebuie îndeplinite pentru a 
înregistra constant o probabilitate ridicată de a avea 
profit din tranzacţionare, utilizând exclusiv analiza 
tehnică.



Ce NU îşi propune tehnica de tranzacţionare
DTM?

Să utilizeze datele istorice ale instrumentelor 
financiare pentru a determina direcţia viitoare de 
evoluţie a cotaţiilor.



Elementele componente 
ale tehnicii de tranzacţionare DTM:

 Timeframes (ferestre de timp)

 Praguri de rezistenţă şi suport

 Oscilatori tehnici

 Fibonacci Tools (unelte Fibonacci)

 Aspecte practice ale teoriei Elliott Wave

 Price clusters



TimeFrame (fereastra de timp)

Ce este?
Timeframe-ul reprezintă cadrul de timp în care 

este trasat preţul (perioada de timp pe care o 
înglobează fiecare “bară” de preţ).

Tehnica DTM utilizează două ferestre de timp 
pentru pieţele de acţiuni: Weekly şi Daily.

De ce le folosim?
Weekly: pentru a identifica trendurile şi 

extremele “cheie” ale preţurilor.
Daily: pentru tranzacţionare.



Praguri de suport şi rezistenţă

Ce sunt?
Pragurile de suport şi rezistenţă reprezintă

niveluri conjuncturale ale preţului unde cererea şi oferta 
se găsesc în echilibru. 

Tehnica DTM utilizează atât praguri orizontale, cât 
şi oblice. Cele identificate în Weekly TF sunt considerate 
mai puternice decât cele din Daily TF.

De ce le folosim?
Pentru a identifica acele niveluri ale preţului unde 

este posibilă o schimbare a comportamentului 
investitorilor în piaţă.



Indicatori/oscilatori

Ce sunt?:
Sunt reprezentări grafice ale unor formule 

matematice, care au ca date de intrare de bază: timpul, 
preţul şi volumul. Majoritatea indicatorilor/oscilatorilor 
evoluează în aceeaşi direcţie cu preţul.

Tehnica DTM utilizează oscilatori care evoluează 
într-un interval de valori limitat superior şi inferior precum 
Stochastic, RSI, DT Oscillator etc.

De ce îi folosim?
Pentru a identifica potenţiale schimbări majore ale 

direcţiei de evoluţie a preţurilor (Reversal).



Fibonacci Tools

Ce sunt?
Uneltele Fibonacci sunt aplicaţii ale numerelor 

ce alcătuiesc şirul lui Fibonacci în analiza tehnică.

Tehnica DTM utilizează retragerile, proiecţiile 
şi extensiile Fibonacci.

De ce le folosim?
Pentru a identifica acele potenţiale zone ţintă

sau de suport şi rezistenţă unde se pot produce 
schimbări majore în evoluţia preţurilor.



Aspecte practice ale teoriei
Elliott Wave

Conform teoriei lui Ralph N. Elliott, piaţa 
evoluează în cicluri, numite valuri sau unde. O piaţă în 
trend se va dezvolta într-o secvenţă 5-3, 5 valuri 
cardinale (trei impulsive şi două corective), urmate de 
3 valuri ale unei mişcări în contratrend (două
impulsive şi unul corectiv).

Tehnica DTM utilizează nivelurile ţintă ale 
valurilor impulsive.

De ce le folosim?
Pentru a identifica acele niveluri ale preţurilor 

unde poate fi înregistrată o schimbare majoră a 
evoluţiilor curente (Reversal).



Price Clusters

Ce sunt?
Sunt grupuri formate din trei sau mai multe 

niveluri de preţ apropiate, identificate cu ajutorul 
Fibonacci Tools şi al pragurilor de rezistenţă sau suport.

Tehnica DTM impune prezenţa a cel puţin unei 
retrageri Fibonacci în cadrul Price Clusters.

De ce le folosim?
Pentru a identifica acele zone de suport şi 

rezistenţă unde este posibilă o schimbare majoră în 
evoluţia preţurilor (Reversal).



Să punem totul la un loc

Pentru a tranzacţiona un instrument financiar 
folosind tehnica DTM este necesară parcurgerea 
următoarelor etape:

1. Etapa de pregătire

2. Etapa de analiză

3. Etapa de luare a deciziilor



Să punem totul la un loc
1. Etapa de pregătire

În timeframe-ul lung (Weekly):

1. graficul în reprezentarea bars 
2. identificare direcţie curentă de mişcare a preţului
3. identificare trenduri precedente
4. identificare valuri în trendul care se dezvoltă
5. trasare niveluri Fibonacci aferente trendurilor precedente
6. trasare praguri S&R evidente

În timeframe-ul scurt (Daily):

1. graficul în reprezentarea bars sau candlestick
2. identificare valuri în trendul care se dezvoltă
3. trasare niveluri Fibonacci
4. trasare praguri S&R evidente
5. identificare Price Clusters



Niveluri Fibonacci utilizate:

Retrageri: 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%
Proiecţii: 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%
Extensii: 127.2%, 161.8%, 261.8%

Ţintele valurilor în DTM:

Valul C/3: 61.8%,100%, 161.8% wA/w1
127.2%, 161.8%, 261.8% wB/w2

Valul 5: 61.8%,100%, 161.8% w1
38.2%, 61.8%, 100% w1-3
127.2%, 161.8% w4

Să punem totul la un loc
1. Etapa de pregătire



Să punem totul la un loc
2. Etapa de analiză

În timeframe-ul lung (Weekly):

1. identificare tip de evoluţie oscilator (bearish, bullish)
2. identificare poziţie oscilator faţă de OB/OS zone
3. identificare eventuale divergenţe preţ-oscilator

În timeframe-ul scurt (Daily):

1. identificare poziţie preţ faţă de Price Clusters/SL/TS
2. identificare tip de evoluţie oscilator (bearish, bullish)
3. identificare poziţie oscilator faţă de OB/OS zone



Să punem totul la un loc
2. Etapa de analiză

Setarea parametrilor de lucru ai oscilatorului săptămânal:

1. încrucişările dintre linia rapidă şi cea lentă (bullish/bearish 
crossovers) să se producă cu o întârziere de maximum 2 
bare de preţ după atingerea unui top sau bottom

2. linia rapidă şi cea lentă să pătrundă în OB/OS zones în 
cazul top-urilor şi bottom-urilor majore

Setarea parametrilor de lucru ai oscilatorului zilnic:

1. încrucişările dintre linia rapidă şi cea lentă (bullish/bearish 
crossovers) să se producă cu o întârziere de maximum 3 
bare de preţ după atingerea unui top sau bottom



Să punem totul la un loc
3. Etapa de luare a deciziilor

Stabilirea regulilor strategiei de intrare:

1. Trendul precedent este ascendent în Weekly TF
2. Oscilatorul săptămânal evoluează în OS zone
3. Evoluţie în contratrend a preţului în Daily TF
4. Preţul într-o zonă de suport (price cluster) sau în 

imediata sa apropiere
5. Oscilatorul zilnic înregistrează un bullish crossover şi 

evoluează sub OB zone
6. Preţul depăşeşte ultimul High după momentul de la 

punctul “5” cu un pas de cotare



Să punem totul la un loc
2. Etapa de luare a deciziilor

Stabilirea regulilor strategiei de ieşire:

1. SL: închiderea tuturor poziţiilor la scăderea preţului sub 
ultimul bottom conturat

2. TS: închiderea tuturor poziţiilor la scăderea preţului sub 
ultimul higher bottom conturat

3. Vânzarea a 50% din acţiuni la atingerea nivelului Take 
Profit (retragerea 50% aferentă mişcării descendente)

4. Închiderea poziţiilor rămase când toate condiţiile 
următoarele sunt îndeplinite:
a. preţul se află într-o zonă de rezistenţă
b. oscilatorul săptămânal evoluează în OB zone sau 

înregistrează un bearish crossover
c. oscilatorul zilnic înregistrează un bearish crossover 

desupra OS zone
d. preţul scade sub ultimul Low după momentul de la 

punctul “c”



DTM în acţiune
1. Etapa de pregătire

Identificare trenduri precedente şi direcţie evoluţie curentă preţ.



DTM în acţiune
1. Etapa de pregătire

Identificare valuri în evoluţia descendentă curentă.



DTM în acţiune
1. Etapa de pregătire

Trasare retrageri Fibonacci aferente trendului principal.



DTM în acţiune
1. Etapa de pregătire

Trasare retrageri Fibonacci aferente trendului precedent.



DTM în acţiune
1. Etapa de pregătire

Trasare proiecţii Fibonacci aferente valului precedent (“1 ori A”).



DTM în acţiune
1. Etapa de pregătire

Trasare extensii Fibonacci aferente valului “2 ori B”.



Trasare praguri evidente de suport şi rezistenţă.

DTM în acţiune
1. Etapa de pregătire



DTM în acţiune
1. Etapa de pregătire

Identificare Price Clusters.



DTM în acţiune
1. Etapa de pregătire

Identificare Price Clusters (marcare).



DTM în acţiune
1. Etapa de pregătire

Identificare Price Clusters (eliminare niveluri preţ nereprezentative).



DTM în acţiune
2. Etapa de analiză

Oscilatorul săptămânal în OS zone? Nu.

Monitorizare evoluţie oscilator săptămânal.



DTM în acţiune
2. Etapa de analiză

Identificare evoluţie oscilator săptămânal faţă de OS zone.

Oscilatorul săptămânal evoluează în OS zone.



DTM în acţiune
2. Etapa de analiză

Identificare poziţie preţ faţă de Price Cluster în Daily TF.

Identificare tip evoluţie oscilator zilnic.

Identificare poziţie oscilator zilnic faţă de OS zone.



DTM în acţiune
3. Etapa de luare a deciziilor

Oscilator săptămânal în OS zone? Da.

Preţul în apropirea unui Price Cluster? Da.

Bullish crossover sub OB zone în Daily TF? Da.

Monitorizare depăşire nivel High precedent.



DTM în acţiune
3. Etapa de luare a deciziilor

Stabilire nivel Take Profit.

Stabilire nivel Stop Loss.

Calculare raport Risk/Reward.



DTM în acţiune
2. Etapa de analiză

Oscilator săptămânal în OS zone? Da.

Preţul în interiorul unui Price Cluster? Da.

Bullish crossover sub OB zone în Daily TF? Nu.

Monitorizare oscilator zilnic.



DTM în acţiune
3. Etapa de luare a deciziilor

Oscilator săptămânal în OS zone? Da.

Preţul în interiorul unui Price Cluster? Da.

Bullish crossover sub OB zone în Daily TF? Da.

Monitorizare depăşire nivel High precedent.



DTM în acţiune
3. Etapa de luare a deciziilor

Stabilire nivel Take Profit.

Stabilire nivel Stop Loss.

Calculare raport Risk/Reward.



DTM în acţiune
3. Etapa de luare a deciziilor

Depăşire nivel High precedent? Da.

Raport Risk/Reward (0.27) < 0.5? Da.

Intrare la cumpărare (Buy).



DTM în acţiune
2. Etapa de analiză

Monitorizare evoluţie preţ.

Mutare nivel Trailing Profit.



DTM în acţiune
3. Etapa de luare a deciziilor

Preţul la nivelul Take Profit. Da.

Marcare profit pentru jumătate din acţiunile deţinute.



DTM în acţiune
2. Etapa de analiză

Monitorizare evoluţie preţ.

Mutare nivel Trailing Profit.



DTM în acţiune
2. Etapa de analiză

Monitorizare evoluţie preţ şi oscilatori.

Oscilatorul săptămânal evoluează în OB zone.



DTM în acţiune
2. Etapa de analiză

Monitorizare evoluţie preţ şi oscilatori.

Oscilatorul zilnic a înregistrat un bullish crossover.



DTM în acţiune
2. Etapa de analiză

Monitorizare evoluţie preţ.

Oscilatorul zilnic a intrat în OB zone.

Mutare nivel Trailing Profit.



DTM în acţiune
2. Etapa de analiză

Monitorizare evoluţie preţ şi oscilatori.

Oscilatorul zilnic a intrat în OB zone. 

Identificare Price Clusters.



Monitorizare evoluţie preţ şi oscilatori.

Oscilatorul zilnic a intrat în OB zone. 

Identificare Price Clusters.

DTM în acţiune
2. Etapa de analiză



DTM în acţiune
3. Etapa de luare a deciziilor

Oscilator săptămânal în OB zone? Da.

Preţul în apropierea unui Price Cluster? Da.

Bearish crossover deasupra OS zone în Daily TF? Da.

Monitorizare depăşire nivel Low precedent.



DTM în acţiune
3. Etapa de luare a deciziilor

Depăşire nivel Low precedent? Da.

Vânzare (Sell).



DTM în acţiune
Calcule finale

Perioada de deţinere a acţiunilor în portofoliu: 3 luni.

Randament: 16.88%.



DTM în acţiune
Exemple



DTM în acţiune
Exemple



DTM în acţiune
Exemple



DTM în acţiune
Exemple



1. ÎNTOTDEAUNA faceţi un screenshot cu momentul de intrare şi detaliaţi motivele care 
v-au determinat să acţionaţi.

2. ÎNTOTDEAUNA trasaţi în acest screenshot nivelurile de ieşire (SL, TS, TP). Emoţiile te 
pot determina să uiţi când trebuie să închizi poziţii pentru profit. Salvaţi aceste 
imagini într-un folder şi stocaţi-l.

3. ÎNTOTDEAUNA faceţi un screenshot nou când apar modificări în graficul 
dumneavoastră (mutarea stopurilor, atingerea TP, momentul închiderii poziţiilor)

4. ÎNTOTDEAUNA utilizaţi Stopurile – Aceasta nu este o opţiune, ci o obligaţie!

5. Daca aţi ratat un moment oportun de a intra în piaţă, aşteptaţi-l pe următorul! Nu  
tranzactionaţi dacă deja piaţa a avansat şi raportul Risk/Reward nu mai este 
favorabil!

6. Nu trebuie să folosiţi formaţiuni/praguri pe care nimeni altcineva nu le vede. Nu 
încercaţi să fiţi geniul care cunoaşte tehnici supersecrete. Asta nu va mişca piaţa şi 
nu-i va determina pe alţi investitori să gândească ca dumneavoastră.

7. Folosiţi uneltele Fibonacci şi aşteptaţi confirmarea semnalelor. Vrem să intrăm într-o 
tranzacţie alături de o masă mare de investitori. Nu dorim să fim prima persoană
care încearcă să mişte piaţa. Suntem prea mici pentru aşa ceva. Odată ce observaţi 
dezvoltându-se o mişcare, utilizaţi alte unelte pentru a confirma direcţia pieţei.

8. Dacă nu exista motive logice să tranzactionaţi, staţi deoparte. Ocupaţi-vă cu activităţi 
deconectante.

9. Trebuie să aveţi regulile de tranzacţionare scrise, mereu la îndemână.

Sfaturi de final


