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Cu riscul de a ne repeta, vom mentiona din nou principiul ‘potirului sfant’ (Engl. Holy 
Grail of the Pitchfork) discutat in capitolul anterior: 
 

“Modul de alegere al pivotilor determina gradul de eficienta al tranzactionarii cu ajutorul 
pitchfork-ului, care la randul lui va arata cat de bine descrie acesta evolutia pietei.” 
 

Cu alte cuvinte, atunci cand este respectat acest “credo”, rezultatele tranzactionarii vor 
fi optime. Toate acestea exprima importanta pe care o are alegerea pivotilor. 
Atunci cand folosim tehnica pitchfork, este de la sine inteles faptul ca acumularea de 
capital nu va fi posibila fara o alegere adecvata a pivotilor. 
 

Pitchfork-ul exprima adevarata cinetica a pietei si interactiunile dintre milioanele de 
participanti la piata, luand in calcul atat pretul cat si variabila temporala. Nu am putea 
sublinia indeajuns importanta pe care o are analiza spatiului timp-pret in deciziile de 
tranzactionare de fiecare zi. Tranzactionarea este mult mai eficienta decat in cazul in 
care luam in calcul doar una din cele doua variabile ! 
Alegerea pivotilor are o mare contributie in modul de evaluare a variabilelor duale 
temporal-spatiale. 
 

Pivotii sunt localizati in cadrul unui swing (distanta dintre doi pivoti cei mai apropiati) sau 
la extremitatile acestuia. Swing-ul este localizat in cadrul unui trend (distanta dintre 
doua inversari ale directiei pietei). Cateva swing-uri pot compune un trend, cu o anumita 
directie de evolutie. 
 
Definitia clasica a unei piete ascendente consta in inregistrarea de maxime din ce in ce 
mai inalte si minime din ce in ce mai inalte; in mod similar, definitia unei piete 
descendente consta in inregistrarea de maxime din ce in ce mai joase si minime din ce in 
ce mai joase. O piata fara trend este adesea numita piata in miscare laterala sau in 
consolidare. 
  

1. Pivotii Optimi 
 
Apare insa o intrebare: 
 

Cum ar trebui traderul sa aleaga pivotii optimi? 
 

Am incercat sa gasim raspunsul la aceasta intrebare facand o evaluare a 
caracteristicilor pivotilor: 
 

 Sa consideram pivotii drept coordonate carteziene localizate la maximul/minimul 
(Engl. Top/Bottom) unei retrageri temporare (in trendurile ascendente) sau la 
top/bottom-ul unui varf (in trendurile descendente). Miscarile de retragere temporara 
(Engl. Pullback) si de formare a varfurilor reprezinta zone de repaus indispensabile 
in evolutia trendurilor. 
Alte locatii ar putea fi mai mult sau mai putin speciale: punctul maxim/minim/central 
al unui gap sau punctul de inflexiune a curbelor a doua medii mobile care se 
intersecteaza. 

 Dimensiunea swing-ului ce formeaza retragerea temporara sau piscul si contine 
pivotii, care au patru grade de importanta: cu cat este mai mare, cu atat este mai 



pronuntat impactul pivotilor asupra tendintei pietei; masurarea dimensiunilor swing-
urilor are loc in doua feluri: 

 

 Ca procente, in comparatie cu swingul curent, 
 Ca procente din inaltimea sa (in puncte, dolari sau alta valuta), in comparatie cu 

valoarea absoluta a instrumentului tranzactionat ( (Maxim-Minim)/Minim sau 
invers intr-un trend descendent). 

 

 Tipul: primar, major, intermediar si minor; 
 Numarul de pivoti consecutivi localizati in cadrul aceluiasi trend: notati de obicei cu 

numere de la 0 la 5, si mai rar de la 0 la 7 sau chiar de la 0 la 9. In cazul unei tendinte 
prelungite se poate ajunge de la 0 la 11 cu marcarea pivotilor. Potentialul de 
inversare a pretului este prezent atunci cand pretul ajunge in zonele celui de-al 3-lea, 
al 5-lea, al 7-lea, al 9-lea sau al 11-lea pivot. 

 Localizarea in cadrul swing-ului curent; 
 Localizarea in cadrul swing-ului de tendinta a fluxului pietei;  
 Localizarea in raport cu swing-ul de tendinta a fluxului anterior al pietei. 

 

Dupa cum stim deja, un pitchfork este compus din trei pivoti: 
 

 Ancora, reprezentata de P0,; 
 Swingul P1-P2 al pitchfork-ului, cu al sau 
 Punct median, ce constituie suportul de trasare in constructia linei media a 

pitchfork-ului (linia de trend ce trece prin  punctul de ancorare si punctul central al 
swingului). 

 
2. Studiul Cinematicii Pivotilor 
 

Din punctul de vedere al cinematicii unui pitchfork (ramura a dinamicii care studiaza 
aspectele de miscare ce nu tin de masa si forta), avem doua variabile: 
 

 Locatia punctului de ancorare (P0) definita de: 
 

o Pozitia carteaziana (timp, pret) a punctului P0 care in cele mai multe cazuri se 
afla in pozitia unui pivot (punct de inflexiune cu importanta variabila), si care de 
obicei da nastere unui Pitchfork Traditional. 

o Locatia non-pivotala a punctului P0, situat in punctul central al swing-ului ce se 
opune swing-ului propriu P1-P2 al pitchfork-ului. 

o Pozitia carteziana non-pivotala a punctului P0, localizat in punctul central al 
unui swing virtual opus swing-ului real P1-P2 al pitchfork-ului. 

 

Din cate stim noi, descrierea acestui tip de pitchfork are loc pentru prima data in 
literatura de trading. Drept  urmare, ne permitem  sa-l denumim Pitchfork ‘T’ .  

  
 

o Locatia non-pivotala a punctului P0, situata intr-un punct “suspendat” definit prin 
constructia sistemului de Linii Actiune/Reactiune. Rolul functional al acestui tip de 
pitchfork este mai degraba “hibrid” deoarece sistemul de linii A/R a asigurat deja 
functiunea de incapsulare a pietei. 
Locatia pivotului P0 va da si numele acestui tip de formatiune, pe care o vom numi 
Pitchfork Hibrid sau Pitchfork “Suspendat”. 
O alta versiune a acestei formatiuni ar fi Pitchfork-ul Retrograd .          

  Swing-ul P1-P2 la randul sau depinde de locatia pivotilor constituenti P1 si P2. 
Pozititiile lor exacte vor: 
 

o Determina in mod direct orientarea swing-ului in spatiul timp-pret,; 
o Impune in mod indirect alinierea pitchfork-ului in cadrul aceluiasi spatiu. 



 
3. Cinematica Pitchfork-ului care Infasoara Piata Globala. 
 

Odata ce am caracterizat elementele de cinematica ale pivotilor, sa continuam cu 
discutia cinematicii pitchfork-ului ca un intreg, si a rolului sau in incapsularea evolutiei 
pietei. 
Atunci cand vorbim despre miscarea serpuitoare a pretului in piata, trebuie  sa 
discutam din nou de ‘goliciunea’ unui grafic. Cand analizam acest tip, din orice piata, in 
orice orizont de timp, ochii antrenati trebuie sa se concentreze la inceput pe doua 
aspecte: 
 Imaginea globala, care dezvaluie configuratia aspectelor de trend, non-trend sau 

mixte ale spatiului eteric timp-pret al pietei. 
 Locatia exacta a pretului curent in piata (cea mai recenta miscare a pretului) in 

contextul:  
 

o Propriului swing, ; 
o Swingului celui mai recent trend, ; 
o Ultimului swing global sau al trendului anterior. 

Trebuie sa recunoastem ca cele mai bune rezultate  sunt date de studiul combinat al 
orizonturilor de timp multiple (cel putin trei, incluzand orizontul operational). 
 

4. Studii de Caz in Alegerea Pivotilor 
Grafice ale Contractelor S&P 500 e-mini si ale Indicelui DJIA Cash 

             

             
 

‘Goliciunea’ graficului precedent – numit si grafic ‘magic’ - al contractului S&P e-mini, 
se va studia in detaliu in urmatoarele 6 grafice. O analiza atenta a acestui tip de grafic  
scoate in evidenta urmatoarele: 
 



 Contextul global: piata este pentru inceput in trend descendent (partea stanga a 
graficului). In prezent se afla in mijlocul unei corectii (partea dreapta a graficului). 

 Local, pretul se retrage fata de cel mai recent swing (de la ora 18:00 la ora 19:30 
CET), incercand o miscare de recul, pentru a termina corectia intregului swing 
descendent (din partea standa a graficului, pana la ora 18:00 CET). 

 Barele terminale de pe acest grafic de 5-min sunt localizate in jurul orei 20:00 Ora 
Centrala Europeana (CET), corespunzatoare orei 14:00 US ET. 

           
 
 

                                  
                               

Din cele patru tipuri posibile de pivoti, pe graficul discutat sunt prezente doar trei 
tipuri: pivoti primari, intermediari si minori (vezi graficul de mai sus). Tipul major (J) 
nu este prezent aici. 
Cei doi pivoti primari (P), de la inceputul si finalul trendului, sunt prezentati in partea 
stanga a graficului, in deplina concordanta cu definitia acestui tip de pivoti; ei apar in 
principal la extremitatile trendurilor. Pivotii de tip minor (M) sunt cei mai numerosi. 
Corectia prezentata in partea din dreapta a graficului se termina in partea superioara 
cu un pivot intermediar (I), nereusind sa atinga nivelele pivotilor dubli minori (M) 
localizati pe trendul descendent (in partea stanga a graficului). 
 



Etichetarea pivotilor listati este asigurata de programul eSignal Adanced Charts disponibil 
la www.esignal.com. 
 

                
 

                Continuarea graficului anterior  
 

Graficul de mai sus este identic cu cele doua anterioare, dar de data aceasta trendul se 
afla in faza terminala. In constructia pitchfork-ului descendent ne-am folosit de un pivot 
minor (M) ca punct de ancorare (P0), de un pivot intermediar pentru P1 si de un alt 
pivot minor (M) pentru P2. Pitchfork-ul accentueaza panta abrupta a trendului. 
 
 

Pe masura ce piata atinge nivelul minim ilustrat cu ajutorul pivotului primar P3, incepe 
o posibila faza de corectie care poate fi dusa la final.  
 

Dupa cum stim, daca aceasta inversare este valida, pivotul P3 va deveni cel mai jos 
minim al acestui pitchfork descendent. Va trebui sa pregatim alt set de pivoti care sa fie 
marcati in directia opusa. In situatia unei inversari false, marcarea pivotului curent 
(continuand cu P4, P5 pana la P11) va trebui sa continue. 
  
 


