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OSTRZEŻENIE O RYZYKU:
Handel na rynku walutowym jest złożonym instrumentem spekulacyjnym i może
nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Handel na rynku Forex może
prowadzić zarówno do osiągnięcia zysków, jak i poniesienia strat. Nie zalecamy
inwestowania środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Przed
rozpoczęciem korzystania z usług firmy ForexMart należy ocenić i zaakceptować
możliwe ryzyko związane z handlem na rynku walutowym. W razie potrzeby
zasięgnij porady finansowej.
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ForexMart,

SZKOLIMY PRZYSZŁYCH
TRADERÓW WALUTOWYCH!
ForexMart pomoże Ci odkryć nieograniczony potencjał handlu na rynku

€

walutowym. Ten łatwy do zrozumienia przewodnik nauczy Cię wszystkiego, czego
potrzebujesz, aby handlować na największym na świecie rynku finansowym.
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Rynek walutowy to rynek, na którym kupuje się i sprzedaje światowe waluty.
Rynek działa 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu.
Rynek walutowy jest znany jako rynek FOREX. Jest to największy i najbardziej
płynny rynek, którego dzienny wolumen obrotu wynosi 4 bln USD.
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
RYNEK FOREX?

JAK
HANDLOWAĆ NA RYNKU FOREX?

Oto główne powody:

•

Inwestor może handlować walutami w dogodnym dla siebie czasie, ponieważ
rynek jest otwarty 24 godziny na dobę.

•
•

Dane ekonomiczne i wiadomości z rynku Forex są dostępne dla wszystkich.

Możesz handlować w dowolnym momencie niezależnie od obecnej sytuacji na
rynku. Ponadto, możesz zarabiać na wzroście i spadku cen walut.
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eUr/USD

WALUTA KWOTOWANA

(Punkt odniesienia: wiadomość o prawdopodobieństwie podwyżki stóp procentowych przez Europejski
Bank Centralny.)

?

€

FOREX

$
€

€

WHY

?$

Weźmy na przykład parę walutową EUR/USD (euro/dolar amerykański). Pierwsza
waluta (euro) w parze nazywana jest walutą bazową. Druga waluta (dolar
amerykański) nazywana jest walutą kwotowaną. Cena sprzedaży waluty bazowej
nazywana jest ceną „bid”, natomiast cena zakupu waluty bazowej nazywana jest
ceną „ask”. Traderzy mogą kupować lub sprzedawać walutę bazową.
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WALUTA BAZOWA
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•

Forex jest zdecentralizowanym rynkiem, który nie jest regulowany przez żadne
organy państwowe lub instytucje.

Waluty są sprzedawane w parach. Oznacza to, że
traderzy jednocześnie kupują lub sprzedają pary
walutowe. Mówiąc prościej, a
nstępuje wymiana
jednej waluty na drugą.
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Opcja nr 1: Bid - sprzedaż waluty bazowej
Jeśli uważasz, że wartość euro może spaść w stosunku do dolara
amerykańskiego, a wartość tego ostatniego wzrośnie z powodu oczekiwanej
decyzji EBC o stopie procentowej, możesz sprzedać daną parę. Sprzedając parę
walutową, jednocześnie sprzedajesz euro i kupujesz dolara amerykańskiego.

EUR

USD

BID

www.forexmart.com

05

RYNEK FOREX:

06

10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD HANDLU NA RYNKU FOREX

Opcja nr 2: Ask - zakup waluty bazowej
Jeśli zakładasz, że wartość euro może wzrosnąć w stosunku do dolara
amerykańskiego, przypuszczając, że EBC nie podniesie stóp procentowych,
możesz kupić parę. Kupując parę EUR/USD, jednocześnie kupujesz euro i
sprzedajesz dolara amerykańskiego.

EUR

USD

ASK

CZYM JEST PIPS?
Pips jest najmniejszą jednostką zmiany ceny. Jest to ostatnia cyfra po przecinku w
cenie pary. Za pomocą pipsów traderzy monitorują zyski i straty na rynku.
Większość głównych par walutowych jest wyceniana z dokładnością do czterech
cyfr po przecinku.
Na podstawie powyższego przykładu załóżmy, że cena pary walutowej EUR/USD
wynosi 1,1312, czyli euro jest warte 1,13 USD. Załóżmy teraz, że cena waluty
wzrosła o dwa punkty, z 1,1312 do 1,1314. To znaczy, że wartość euro wzrosła o
dwa pipsy.

1.1312

1.1314

Up BY TWO PIPS

CZYM JEST DŹWIGNIA FINANSOWA?
Dźwignia finansowa to możliwość wykorzystania pożyczonego kapitału w celu
zwiększenia potencjalnego zwrotu z inwestycji. Rynek Forex oferuje różne stopnie
dźwigni finansowej, aby zapewnić bezpieczeństwo handlu i zmniejszyć ryzyko
utraty środków.

CZYM JEST LOT?
Na rynkach finansowych lot jest standardową wielkością transakcji na
instrumencie określoną przez giełdę lub inny organ regulacyjny. Jeden lot to 100
000 jednostek waluty bazowej.

R
ZMINIMALIZOWAĆ I
S
RYZYKO
K
HANDLOWE?
JAK MOGĘ

Z dumą możemy powiedzieć, że ForexMart wyposażył naszych klientów w różne
narzędzia, pomagające im zmniejszyć ryzyko utraty zainwestowanych środków. Z
tego powodu traderzy powinni zapoznać się z następującymi narzędziami:

ER
Ta funkcja pozwala określić
maksymalny poziom
akceptowalnego ryzyka. Tak więc,
gdy cena waluty osiągnie ten
poziom, pozycja zostanie
automatycznie zamknięta.

ZLECENIE TAKE PROFIT
Jest to zlecenie pozwalające
zrealizować zysk i zamknąć pozycję
po osiągnięciu z góry określonego
poziomu. Mimo, że ogranicza
możliwy do realizacji zysk, ochroni
Cię przed nagłym spadkiem ceny
waluty.

www.forexmart.com
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GDZIE MOGĘ DOWIEDZIEĆ
SIĘ WIĘCEJ O HANDLU NA RYNKU
FOREX?
€

$

JAK
OTWORZYĆ KONTO HANDLOWE?
Odwiedź stronę główną ForexMart pod adresem www.forexmart.com.

• SEMINARIA / INTENSYWNE SZKOLENIA
PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW
FINANSOWYCH

• E-BOOKI
• WEBINARY / SAMOUCZKI WIDEO
• NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA /

www.forexmart.com

www.forexmart.com

SŁOWNIK POJĘĆ FOREX

DLACZEGO WARTO HANDLOWAĆ Z
FOREXMART?
•

ForexMart przestrzega przepisów obowiązujących w różnych krajach na
całym świecie. Stałe dążenie do doskonalenia naszych usług i zaspokojenia
potrzeb klientów czyni naszą firmę jednym z liderów w branży.

•

Umożliwiamy naszym klientom korzystanie ze światowej klasy platformy
handlowej.

•

Nasza obsługa klienta jest dostępna 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu,
aby pomóc Ci w rozwiązywaniu problemów związanych z handlem,
niezależnie od tego, gdzie jesteś.

•

Nasza firma nie jest dealerem, dlatego zapewniamy konkurencyjność i
przejrzystość cen. Ponadto przetwarzamy transakcje w najkrótszym
możliwym czasie.

WWW.FOREXMART.COM

www.forexmart.com
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