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Pamiętaj, że seria dotycząca handlu Forex obejmuje dwa inne ebooki. Kliknij jeden z ebooków,
aby go pobrać. Dysponujemy również wieloma ebookami dotyczącymi opcji waniliowych,
kliknij tutaj, aby je pobrać.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty terminowe na stopę procentową, opcje i kontrakty finansowe na
transakcje różnicowe (transakcje pozagiełdowe) to produkty wykorzystujące dźwignię finansową, które są
obarczone znacznym ryzykiem straty (do całej wartości zainwestowanego kapitału) i nie są odpowiednie
dla każdego. Konieczne jest dokładne poznanie i zrozumienie ryzyka. Nie należy inwestować pieniędzy, na
których stratę nie można sobie pozwolić. Przekazywane informacje w żadnych okolicznościach nie mogą
być uważane za rekomendacje do dokonywania jakichkolwiek transakcji. Nasza grupa jest regulowana
poprzez swoje podmioty zależne przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Easy Forex
Trading Ltd-CySEC, numer licencji 079/07). Licencja została paszportowana w Unii Europejskiej za
pośrednictwem Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz w Australii przez ASIC
(Easy Forex Pty Ltd — nr licencji AFS 246566).&
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Podstawy rynku Forex
Czym jest rynek Forex?
Rynek Forex to najbardziej ekscytujący i dynamiczny rynek na świecie. Obroty rzędu 5 bilionów
USD dziennie sprawiają, że jest on również największym rynkiem finansowym świata.
Forex (lub FX) to skrót od „foreign exchange” – pojęcie to znane jest podróżnikom, którzyudając się do
obcych krajów kupują obowiązującą w nich walutę. Na przykład wybierając się do Stanów Zjednoczonych
sprzedajemy euro i kupujemy dolary. Internetowy rynek Forex ma w 90% charakter spekulacyjny, co
oznacza, że osoby dokonujące transakcji nie stają się właścicielami gotówki w namacalnej, fizycznej
postaci. Zamiast tego otwierane są na nim i zamykane transakcje, których efektem jest zysk lub strata,
co znajduje odzwierciedlenie na rachunku internetowym osoby zawierającej te transakcje.
Rynek Forex to nieregulowany rynek pozagiełdowych instrumentów finansowych (over the
counter – OTC). Oznacza to, że handel odbywa się bezpośrednio pomiędzy dwiema stronami.
Dzięki temu dostęp do wirtualnego rynku można uzyskać z dowolnego miejsca na świecie.

Unikalne cechy
Rynek Forex ma przewagę nad innymi rynkami finansowymi(takimi jak np. rynek papierów wartościowych) w kilku aspektach:
◾◾ P
 łynność. Wysoka wartość globalnych transakcji przekłada się na wysoką płynność rynku. Ogromną
zaletą płynności jest możliwość każdorazowego znalezienia popytu na parę walutową, którą chcemy
kupić lub sprzedać.
◾◾ W
 ysoka dźwignia finansowa. Dźwignia finansowa polega na „pożyczaniu” pieniędzy na dofinansowanie
niewielkiej inwestycji, która może skutkować uzyskaniem większych dochodów. Dźwignia finansowa
oferowana na większości rynków akcji wynosi 1:2. Na rynku Forex, powszechnie stosowane są
dźwignie w wysokości 1:100 i więcej. Przekłada się to na znaczne zwiększenie szans na pomnożenie
zysków. Pamiętaj jednak, że jednocześnie wzrasta także poziom ryzyka.
◾◾ W
 ięcej okazji do osiągnięcia zysku. Wskaźniki rynku Forex mogą zmienić się niespodziewanie
w reakcji na zachodzące zdarzenia. Należy mieć świadomość ryzyka, z jakim wiążą się takie zmiany,
jednocześnie jednak rynki charakteryzujące się wysoką zmiennością oferują również możliwości
osiągnięcia wysokiego zysku.
◾◾ Ł
 atwy dostęp. Platforma easyMarkets umożliwia rozpoczęcie aktywności na rynku Forex przy niskim
pierwszym depozycie. Rozpoczęcie zawierania transakcji jest kwestią kilku minut – wystarczy zasilić
konto za pomocą karty debetowej lub kredytowej.
◾◾ B
 rak prowizji. Platforma easyMarkets nie pobiera prowizji. Zamiast tego jako organizator rynku
czerpiemy zyski ze spreadów (tj. różnic między ceną kupna a ceną sprzedaży) oraz opłat za
przedłużenie (rolowanie) związanych z pozycjami otwartymi w nocy.
◾◾ R
 yzyko, które łatwo kontrolować. Inwestorzy na rynku Forex posiadają możliwość ustalenia
poziomu Stop Loss, czyli maksymalnej kwoty, jaką są skłonni zaryzykować. Funkcja ta jest dostępna
na platformach easyMarkets.
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Co jest przedmiotem handlu?
Na rynku Forex prowadzi się głównie transakcje na walutach, które zawsze występują w parach
walutowych. Istnieją cztery najważniejsze pary walutowe (nazywane „głównymi”), na których
najczęściej prowadzone są transakcje z udziałem dolara amerykańskiego. Należą do nich euro/
dolar (EUR/USD), funt brytyjski/dolar (GBP/USD), jen japoński/dolar (JPY/USD) oraz frank
szwajcarski/dolar (CHF/USD). Transakcje w tych czterech głównych parach stanowią większość
transakcji na rynku, a najczęstszą parą jest euro/dolar (EUR/USD).
Istnieją setki innych walut, na które można zawierać transakcje (nazywanych krzyżowymi parami
walutowymi, ponieważ ich kurs wyznaczany jest przez dolara amerykańskiego), ale należy
pamiętać, że waluty główne charakteryzują się najwyższym stopniem płynności. Platforma
easyMarkets umożliwia inwestowanie w metale szlachetne (złoto i platynę), globalne indeksy
giełdowe oraz towary (np. ropa, gaz, pszenica, kukurydza itp.).

Chcę wiedzieć więcej
W parze walutowej pierwsza z walut określana jest jako „bazowa”, a druga –
jako „kwotowana”. Kupując parę walutową, dokonujemy zakupu waluty bazowej
i sprzedaży waluty kwotowanej. Z kolei sprzedając parę walutową, sprzedajemy
walutę bazową, a kupujemy kwotowaną. Jeżeli kurs wymiany w parze EUR/USD
wynosi 1,4100, oznacza to, że aby kupić 1 euro, należy wydać 1,41 dolara. Wynika
z tego także, że sprzedając 1 euro, otrzymalibyśmy 1,4100 dolara. Załóżmy, że
dokonujemy zakupu 10 000 euro za dolary amerykańskie. Przy kursie wymiany
1,4100 kwota do zapłaty będzie wynosić 14 100 USD (1 euro = 1,41 USD, czyli
10 000 EUR = 14 100 USD). Następnego dnia kurs euro wobec dolara wzrasta
i wynosi 1,4200. Teraz na każdym zakupionym euro zarobiliśmy 1 cent – nasz zysk
wynosiłby zatem 100 USD (14 200 USD minus 14 100 USD). Jeżeli zdecydowalibyśmy
się na odwrotną transakcję, dokonalibyśmy sprzedaży euro i kupna dolarów,
których wartość względem euro spadłaby. Dokonaliśmy sprzedaży 10 000 EUR po
kursie 1,41, co oznacza, że każde sprzedane euro byłoby równoznaczne ze stratą
1 centa. Dla transakcji o wartości 10 000 EUR łączna strata wyniosłaby 100 USD
(14 200 USD minus 14 100 USD).
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Kto dokonuje transakcji?
Transakcje online na rynku Forex obejmują dwie strony: inwestora oraz organizatora rynku, np.
easyMarkets. Organizator rynku to firma umożliwiająca zawieranie transakcji poprzez oferowanie
cen kupna i sprzedaży danej waluty, a więc tworząca rynek, na który wkraczają inwestorzy.
Inwestorzy tworzą najszybciej rozwijający się segment globalnego rynku Forex. Pozostali
jego uczestnicy to rynek międzybankowy, który tworzą głównie największe banki komercyjne
oraz instytucje obracające papierami wartościowymi, jak również mniejsze banki, korporacje
międzynarodowe i fundusze hedgingowe.

Czas inwestowania
Ponieważ Forex jest rynkiem globalnym, zawieranie transakcji możliwe jest przez 24 godziny
na dobę, przez pięć dni w tygodniu. Koniec dnia handlowego w jednym regionie jest początkiem
dnia handlowego w innym. Oznacza to, że transakcje można zawierać w dowolnych regionach,
kierując się pochodzącymi z nich informacjami.

Chcę wiedzieć więcej
Rynek Forex jest otwarty od poniedziałku rano w Sydney aż do zamknięcia w piątek
wieczorem w Nowym Jorku. Każdy dzień handlowy dzieli się na trzy sesje: azjatycką,
europejską (EU) i amerykańską (US). Powszechnie mówi się o nich: sesja tokijska,
londyńska i nowojorska. Otwarcie sesji azjatyckiej następuje ok. 21:00 GMT (czas
letni) i trwa do 08:00 GMT. Czas ten nakłada się na czas sesji europejskiej, której
początek przypada ok. 06:00 GMT, a koniec – ok. 16:00 GMT. Z sesją europejską
zbiega się sesja amerykańska rozpoczynająca się ok. 13:30 GMT i kończąca ok.
21:00 GMT. Następnie cykl rozpoczyna się od nowa otwarciem sesji azjatyckiej.
Z powyższego schematu wynika, iż teoretycznie handel na rynku Forex można
prowadzić przez cały czas od 21:00 GMT w niedzielę (czas letni) do 21:00 GMT
w piątek.
Najbardziej ekscytujące są pory, w których sesje nakładają się na siebie – to
wtedy bowiem obroty są największe, przy maksymalnej zmienności, co zwiększa
szanse na korzystne transakcje. Największy wolumen transakcji przypada na sesję
europejską, ponieważ ma ona miejsce między sesjami azjatycką i amerykańską.
Sesja europejska to ok. 50% dziennego obrotu na rynku Forex.
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Gdzie mogę handlować?
Online, wszędzie i zawsze, za pośrednictwem wybranego urządzenia. Uczestnicy rynku Forex
mogą bez przeszkód monitorować status swoich transakcji, modyfikować warunki transakcji
otwartych, zamykać transakcje, czy realizować zyski. Możliwość dostępu do transakcji przez
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu to wielka zaleta rynku online.

W jaki sposób mogę odnotować zysk?
Odnotowanie zysku z handlu na rynku Forex jest uwarunkowane prawidłowym zidentyfikowaniem
waluty, która wzmocni się lub osłabnie w stosunku do drugiej waluty w parze. Forex umożliwia
zyskowny handel zarówno w czasach poprawy, jak i pogorszenia sytuacji na rynku. Jest to
możliwe, ponieważ transakcje zawierane są w parach walutowych. Kluczem do sukcesu jest
zakup waluty w takim momencie, w którym jej kurs jest na niskim poziomie oraz odsprzedanie
jej, kiedy jej kurs wzrośnie. Rozdział „Pierwsze kroki” zawiera dokładny opis transakcji krok po
kroku.
Inwestorzy opracowują strategie inwestowania w oparciu o analizę techniczną i fundamentalną.
Analiza techniczna wykorzystuje wykresy i inne dane statystyczne, aby przewidzieć przyszłe
zmiany cen na podstawie cen historycznych; analiza fundamentalna natomiast uwzględnia
wpływ wskaźników makroekonomicznych, publikowanych aktualności i raportów na kursy
walut.

Co dzieje się z moją inwestycją?
W easyMarkets staramy się upraszczać procedury, dlatego wszystkie wyliczenia związane
z transakcjami dokonywane są automatycznie przez platformę. To bardzo przystępne i proste
w użyciu rozwiązanie. Walutę bazową konta wybiera użytkownik. Często jest to lokalna waluta
kraju jego zamieszkania. Transakcje zawierane są z wykorzystaniem waluty bazowej niezależnie
od wybranej pary walutowej.

Od czego zależą ceny na rynku Forex?
Podobnie jak na innych rynkach, zmiana kursów walutowych jest zależna od popytu i podaży.
Wahania cen na rynku Forex podlegają jednak również innym czynnikom. Czynniki te mogą mieć
charakter ekonomiczny, polityczny lub geograficzny. Analiza fundamentalna pozwala wyjaśnić,
jak możesz wykorzystać te czynniki do prognozowania przyszłych zmian kursowych.
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Chcę wiedzieć więcej
Na kursy walut może wpływać wiele wskaźników ekonomicznych, od stopy
bezrobocia po PKB i dane o sprzedaży detalicznej. Jednym z najważniejszych
wskaźników są stopy procentowe. Zmiana stóp procentowych w jednym kraju
może mieć wpływ na wiele kursów walut. Przykładowo, kiedy Rezerwa Federalna
(Fed) ze Stanów Zjednoczonych ogłasza zmianę stopy procentowej, po której
udzielane są pożyczki bankom, ma to wpływ na wartość dolara amerykańskiego,
stanowiącego podstawę blisko 90% wszystkich transakcji na rynku Forex.
Polityka jest ściśle związana z ekonomią, naturalnym zjawiskiem jest zatem, że
zmiany w rządzie czy prowadzonej przez państwo polityce również odbijają się na
wahaniach cen.
Ważnym czynnikiem może być także geografia. Wystarczy przypomnieć sobie
trzęsienie ziemi w Japonii z marca 2011 r. i jego negatywny wpływ na wartość jena
japońskiego.

Jakie ryzyko niesie ze sobą handel Forex?
Handel Forex niesie ze sobą pewne ryzyko, jednak może ono zostać zminimalizowane poprzez
wykorzystanie wielu mechanizmów kontroli. Przykładowo, wyznaczenie wartości Stop Loss
(określanej też mianem depozytu zabezpieczającego) polega na ustaleniu maksymalnej
wysokości kwoty, jaką klient decyduje się zaryzykować w danej transakcji. W ten sposób można
ograniczyć stratę przy jednoczesnej nieograniczonej możliwości odnotowania potencjalnego
zysku. Wyraźnie zaleca się, aby nie ryzykować wyższych kwot niż te, na których stratę możesz
sobie pozwolić. Zalecamy również, abyś rozpoczął od inwestycji, która jest dla Ciebie komfortowa
i cały czas zdobywał nową wiedzę, w miarę jak wzrastać będzie Twoje zainteresowanie
transakcjami na rynku Forex.

Podsumowanie
Powyższy rozdział zawierał omówienie podstawowych kwestii dotyczących handlu na rynku
Forex. Jeżeli rozumiesz zawarte w nim informacje, przejdź do kolejnego rozdziału, który nauczy
Cię stawiać pierwsze kroki na rynku Forex.

Potrzebujesz więcej informacji?
Odwiedź nasze centrum edukacji,
w którym dostępne są:

Pamiętaj, że możesz również:

◾◾ Filmy edukacyjne

◾◾ zadzwonić do Twojego osobistego doradcy,
napisać do nas na adres cs@easyMarkets.com lub
umieścić swoje pytania/uwagi na naszej stronie
w serwisie Facebook.

◾◾ Artykuły dotyczące rynku Forex
◾◾ Często zadawane pytania

◾◾ wyszukać terminy w słowniku online,
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Pierwsze kroki
W jaki sposób mogę rozpocząć zawieranie transakcji?
To proste. Zarejestruj się na stronie easyMarkets i złóż depozyt, jaki chcesz zainwestować na
swoim koncie. W zależności od regionu świata, w którym się znajdujesz, masz do dyspozycji
wiele różnych form płatności. Akceptujemy płatności dokonane za pomocą większości kart
kredytowych lub debetowych, przelewów bankowych oraz e-portfeli. Skontaktuj się z Twoim
osobistym doradcą, pisząc na adres cs@easyMarkets.com aby dowiedzieć się, jakie metody
płatności są dla Ciebie dostępne. Po zaksięgowaniu płatności na Twoim koncie możesz
rozpocząć operacje na rynku.
Twój osobisty doradca przeprowadzi dla Ciebie indywidualne szkolenie i udzieli Ci niezbędnego
wsparcia. Jeżeli wcześniej nie miałeś do czynienia z rynkiem Forex lub nie czujesz się gotowy,
aby rozpocząć handel, możesz założyć darmowe konto demo lub wypróbować dostępny na
naszej stronie symulator zawierania transakcji, dzięki któremu doświadczysz prawdziwych
warunków rynkowych bez żadnego ryzyka. Najlepszym sposobem na zrozumienie psychologii
prowadzenia handlu jest prowadzenie transakcji na koncie rzeczywistym, za prawdziwe
pieniądze. Na początek możesz założyć rachunek „mini” z najniższą minimalną pierwszą wpłatą
i zacząć obracać niewielkimi kwotami.
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Zalety easyMarkets
Nasza platforma do prowadzenia transakcji jest w całości osadzona w Internecie
i w przeciwieństwie do innych organizatorów rynku nie wymaga pobierania i instalacji
żadnego oprogramowania. Aby rozpocząć realizację transakcji, inwestorzy muszą się
tylko zalogować, upewnić, że mają na rachunku środki do prowadzenia transakcji, a jeśli
nie – doładować rachunek.

Czym jest pips?
Jeden pips to najmniejsza jednostka zmiany ceny. Skrót „pip” oznacza „percentage in point”.
Ponieważ kursy większości par walutowych podawane są z dokładnością do czterech miejsc
po przecinku, jeden pips jest zazwyczaj równy 0,0001. Istnieją jednak pary walutowe, np. USD/
JPY, w których 1 pips równa się 0,01.

Czym są widełki cenowe (spready)?
W transakcjach walutowych zawsze mamy do czynienia z dwiema cenami. W tabeli walut cena,
jaką trzeba zapłacić za daną walutę podawana jest w prawej kolumnie i określana jako cena kupna
(ask). Cena, za jaką można sprzedać daną walutę podawana jest w lewej kolumnie tabeli i określana jako cena sprzedaży (bid). Pamiętaj, że kupno pary walutowej oznacza kupno waluty bazowej
i sprzedaż waluty kwotowanej, z kolei jej sprzedaż oznacza sprzedaż waluty bazowej i kupno
kwotowanej. Różnica między tymi dwiema cenami określana jest mianem widełków (spreadu), czyli różnicy między wydatkiem ponoszonym na kupno waluty a kwotą otrzymywaną za jej sprzedaż.
Widełki odzwierciedlają koszt transakcji. Możesz spotkać się z brokerami oferującymi niskie
widełki, jednak pamiętaj, aby sprawdzić pozostałe koszty i prowizje, jakimi możesz zostać obciążony. W easyMarkets wymagamy wyłącznie opłacenia widełków.

Chcę wiedzieć więcej
Przyjrzyjmy się przykładowi EUR/USD. Wzrost ceny z 1,2853 do 1,2873 oznacza
podwyższenie wartości o 20 pipsów. Spadek z 1,2853 do 1,2792 oznacza, że
wartość maleje o 61 pipsów. Przy pomocy pipsów można w prosty sposób
obliczyć zysk lub stratę z danej transakcji (w skrócie P&L). Aby dowiedzieć
się, czy zmiana liczby pipsów przełoży się na zysk, czy na stratę, wystarczy
poznać kwotę danej transakcji. Dla pozycji 100 000 EUR/USD zmiana
o 20 pipsów jest równa 200 USD (100 000 EUR × 0,0020 = 200 USD). Dla pozycji
50 000 EUR/USD zmiana o 61 pipsów jest równa 305 USD (50 000 EUR ×
0,0061 = 305 USD). Zależnie od kierunku transakcji (kupno lub sprzedaż)
można odnotować zysk lub stratę w obliczonej wysokości.
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Czym są pozycja „długa” i „krótka”?
Rynek Forex jest dwukierunkowy, co oznacza, że handel może odbywać się w obie strony.
W zależności od wybranej strategii możesz dokonać kupna lub sprzedaży. Pozycja „długa”
oznacza kupno. Otwierasz pozycję długą, kiedy spodziewasz się aprecjacji lub wzrostu cen.
Pozycja „krótka” oznacza sprzedaż – otwierasz tę pozycję, kiedy spodziewasz się spadku cen.
W transakcjach walutowych pozycje krótkie są równie powszechne, co pozycje długie. Pozycja
może też być „square” („kwadratowa”) lub „flat” („płaska”) – w tym przypadku wszystkie Twoje
pozycje długie całkowicie równoważą pozycje krótkie lub w ogóle nie posiadasz żadnych
otwartych pozycji na rynku

Depozyt zabezpieczający i dźwignia finansowa
Wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej umożliwia klientom dokonanie niewielkiej
inwestycji i uzyskiwanie znacznie wyższej kwoty transakcji. To przydatna możliwość, bo zmiany
kursów walutowych mogą być bardzo niewielkie, a większe kwoty transakcji oznaczają większe
zyski/straty przy każdej zmianie kursu.
Dźwignia finansowa pozwala na dokonywanie transakcji z wykorzystaniem większych środków
niż faktycznie posiadane, stan konta jest bowiem „lewarowany”, co umożliwia obrót większymi
sumami.
Dźwignia finansowa wyrażana jest w formie współczynnika, np. 1:100. Należy pamiętać, że
dźwignia może nie tylko zwiększyć poziom potencjalnych zysków, ale i strat.

Chcę wiedzieć więcej
Załóżmy, że decydujesz się na kupno 100 000 EUR, sprzedając USD po kursie
1,4100. Dźwignia finansowa dla Twojego konta wynosi 1:200. Czy na zawarcie
transakcji potrzebujesz 100 000 USD? Nie! Dzięki dźwigni finansowej na poziomie
1:200 musisz dysponować depozytem zabezpieczającym w wysokości zaledwie
1/200 wartości transakcji, czyli 500 USD.
Wyznaczmy depozyt zabezpieczający:
Dźwignia finansowa 1:200
Wartość transakcji = 100 000
Po podzieleniu 100 000 przez 200 = 500
Depozyt zabezpieczający = 500 USD
Kwota ta zostanie wykorzystana do pokrycia ewentualnych strat. Inaczej mówiąc,
depozyt zabezpieczający to rzeczywista kwota, której utratę ryzykujesz, gdy
transakcja nie zakończy się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
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Stop Loss i Take Profit
Wyznaczenie limitu Stop Loss pozwala ograniczyć ryzyko. Wybierając wysokość limitu Stop
Loss z wyprzedzeniem, określasz maksymalny dopuszczalny poziom straty. Jeżeli założona
wartość zostanie osiągnięta, transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Ponieważ to Ty
ustalasz poziom limitu, posiadasz kontrolę nad inwestycją.
Ustalenie limitu Take Profit działa w ten sam sposób: określasz poziom żądanego zysku.
Zamknięcie transakcji następuje automatycznie po osiągnięciu ustalonej przez Ciebie wartości.
Wykorzystanie limitu Take Profit pomaga Ci kontrolować transakcje bez konieczności ciągłego
monitorowania pozycji.

Rodzaje zleceń
Dostępne rodzaje zleceń to zlecenie rynkowe (transakcja dzienna), zlecenie oczekujące (limit)
oraz zlecenie forward.
◾◾ T
 ransakcja dzienna (zlecenie rynkowe) polega na kupnie lub sprzedaży po najlepszej możliwej
cenie. Ten rodzaj zlecenia zazwyczaj realizowany jest w trybie natychmiastowym.
◾◾ Z
 lecenie oczekujące polega na otwarciu transakcji dziennej w momencie osiągnięcia
określonego przez Ciebie kursu. Zlecenie pozostanie niezrealizowane (tzn. będzie oczekiwać
na zmianę w transakcję dzienną), dopóki rynek nie osiągnie danego kursu albo nie wygaśnie
termin ważności zlecenia. Ze zleceniem wiążą się te same wymogi co ze zleceniem transakcji
dziennej, w tym również wymóg wniesienia depozytu.
◾◾ Z
 lecenie forward to otwarta transakcja, w której data waluty jest późniejsza niż data waluty
spot (data transakcji realizowanych natychmiast). Ze zleceniem wiążą się te same wymogi
co ze zleceniem transakcji dziennej, w tym również wymóg wniesienia depozytu.
W ramach wszystkich trzech rodzajów zleceń klient może dowolnie określać limity Stop Loss
i Take Profit i w ten sposób zarządzać ryzykiem.

Zalety easyMarkets
W easyMarkets chronimy naszych klientów poprzez gwarancje na zlecenia Stop Loss, Take Profit
i Limit na platformach easyMarkets.
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Jak długo moja pozycja powinna być otwarta?
Prowadząc transakcje dzienne zwykle utrzymujesz otwarte pozycje od kilku minut do kilku
godzin, zazwyczaj nie dłużej niż przez jeden dzień – stąd nazwa „transakcje dzienne”. Inwestor
zawierający transakcje w perspektywie średnioterminowej będzie starał się poprawnie
przewidzieć ogólne trendy rynkowe i osiągnąć zysk na większych zmianach kursów walut.
Inwestycje tego rodzaju wymagają wielu umiejętności wykorzystywanych przez inwestorów
dziennych, zwłaszcza jeśli chodzi o otwieranie i zamykanie pozycji. W tym przypadku potrzebna
jest jednak szersza perspektywa rynkowa, przeprowadzenie dodatkowych analiz oraz znacznie
więcej cierpliwości. Analiza fundamentalna i techniczna to podstawowe narzędzia pozwalające
na zawieranie transakcji na bardziej zaawansowanym poziomie.

Podsumowanie
Powyższy rozdział dotyczył sposobu zawierania transakcji na rynku Forex oraz podstawowych
pojęć z nimi związanych. Zdefiniowaliśmy kilka terminów oraz przeanalizowaliśmy krok po kroku
transakcje Forex na platformie easyMarkets. Gratulacje! Teraz możesz zapoznać się z treścią
następnego ebooka z naszej serii Forex, dotyczącego analizy fundamentalnej i technicznej.

Potrzebujesz więcej informacji?
Odwiedź nasze centrum edukacji, gdzie możesz pobrać inne ebooki dotyczące rynku Forex
i opcji waniliowych.
Pamiętaj, że możesz również:
◾◾ wyszukać terminy w słowniku online,
◾◾ zadzwonić do Twojego osobistego doradcy, wysłać e-mail na adres cs@easyMarkets.com
lub umieścić swoje pytania/uwagi na naszej stronie w serwisie Facebook.
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CZY JESTEŚ GOTOWY DO INWESTYCJI?
ZAŁÓŻ KONTO
Zawieranie transakcji wiąże się z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału

cs@easyMarkets.com
www.easyMarkets.com/contact-us
www.easyMarkets.com
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