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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК
Чуждестранната валута е силно спекулативна и  със сложен характер, и е 
възможно да не е подходяща за всички инвеститори. Форекс търговията 
може да доведе до значителна печалба, но и загуба. Ето защо не е 
препоръчително да инвестирате пари, които не можете да си позволите 
да загубите. Преди да използвате услугите, предлагани от ForexMart, 
моля, потвърдете че разберете рисковете, свързани с валутната 
търговия. Потърсете финансов съвет, ако това е необходимо.
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КАКВО Е
ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА?
ЧУЖДЕСТРАННАТА ВАЛУТА е глобалният пазар за покупка и продажба на 

валути, който работи 24 часа в денонощието и пет дни в седмицата.

Наричан още ФОРЕКС, това е най-големият и най-ликвиден пазар в света, 
с повече от 4 трилиона долара дневен обем на търговия.

ForexMart,
ПОДГОТОВКА ЗА БЪДЕЩИ 
ВАЛУТНИ ТЪРГОВЦИ!
Нека ForexMart Ви помогне да отключите безграничните си възможности 

в сложния валутен пазар. Това лесно за раучаване ръководство ще Ви 

научи на всички неща, които трябва да знаете на най-ликвидния финансов 

пазар в света.

$

€
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КАК ДА
ТЪРГОВИЯ НА ФОРЕКС?

Валутите се търгуват по двойки; което 
означава, че търговците купуват и продават 
двойка валути едновременно. Най-просто 
казано, същото е и с размяната на 
определена валута за друга.

За целите на дискусията ще използваме EUR/USD. Първата валута (в този 
пример еврото) е основна валута, докато другата (щатския долар) е 
вторичната валута. Разходите за продажба на основната валута са 
известни като цена на купуване, докато цената за закупуване на 
основната валута е цена на търсене. Търговецът може или да продаде 
основната валута, или да я купи.

$

€

ОСНОВНА ВАЛУТА eUr/USD  ВТОРИЧНА ВАЛУТА

(Отправна точка: новинарски репортаж за вероятността Европейската централна банка 

да увеличи лихвените проценти.)

Вариант 1: Наддаване - Продайте основната валута
Ако смятате, че стойността на еврото вероятно ще се понижи спрямо 
щатския долар, като последният ще се повиши поради бъдещо решение 
за лихвен процент на ЕЦБ, тогава ще продавате. Когато продавате тази 
валутна двойка, Вие продавате еврото и купувате щатския долар 
едновременно.

eUr      USD    BID
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ЗАЩО  

FOREX

ЗАЩО ФОРЕКС?
Нека ForexMart Ви даде няколко причини:

Инвеститорът може да търгува с валути 24 часа в денонощието, 
тоест може да търгува незабавно в най-удобния за него момент.

Достъпни за всеки  икономически данни и новини, обхващащи 
пазара.

Тъй като е децентрализиран, валутният пазар не се управлява по 
никакъв начин от държавна група или институция.

Можете да търгувате по всяко време, независимо от цялостната 
посока на пазара. Също така можете да се възползвате от текущите 
пазарни ситуации, в зависимост от това кои валути са нагоре и 
надолу.

www.forexmart.com
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КАКВО Е ЛОТ?
Във финансите, лота представлява стандартизираното количество 
финансов инструмент, определено от борса или друг регулаторен орган. 
Един лот е еквивалентен на 100 000 единици от основната валута.

КАК МОЖЕ ДА
МИНИМИЗИРАТЕ 
РИСКА ПРИ 
ТЪРГОВИЯ?

Ние сме горди  с факта, че ForexMart предоставя на нашите клиенти 
различни инструменти, които да им помогнат да намалят риска при 
търговия. Освен това търговците трябва да обърнат внимание на следното:

Тази функция Ви позволява да 
зададете предварително максимума, 
който сте готови да рискувате. Така 
че след като търгуваната валута 
падне под прага, тази поръчка 
автоматично ще затвори 
търговията.

Тази мярка Ви позволява да 
заключите печалбите си и да 
затворите търговията си, след като 
пазарът достигне предварително 
определена цел и процентът остава 
висок. Въпреки че ограничава 
печалбата, която можете да 
спечелите, това ще Ви предпази от 
внезапно понижаване на цената на 
валутата..

ПОРЪЧКА ЗА СТОП-ЛОС ПОРЪЧКА ЗА ПЕЧАЛБА (ТЕЙК-ПРОФИТ)

R
I
S
K

eUr      USD    ASk

1.1312     1.1314   НАГОРЕ С ДВА ПИПСА

Вариант 2: Аsk - Купуване на основната валута
Ако уговорите, че стойността на еврото вероятно ще се увеличи спрямо 
щатския долар, ако ЕЦБ няма да повишава лихвите, тогава ще купувате. 
Когато купувате EUR/USD, Вие купувате еврото и продавате щатския долар 
едновременно.

КАКВО Е ЛИВЪРИДЖ?
Ливъридж е използването на заемен капитал за повишаване на 
потенциалната възвръщаемост на инвестицията. ForexMart предлага 
различни опции за ливъридж, за да започнете да търгувате по безопасен, 
отговорен начин с по-нисък риск.

КАКВО Е ПИПС?
Пипс е най-малката мярка на валута, която е последното число след 
десетичната запетая. Търговците използват пипсовете, за да наблюдават 
своите печалби и загуби на пазара. Повечето основни валутни двойки се 
оценяват на четири знака след десетичната запетая.

Позовавайки се на примера по-горе, нека предположим, че валутната 
двойка EUR/USD се котира на 1,1312. Следователно еврото е на $1,13. 
Сега, да кажем, че валутата се придвижи нагоре с две, от 1.1312 до 1.1314. 
Следователно стойността на еврото се повишава с два пипса.

www.forexmart.com
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КАК ДА
ОТВОРИТЕ ТЪРГОВСКА 
СМЕТКА?
Посетете началната страница на ForexMart на www.forexmart.com.

КЪДЕ МОГА ДА  НАУЧА
ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА ФОРЕКС?

ЗАЩО ДА ТЪРГУВАТЕ С FOREXMART?

$

€ СЕМИНАРИ / КРАШ КУРСОВЕ/ 

ФИНАНСОВИ СЪВЕТНИЦИ

Е-КНИГИ

УЕБИНАРИ / ВИДЕО уроци

ПОСЕТЕТЕ ЧЗВ на ForexMart или Форекс 

речника

www.forexmart.com

WWW.FOREXMART.COM
ForexMart спазва регулациите, определени от различните страни по 
целия свят. Поемаме ангажимента да следваме най-добрите практики в 
индустрията и удовлетворяването на нуждите на клиентите ни ни държи 
начело в нашата област.

Ние предоставяме на нашите клиенти платформа за търговия от световна 
класа.

Нашият екип за поддръжка на клиенти е на разположение 24 часа в 
денонощието и пет дни в седмицата, за да Ви помога по въпроси, 
свързани с търговията, където и да се намирате.

Ние нямаме изпълнение на сделки, осигурявайки конкурентни и 
прозрачни цени. Освен това, ние обработваме сделките във възможно 
най-кратък срок.
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