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VAROVÁNÍ PŘED RIZIKY

Devizové operace jsou ve své podstatě vysoce spekulativní a složité a nemusí 
být vhodné pro každého investora. Obchodování na forexu může vést ke 
značným ziskům nebo ztrátám. Nedoporučujeme proto investovat prostředky, 
o které si nemůžete dovolit přijít. Před využitím služeb nabízených společností
ForexMart vezměte prosím na vědomí rizika spojená s obchodováním na
forexu. V případě potřeby využijte finančního poradenství.

www.forexmart.com
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CO TO JE
FOREXOVÝ TRH?
FOREXOVÝ TRH je globální trh pro nákup a prodej měn, který funguje 24 hodin 

denně 5 dní v týdnu.

Nazývá se také FOREX a s denním objemem obchodů přesahujícím 4 biliony 
USD je největším a nejlikvidnějším trhem na světě.

ForexMart,
VÝBAVA BUDOUCÍCH 
OBCHODNÍKŮ S MĚNOVÝMI 
PÁRY!
Dovolte ForexMart, aby vám pomohl dostat se k nezměrným příležitostem 

komplexního forexového trhu. Tato přehledná příručka vás naučí vše, co na 

nejlikvidnějším finančním trhu světa potřebujete.
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JAK
OBCHODOVAT MĚNOVÉ PÁRY?

Měny se obchodují v párech. To znamená, že 
obchodníci měnový pár současně nakupují a 
prodávají. Jednoduše řečeno, je to totéž jako u 
směny určité měny za jinou.

Pro účely diskuse použijeme pár EUR/USD. První měna (v tomto případě euro) 
je měna podkladová, zatímco druhá měna (americký dolar) je měna 
sekundární. Cena prodeje podkladové měny se označuje jako bid cena, 
zatímco cena nákupu podkladové měny se označuje jako ask cena. Obchodník 
může podkladovou měnu buď prodávat, nebo kupovat.

$

€

PODKLADOVÁ MĚNA eUr/USD  SEKUNDÁRNÍ MĚNA

eUr      USD    BID

(Referenční bod: Zpráva o pravděpodobnosti zvýšení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou).

Varianta č. 1: Bid - Prodej podkladové měny
Pokud podle vás hodnota eura vůči americkému dolaru nejspíš klesne a 
hodnota dolaru kvůli očekávanému rozhodnutí ECB o úrokových sazbách 
vzroste, pak budete prodávat. Při prodeji tohoto měnového páru prodáváte 
euro a zároveň nakupujete americký dolar.
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PROČ  

FOREX

PROČ FOREX?
Dovolte ForexMart uvažovat nahlas:

Investor může obchodovat měny 24 hodin denně. Může tedy obchodovat 
v čase, který je pro něho nejpříhodnější.

Ekonomická data a zprávy o trhu jsou k dispozici všem.

Coby decentralizovaný trh není forexový trh ovládán žádnou zemí, 
skupinou ani institucí.

Obchodovat můžete kdykoli a bez ohledu na celkové směřování trhu. 
Můžete také využívat aktuální situace na trhu podle toho, které měny 
rostou a které klesají.

www.forexmart.com
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CO JE TO LOT?
Lot ve finančním světě označuje standardizované množství finančního nástroje 
stanovené burzou nebo jiným regulačním orgánem. Jeden lot odpovídá 100 
000 jednotkám podkladové měny.

JAK MOHU
PŘI OBCHODOVÁNÍ 
MINIMALIZOVAT 
RIZIKA?
Hrdě hlásáme, že ForexMart svým klientům poskytuje speciální nástroje, které 
jim při obchodování pomáhají snižovat riziko. Obchodníci by dále měli 
pamatovat na:

Tato funkce vám umožňuje 
předem nastavit maximální 
částku, kterou jste ochotni 
riskovat. Jakmile tedy 
obchodovaná měna klesne pod 
tuto hranici, daný příkaz obchod 
automaticky uzavře.

Toto opatření vám umožňuje 
uzamknout zisky a uzavřít 
obchod, jakmile trh dosáhne 
předem stanoveného cíle a kurz 
je stále vysoko. Ačkoli omezuje 
zisk, kterého můžete dosáhnout, 
ochrání vás před případným 
náhlým propadem ceny měny.

PŘÍKAZ STOP LOSS PŘÍKAZ TAKE PROFIT

r
I
S
k

eUr      USD    ASk

1.1312     1.1314   O DVA PIPY NAHORU

Varianta č. 2: Ask - Nákup podkladové měny
Pokud předpokládáte, že hodnota eura vůči americkému dolaru nejspíš 
vzroste, protože ECB nebude zvyšovat sazby, pak budete nakupovat. Když 
poptáváte pár EUR/USD, nakupujete euro a zároveň prodáváte americký dolar.

CO JE TO PÁKA?
Páka je využití vypůjčeného kapitálu za účelem zvýšení potenciální návratnosti 
investice. ForexMart nabízí různé varianty páky tak, abyste začali obchodovat 
bezpečně, zodpovědně a s nižším rizikem.

CO JE TO PIP?
Pip je nejmenší měrná jednotka měny, poslední číslice za desetinnou čárkou. 
Obchodníci pipy používají ke sledování svých zisků a ztrát na trhu. Cena většiny 
hlavních měnových párů se udává s přesností na čtyři desetinná místa.

Na základě výše uvedeného příkladu předpokládejme, že kotace měnového 
páru EUR/USD je na úrovni 1,1312. Euro je tudíž na ceně 1,13 USD. Nyní se ale 
měna posune například o dvě čísla nahoru – z úrovně 1,1312 na úroveň 
1,1314. Hodnota eura tedy vzroste o dva pipy.

www.forexmart.com
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JAK
SI OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET?
Navštivte domovskou stránku ForexMart na adrese www.forexmart.com.

KDE SE O FOREX DOZVÍM 
VÍC?

PROČ OBCHODOVAT S FOREXMART?

$

€ SEMINÁŘE / RYCHLOKURZY FINANČNÍ 

PORADCI

E-KNIHY

WEBINÁŘE / VIDEO TUTORIÁLY

NAVŠTIVTE Nejčastěji kladené dotazy na

ForexMart nebo Forexový glosář

www.forexmart.com

WWW.FOREXMART.COM
ForexMart dodržuje předpisy stanovené různými zeměmi světa. Díky 
odhodlání dodržovat zásady nejlepší praxe a plnit potřeby našich 
zákazníků se v oboru držíme na špičce.

Našim klientům poskytujeme prvotřídní obchodní platformu.

Náš tým zákaznické podpory je k dispozici 24 hodin denně 5 dní v 
týdnu, aby vám pomohl s obchodními záležitostmi, ať jste kdekoli.

Sami obchody neprovádíme, čímž zajišťujeme konkurenceschopné a 
transparentní ceny. Obchody také zpracováváme v co nejkratší době.

•

•
•
•

•

•
•

•



x
www.forexmart.com

 x ForexMart
MYSLETE VE VELKÉM. OBCHODUJTE NA FOREXU


