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КАКВО ПРЕДТАВЛЯВА
ФОРЕКС ПАЗАРЪТ?

Форекс пазарът или накратко FX е
валутният пазар - място, където
можете да търгувате с различни
валути от цял свят.
Това е междубанков пазар,
създаден през 1971 г., когато
обменните курсове в
международната търговия се
трансформират от фиксирани в
плаващи. Най-големият финансов
пазар в света, дневният оборот на
валутния пазар надхвърля 6,5
трилиона USD.
Отворен 24 часа в денонощието / 5
дни в седмицата, т.е. от неделя в
23:00 (GMT+2) до петък в 23:00
(GMT+2).
Възможността за реализиране на
печалби както при възходящ, така и
при низходящ тренд на пазара.
Възможност за използване на

финансов ливъридж.

OTC - няма едно място, където да се
правят сделки. Няма една конкретна
цена.
Търговията се извършва директно
между страните без участието на
централизирана фондова борса. Ние
инвестираме в извънборсовия пазар
с помощта на договори за разлика
(ДЗР).
ДЗР - Договори за разлика -
деривативни инструменти, чиято
стойност зависи пряко от стойността
на базовия инструмент, на който се
основават. Основните инструменти
на CFD могат да бъдат валути,
индекси, стоки, суровини, акции от
цял свят и криптовалути.
Дизайнът на договора за CFD ви дава
възможност да инвестирате както в
увеличения, така и в намаления.
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ОСНОВНИТЕ ТЕРМИНИ
За да започнете активно да търгувате
на валутния Форекс пазар, е
изключително важно първо да научите
основните термини, свързани с този
пазар, които ще бъдат с  Вас
практически през цялото време на
търговия. За съжаление, много
начинаещи пренебрегват този факт и
затова се „хвърлят в дълбокото“, като
се учат само от грешките си.
Разбирането на тези условия ще бъде
първата стъпка към разработването на
Ваша собствена търговска стратегия.

Какво е спред?
На всеки финансов пазар Вие
поемате някои разходи. Същата
ситуация важи и за Форекс.
Спредът, който е норма на
всички финансови пазари, може
да се дефинира като разликата
между цената на продажба и
цената на покупка на валутната
двойка.

Просто казано: офертата е
цената, на която търговецът

иска да купи валутата, а
заявката е цената, на която
някой иска да я продаде. На
валутния пазар ние наричаме
това спред купува-продава. По
този начин, когато купува
валута, търговецът ще
офертира две цени - цена на
купуване и цена на продажба.
Спредът е разликата между тях.
И това е мястото, където
брокерът прави пари.

Пример:
Ако искате да купите USD/CAD за
1.3530, брокерът ще офертира
две цени - 1.3530 и 1.3533. В този
случай ще отворите дълга
позиция при 1.3533.
В този конкретен случай
брокерът ще Ви таксува 3 пипса
от спреда. От друга страна, ако
искате да продадете USD/CAD за
1.3530, брокерът ще изпълни the
trade at this level, but will still
charge you with a spread when you
want to buy back your position.
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Какво е лот?
Лотът е стандартна единица за
определяне на обема на сделката. Това е
минималната търгуема стойност на
всеки инструмент.
За Форекс търговия стандартният
размер на лота е 100 000 единици от
котираната валута.
При търговията с ДЗР стандартният
размер на лота варира между 100 и 10
000 от котираните ДЗР.
- Стойност на лота (маржин): (пазарна
цена на инструмента) x (брой единици в
лот) / ливъридж
Началната точка е един лот, който е 100
000 единици от основната валута.

1 лот за EUR/USD = 100 000 EUR
2 лота за EUR/USD = 200 000 EUR
0,1 лот за EUR/USD = 10 000 EUR
Можете да решите каква част от
основната валута искате да инвестирате.
Очевидно не е необходимо да имате
толкова пари в сметката си.

На Форекс пазара минималното
движение е 1 пипс. Стойността на пипса
винаги се изразява в котираната валута,
така че ако искате да изчислите
стойността на пипса за EUR/USD, тя ще
бъде изчислена в щатски долари.
За стандартен лот (100 000 единици)
промяната на печалбата при движение с
един пипс е 10 единици от котираната
валута.

Лот и търговски размер
Пример:
Купуваме 100 000 EUR при 1,2900 за 129
000 USD
Цената се повишава с 1 пипс до 1.2901
Продаваме 100 000 EUR по 1.2901 for
129 010 USD
Ние събираме 10 USD печалба.
Ако стойността на сделката е била
по-ниска, напр. 10 000 EUR, тогава
печалбата също ще бъде по-ниска, в този
случай ще бъде 1 USD.

Какво е пипс?
Пипсът е най-малката стойност във
валутна котировка и може да се
различава между валутите. За повечето
валутни двойки пипсът е 1/10 000 (0,0001)

от котираната валута.

Въпреки това, в двойка с японската
йена, пипсът се отнася до 1/100 (0,01) от
котираната валута. Печалбите от
търговия могат да бъдат изразени в
пипсове, например ако приемете, че
сте купили EUR/USD при обменен курс
1,06016 и сте го продали при обменен
курс 1,06037. 37-16 = 21. Направихте 21
пипса печалба. Петият знак след
десетичната запетая се нарича точка.
- Стойност на пипса
(пипс) / (обменен курс) x размер на лота

Стойността на пипса може да бъде или
плаваща, или фиксирана в зависимост
от валутната двойка, за която се
отнася, и основната валута (т.е.
котирана валута) на сметката.
Ако основната валута на сметката е
различна от цитираната валута, тогава
трябва просто да я умножите по
съответния обменен курс.
Например, каква е стойността на пипса
при сделка GBP/JPY при 136,64?
Пипс стойност на един стандартен лот
(100 000) GBP/JPY, търгуван на 136,64
общо:
Пример:
Стойност за 1 лот
0,01/136,64 = 0,000073185 GBP
0,00007756 x 100 000 = 7,3185 GBP
Основната валута за акаунта е PLN,
така че я умножете по текущия обменен
курс на PLN.

Какво е суап?
На валутния пазар по този начин се
определят разходите, които търговецът
прави, ако задържи позицията за
следващия ден. Просто казано, СУАП
транзакцията е прехвърляне на риск.
Начинът, по който работят FX SWAPs
може да се сравни със застраховането.
При сделки от този тип, както и при
застраховането, едната страна иска да
се освободи от риска, а другата страна
е готова да го поеме срещу подходящо
възнаграждение. Forex SWAP е един от
разходите по транзакциите на
търговеца.
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Оферта
В случая на Форекс пазара винаги
говорим за цената на една валута
спрямо друга, т.е. една валута
определя цената на друга. Например
обменният курс на долара, изразен в
злоти във формата
„USD/PLN = 3,3050“ означава,
че 1 USD струва 3,3050 PLN.
Валутата отляво на двойката (USD в
примера по-горе) е основната валута, а
валутата отдясно (PLN) е котираната
валута.
Курсовете на повечето основни валути
са дадени с точност до пет знака след
десетичната запетая (напр.
EUR/USD = 1,36773). Изключение правят
валутните двойки с японската йена (JPY)
и унгарския форинт (HUF), чиито цени са
посочени до третия знак след
десетичната запетая (напр. USD/JPY =
77,413).

Какво е скалпиране?
Скалпирането е вид спекулация, която
включва отваряне и затваряне на
позиции за кратък период от време. При
скалпирането средната
продължителност на една позиция
може да продължи само няколко
минути. Скалпиращ човек може да
извършва десетки различни видове
транзакции само за един ден. При този
много краткосрочен подход идеята е да
спечелите малка печалба от пазара с
много малък риск. Истината е, че това е
практически най-трудният начин за
инвестиране на Форекс пазара.
Изискват се голяма дисциплина и
железни нерви.
Много често начинаещите се фокусират
върху отварянето на възможно
най-много позиции. Това не е
най-добрият начин и процентът на
начинаещите, които се провалят в
скалпирането, е най-висок. Също така
не трябва да свързвате
инвестиционния професионализъм с
продължителността на позицията. За
съжаление, форумите по този въпрос
ще се окажат безполезни, защото има
много хора, които постоянно искат да
победят пазара за кратко време.
Спекулантите, които скалпират пазара,
използват главно технически анализ.

Фундаменталният анализ при този
подход е практически безполезен.

Margin Call – Какво е това и как
работи?
Накратко, маржинът на Форекс пазара
е сумата, необходима за поддържане
на Вашите отворени позиции. Това не
е такса или разход за транзакции, а
част от Вашия собствен капитал в
сметката, която е запазена и
присвоена като маржин. Форекс
маржът обикновено се изразява като
процент от общата сума на позицията.
Търговският маржин може да има
различни последици - както
положителни, така и отрицателни, тъй
като както печалбите, така и загубите
могат драстично да се увеличат.
Маржин депозитът не е нищо повече
от депозит, направен от търговеца,
който гарантира, че позицията остава
отворена.
Депозитът често се бърка с таксата на
търговеца. Маржинът обаче не е
разход за  транзакции. С други думи:
Първоначалният маржин е
минималната сума, която трябва да
имате във Вашата търговска сметка,
за да можете да отворите позиция на
всеки пазар.
Името Maржин Кол идва от времето,
когато търговията се извършваше
главно чрез телефони. Когато
депозитът по сметката на клиента е
твърде нисък, брокерът се обажда на
инвеститора и го информира по
телефона за необходимостта от
увеличаване на депозита.

Stop-Out – Как работи?
Stop-Out е най-доброто решение,
използвано от брокерите в ситуация, в
която нашите инвестиции се оказват
неуспешни и отбелязваме нарастваща
загуба. Това е друг механизъм след
Maржин Кола. На практика това Ви
предпазва от овърдрафт по Вашата
сметка. Когато балансът Ви падне под
определено ниво, зададено от
брокера, той автоматично затваря
позицията на пазарната цена. В
зависимост от брокера, всички
отворени позиции могат да бъдат
затворени едновременно или да
бъдат затворени една по една от



най-губещата, докато балансът на
салдото по сметката се изравни с

капитала, участващ в сделката.
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ГЛАВНИ ВАЛУТНИ
ДВОЙКИ

Искате ли да започнете Вашето
приключение на валутния пазар?
Ако е така, трябва да научите за
основните Форекс валутни
двойки в самото начало.
Добрата новина е, че основите
са прости и начинът за котиране
на валутни двойки е еднакъв за
всички валути.
Основните Форекс валутни
двойки, които най-често се
търгуват, са известни също като
големи.

Основните валутни двойки на
Форекс, т.е. най-ликвидните, се
търгуват всеки ден. Няма
официален списък за основните
Форекс валутни двойки и такъв,
който стриктно да идентифицира
най-добрите Форекс валутни
двойки. Въпреки това, когато
говорим за Форекс валути, така
наречените големи валути,
обикновено имаме предвид

седемте най-често търгувани
валутни двойки.

Основните и в същото време
най-ликвидните валутни двойки
на Форекс пазара са изброените
по-долу:

EUR/USD - евро/щатски долар
GBP/USD - лира стерлинг/щатски
долар
USD/CAD - щатски долар/канадски
долар
USD/JPY - щатски долар/японска
йена
USD/CHF - щатски
долар/швейцарски франк
AUD/USD - австралийски
долар/щатски долар
NZD/USD - новозеландски
долар/щатски долар
С други думи, основните валутни
двойки се отнасят до
най-ликвидните валути на
най-големите икономики в света.
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КАК РАБОТИ
ЛИВЪРИДЖА?

Допълнителната характеристика на
този пазар е възможността за
използване на ливъридж.
Благодарение на ливъриджа
участниците на пазара могат да
управляват много повече капитал,
отколкото имат в сметката си.
Максималният ливъридж на
основните валутни двойки, наличен
в Европа, в момента е 30: 1. Това
означава, че с капитал от 1000 PLN в
сметката за търговия - всъщност
имаме възможността да
разполагаме със средства до 30
пъти по-големи.
Все пак трябва да запомните, че
ливъриджът е нож с две остриета - много
по-лесно е да отворите по-голяма
сделка, но при движение на цените в
обратна посока - позиция може да бъде

затворена много бързо, което да доведе
до загуба.

В ИнстаФорекс ливъриджът за
основните валутни двойки е 1:30,
което означава поставяне на
позиция с маржин от 3% от
стойността на транзакцията.
Пример:
КУПУВА: EUR/USD; 1 лот; ливъридж
от 1:30 или 3%.
Покупка от 30 000 евро ще бъде
извършена с надбавка от 300 евро.
Изчисляване на обема на маржина
1 лот EUR/USD = 100 000 EUR x 1%
(0,01) = 1 000 EUR
Необходимият депозит ще бъде
конвертиран във валутата на
Вашата сметка.
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ВИДОВЕ ПОРЪЧКИ
Поръчките са основният инструмент
на инвеститора. На Форекс пазара
можете да правите разлика между
поръчки за отваряне на позиция
(започване на инвестиция) и
затваряне (прекратяване на
инвестиция, напр. тейк-профит).
Сред поръчките за затваряне ние
допълнително разграничаваме
защитни поръчки (напр. стоп-лос),
които минимизират загубите или
защитават печалбите, и поръчки,
които прибират печалба.
Друг критерий за пробив е времето
за изпълнение: можем да поставяме
незабавни или чакащи поръчки.

Управлението на Форекс поръчки е
важен аспект, който е от съществено
значение не само за Вашата стратегия,
но също така Ви помага да управлявате
по-добре риска си. Когато търгуват,
инвеститорите обикновено използват
най-простите поръчки като "покупка" на
пазарна цена или "продажба" на пазарна
цена, но има и лимитирани поръчки на
пазара, за които по-скоро повечето са
чували, но не ги използват, които е
жалко, защото те Ви позволяват да
спестите време и пари.

Видове Форекс поръчки:
Buy/Sell –отваряне на незабавна
транзакция на текущата пазарна цена.
Buy Stop – отваряне на дълга позиция
след повишаване на лихвения
процент и когато той надхвърли
дадено ценово ниво. Поръчката за
покупка се изпълнява при курс,
по-висок от текущия курс.
Sell Stop – отваряне на дълга позиция
след повишаване на лихвения
процент и когато той надхвърли
дадено ценово ниво. Поръчката за
покупка се изпълнява при курс,
по-висок от текущия курс.
Buy Limit – ние прилагаме поръчката,
като приемаме временен спад на
цената до определено ниво, след
което ще има отскок и цената ще се
върне към възходящ тренд.
Sell Limit – това е огледалното
отражение на поръчката Buy Limit.
Предполагаме временно увеличение
на цената до определено ниво, след
което ще има връщане към низходящ
тренд. Това означава отваряне на къса
позиция на по-висока цена от
текущата
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Поръчки на пазара

Това означава, че сме съгласни да отворим сделката на цената, която в момента е на
пазара. Това е най-простият ред от всички налични. В повечето случаи транзакциите
се отварят по текущия курс чрез издаване на инструкция "купуване"/"продажба" от
платформата. В зависимост от инструмента, това са поръчки с незабавно
изпълнение.

- Дълга позиция, покупка - моментално изпълнение (БИКОВЕ) - КУПУВАНЕ
Търговецът отваря дълга позиция, очаквайки цената да се покачи, когато купува
валутна двойка.

- Къса позиция, продажба - моментално изпълнение (МЕЧКИ) - ПРОДАЖБА
Търговецът отваря къса позиция, очаквайки цената да падне, когато продава валутната
двойка..

16 от 25



Чакаща поръчка

Чакаща поръчка с лимит.
Отложената поръчка се използва, когато искате да отворите сделка, но текущата
цена не Ви устройва или изчаква подходящата пазарна ситуация. Може да се
постави по време на добавянето на часове за инструмента, за който е предназначен.
Той трябва да съдържа вида на инструмента, обема на транзакцията и цената на
активиране (ценови лимит). При поръчка за покупка посоченото ценово ниво трябва
да е по-ниско от текущото пазарно ниво, а при поръчка за продажба е необходимо да
е по-високо.

Поръчката може да бъде направена за произволен период (няколко часа, няколко
дни) или до отмяна. Той ще бъде изпълнен автоматично, когато заявената цена е
налична на пазара
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Чакащи поръчки като напр "buy stop" и "sell stop".

Чакащите стоп поръчки може да изглеждат нелогични в началото. Задавате ги, за да
отваряте позиции на "по-лоши" цени от наличните в момента.
Това се случва, когато искате да следвате тенденция, която все още не се е появила, напр.
чакате пазарът да се издигне над максималните нива (стоп поръчка за покупка) или да падне
под минималните цени (стоп поръчка за продажба).
Следователно вие чакате така наречения пробив на цена от технически модел.
Поради горното трябва да зададете конкретни ограничения.
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Stop Loss Защитни поръчки като Taейк-профит и Стоп-лос

Стоп-лос.
Поръчката за Стоп-лос показва къде искате да "избягате" от позицията, когато
нещата на пазара започнат да се обръщат в неблагоприятна за Вас посока.
Когато отворите къса позиция (продали сте валутата), поръчката Стоп-лос ще се
приложи към нивото на запитване (покупка на валута). Добра практика е
търговецът, хеджиращ риска, да постави Стоп-лос при отваряне на позиция.
При по-малко ликвидни инструменти или във времена на висока волатилност
може да се окаже, че Вашата Стоп-лос поръчка е била изпълнена на по-ниска
цена, отколкото сте предполагали.

Тейк-профит
Поръчката  за Тейк-прфотиt е вид поръчка за затваряне. В нея задавате ценово
ниво, което е по-добро от текущата пазарн цена, т.е. взимате печалба – откъдето
идва и името на поръчката.
Условието за изпълнение означава достигане или надвишаване на цената за
активиране. За дълги позиции определената цена за активиране трябва да е
по-висока от текущата пазарна цена на ПРЕДЛАГАНЕ. За къси позиции цената за
предлагане трябва да е под текущата пазарна цена на ЗАПИТВАНЕ.
Поръчките винаги се изпълняват на цената за първата заявка, посочена от
клиента. По време на отваряне на котировки поръчките се изпълняват по
началната цена, ако тя отговаря само на условието за изпълнение. Това
означава, че в случай на разлика в цените, поръчката за Тейк-профит ще бъде
изпълнена на по-добра цена от тази за активиране.

Плаващ стоп
Поръчката за Стоп-лос запазва Вашата позиция само ако пазарът се движи в
обратна на посоката, която сте предполагали.
Но какво ще се случи, когато пазарът е в съответствие с  Вашите очаквания? Така
например ще расте ли, когато имате дълга позиция?
Тогава имате две решения. Или можете да преместите Стоп-лоса ръчно, или да
зададете автоматичен Стоп-лос или Плаващ стоп, което е много полезна поръчка
при текущото управление на риска в портфейла. Нивото  на Стоп-лос  тогава ще е
по-гъвкаво и ще се променя в зависимост от движенията на основния инструмент
със стойността, която сте задали.
Тази поръчка е много полезна, когато играете с тенденцията, тъй като Ви
позволява да запазите голяма част от спечелените печалби, без да се налага
постоянно да променяте ръчно
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ЗЛАТНИТЕ
ПРАВИЛА НА
ТЪРГОВИЯТА

Печелившата валутна търговия е
трудна, но може да бъде много
възнаграждаваща. Няма
гарантиращи методи за успех, които
да помогнат на инвеститорите, и
много успешни търговци
възприемат прост, дисциплиниран
подход и го признават за основно
правило.
Тези правила може да изглеждат
лесни за действие, но на практика
емоциите могат да надделеят.
Не забравяйте да третирате
търговската си сметка като свой
собствен бизнес, бъдете рационални
и следвайте правилата, които могат
да Ви донесат печалба.

1. Определете целите си. Определете
причините, поради които искате да
търгувате, както и какво искате да
постигнете с това.

2. Повечето хора, които търгуват на
финансовите пазари, правят това с
определена цел.
Търговията сама по себе си не е цел, а

начин за постигане на това, което
трейдърът си е поставил за цел.
Посочете какво точно очаквате от
Форекс пазара.
Това не само ще Ви помогне да
останете мотивирани, но и ще
гарантира, че ще изберете правилния
търговски подход за Вашата личност.

3. Доверете се на статистиката, никога
не преценявайте стратегия въз основа
на няколко хода. Истинската стойност
на използваните методи се разкрива в
дългосрочната способност на
търговеца да превръща
предположенията в печеливша
търговия. Фактът, че сте успели да
спечелите три пъти подред, не
означава, че трябва незабавно да
вземете ипотека и да хвърлите целия
капитал на пазара. От друга страна –
дори най-добрите модели, приложени с
тенденцията и на правилните места, не
винаги се „отплащат“, което не
означава, че повече ходове няма да
генерират задоволителни печалби.
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4. „Тенденцията е Ваш приятел.”
Този слоган означава, че трябва да
отваряте позиции в съответствие с
тренда – когато има бичи пазар
(когато трендът е възходящ), трябва
да започнете да купувате
инструменти, като отваряте дълги
позиции. Когато има мечи пазар
(тенденцията е низходяща), Вие
също трябва да търгувате в
съответствие с него и да отваряте
къси позиции (продавате
инструмента). Много е трудно да се
приложи в стратегията, защото ако
видите ясно движение нагоре или
надолу, ще сметнете, че
тенденцията скоро ще се обърне,
така че ще търгувате срещу тренда.
Понякога това може да бъде
печелившо за кратък период от
време, но статистиката показва, че
пазарът винаги е прав и като не
използвате защитна позиция (Stop
Loss), можете да загубите голяма
част от капитала си, търгувайки
срещу него.

5. Ограничете броя на
инструментите, които гледате. 3-4
различни пазара са достатъчни за
целите на търговията Ви.
Фокусирайки се върху няколко
инструмента, така ще сте в
състояние да реагирате навреме на
повечето от възникващите сигнали,
което значително повишава
психологическия комфорт на
търговията. Изследванията
показват, че за обикновения
търговец разочарованието в
резултат на пропуснатите
възможности е много по-болезнено
от активирана Stop Loss поръчка.
Друго предимство в индустрията е и
разбирането на спецификата на
конкретни пазари, което е много
полезно за бърз и точен анализ на
тенденциите или маркиране на
важни локации.

6. Създайте и развийте своята
търговска стратегия. Има причина
за толкова много стратегии за
търговия - всяка от тях работи само
до определена степен.

Успехът на всяка система зависи от
уменията на търговеца, времето,
което може да отдели за търговия, и
способността да реагира на
променящите се пазарни условия.
Търговците често развиват и
адаптират своите стратегии към
променящите се ситуации. Трябва
да направите точно същото, тъй
като това ще Ви донесе повече опит
на пазара.

7. Никога не поемайте прекалено
голям риск. Повечето от загубите се
дължат на твърде голям риск - това
означава, че инвестирате твърде
много капитал в една позиция, като
използвате ливъриджа максимално
и забравяте, че трябва да
използвате рационално средствата
си според позицията.
Отварянето на голяма позиция по
отношение на салдото по сметката
Ви носи огромен риск от загуба на
повечето или всичките Ви средства
по сметката Ви.
Отварянето на позиция с висок
ливъридж е като правилото „Всичко
вътре“ при покера, което означава,
че рискувате целия си капитал.
Трябва да рискувате не повече от 2%
от капитала си в една позиция, като
имате предвид защитните поръчки
(Stop Loss и Take Profit), тъй като
човешката ви природа няма да Ви
позволи да затворите позицията,
когато тя е губеща. При отваряне на
позиция също е необходимо да
оставите голям резерв от капитал,
необходим за издържане на
поредица от губещи сделки. При
твърде голяма позиция по
отношение на Вашия капитал и
неблагоприятни пазарни условия,
Вашата позиция може да бъде
затворена чрез маржин кол.
Винаги обаче можете да намалите
риска си, като затворите една или
повече позиции. Не забравяйте, че
успехът на пазара е свързан с
постоянно натрупване на капитал,
дори и в по-малки позиции.
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8. Водете си дневник на търговеца.
Отличен начин за документиране на
инвестициите са скрийншотове на
графики (принт скрийн) и след това
тяхното архивиране на твърдия
диск. Когато се върнете към
инвестициите си отпреди месец или
шест месеца, ще можете да оцените
не само как се е променил пазарът,
но и колко честно сте успели да се
придържате към  правилата, които
сте задали. Дневникът също е много
полезен, когато имате лоша партида
от транзакции.
Припомнянето на най-добрите
решения възвръща вярата Ви в
ефективността на методите, което
от своя страна улеснява отварянето
на нови позиции, когато пазарът
генерира правилните сигнали
.

9. Приемете, че пазарът винаги е
прав и не можете да направите
нищо по въпроса. Няма смисъл да
търсим рационалност в стойността
на котировките. Само защото е
скъпо, не означава, че не може да
бъде още по-скъпо. Пазарът може
или не може да реагира на важни
макроикономически данни.
Диапазонът на движение, дори след
най-сензационните данни, може да
бъде по-малък, отколкото в случай
на поддържащи публикации. Не
забравяйте, че търговията е игра на
вероятности, определени модели се
повтарят, но нямате право да
очаквате 100% ефективност. Така че
нека третираме инвестицията като
всеки друг бизнес. Имате добър
продукт, ликвиден пазар и
подходяща управленска подготовка.
Дали ще успеете да постигнете
изгодна сделка обаче зависи от
много външни условия.

Следователно единственото, което
можете да направите, е да
ограничите риска си и да
изпълнявате последователно
бизнес плана си. Докато
продължавате своята бизнес
реторика, трябва да осъзнаете, че
загубите в съответствие с Вашия
модел за управление на капитала са
неразделна част от търговията.
Няма смисъл да се спираме на тях.
По този начин, когато оценявате
инвестиционните си резултати,
можете действително да отчетете
честното изпълнение на Вашите
допускания, а не резултатите от
отделни транзакции. Ако сте
подбрали добре инструментите си,
можете да сте сигурни, че рано или
късно загубите ще бъдат
възстановени и с промяната на
пазара към по-благоприятен,
капиталовата Ви крива ще започне
приятно да се насочва на север.
Така че, докато успешно
ограничавате риска си и търгувате
според плана си, загубата трябва да
се разглежда като част от този
бизнес, а не като личен провал.

10. Никога не спирайте да се учите.
Дори и да сте доволни от Вашата
работа, има много причини да
посещавате семинари. Почти всеки
месец на пазара се появяват нови
интересни приложения,
поддържащи търговията (като One
Click Trading). Организират се
уъркшопи, в които инвеститори от
цял   свят споделят своя опит (и в
областта на психологията), а в края
на краищата „денят, в който
осъзнаеш, че вече си знаел и видял
всичко, ще бъде първият ден на
края за теб".
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Резюме:

Описах правила, които според мен никога не трябва да се нарушават
при търговия. Ако се опитате да ги спазвате, резултатите Ви трябва
значително да се подобрят. Успешна търговия!

Ръководството е изготвено от
Лукаш Клуфчински, анализатор в
ИнстаФорекс Полша

Дългогодишен наблюдател и
ентусиаст на фондовата борса и
валутните пазари. Автор на много
уебинари в областта на техническия и
фундаментален анализ,
инвестиционната психология и
обслужването на платформата MT4. Той
набляга на фундаментални елементи,
базирани на технически анализ, а целта
му е безопасното инвестиране и
управление на парите. Според него
най-добре се правят пари там, където
има големи пари и именно това
провокира интереса му към темата за
пазарите и инвестициите.
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