Forex pradžiamokslis: pamokos pradedantiesiems

Forex pradžiamokslis yra pirmoji Forex pamokos apie prekybą valiutų rinkoje dalis. Tad
jeigu esate tik pradedantis spekuliantas, norintis sužinoti, kas yra Forex rinka ir kaip joje
uždirbami pinigai, Forex pradžiamokslis yra būtent ta pamoka, nuo kurios turėtumėte
pradėti.
Pirmą kartą išgirdus žodį Forex, sunku suvokti, apie ką kalbama. Gerai, kad tai nėra raketų
mokslas ir kiekvienas iš mūsų yra susidūręs su valiutų rinka, tad perprasti kas yra Forex
rinka neturėtų būti sunku. Bet apie viską iš pradžių…

Forex pradžiamokslis
Turbūt žinote, kad prieš keliaujant į užsienį reikia nueiti į banką ir išsikeisti pinigus.
Neturėdami valstybės, į kurią keliaujate valiutos, paprasčiausiai nieko negalėsite nusipirkti.
Banke turite išsikeisti savo vietinę valiutą (šiuo atveju eurus) į tos šalies, į kurią keliaujate,
valiutą (pvz. JAV dolerius). Kiekviename banke galite matyti lentelę su įvairiomis valiutomis
ir jų kursais. Pavyzdžiui, matote, kad už vieną eur. gaunate 1.1 JAV dolerį.

Kai jūs keičiate savo vietinę valiutą (šiuo atveju eurus) į JAV dolerius, jūs jau dalyvavote
Forex prekyboje! O jeigu kalbant šiek tiek Forex‘iškai, jūs pardavėte savo eurus už dolerius.
Pateiksime jums pavyzdį, kaip uždirbama valiutai svyruojant. Tarkime, mes turime bičiulį
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Petrą, kuris galvojo keliauti į JAV, viską susiruošė – susidėjo daiktus ir išsikeitė eurus į
dolerius kursu 1/1.1 (už 1000 eur. nusipirko 1100 dolerių). Tačiau Petrui atsitiko nelaimė –
jis pateko į autoįvykį, todėl negalėjo vykti į JAV. Kol Petras sveiko, JAV vyriausybė padidino
mokesčius, jos centrinis bankas padidino palūkanų normą. Dėl šių veiksmų padidėjo dolerio
kursas. Kai Petras grįžo iš ligoninės, nusprendė dolerius išsikeisti atgal į eurus. Doleris per
tą laiką buvo pabrangęs ir keičiamas į eurus santykiu 1 prie 1 (t.y. už vieną eurą mokama
vienas JAV doleris). Taigi Petras, pardavęs 1100 dolerių, gavo jau ne 1000 eur., o 1100 eur.
Dėl valiutų kursų svyravimo (šiuo atveju euro ir dolerio) Petras uždirbo 100 eurų
Kodėl valiutos kaina svyruoja? Forex rinkoje valiuta yra ne kas kita, bet prekė. Kaip ir bet
kokios kitos prekės kaina, ji priklauso nuo valiutos pasiūlos ir paklausos. Pavyzdžiui, jeigu
visi stambiausia pasaulio bankai, valstybės ir įmonės staiga pradės pardavinėti svarus
sterlingus, o norinčiųjų juos pirkti bus vos keletas žaidėjų, natūralu, kad svarai nuvertės kitų
valiutų atžvilgiu. Valiutos pasiūla ir paklausa priklauso nuo Forex rinkos dalyvių vykdomų
valiutos operacijų.
Forex rinkoje pinigus spekuliantai uždirba iš valiutos vertės svyravimų. Šios mokymo
programos tikslas ir yra išmokyti jus sėkmingai prekiauti valiutų rinkoje.

Forex pradžiamokslis: kas yra Forex?

Forex pradžiamokslis negali apseiti be paaiškinimo, kas yra tas
Forex. Forex – tai tarpbankinė valiutų keitimo rinka (Forex, kai kada FX, nuo angl. FOReign
EXchange – valiutų keitimas). Dažniausiai naudojamas terminas “Forex rinka„ (angl. Forex
market, FX-market).
Lietuvių kalboje terminas Forex dažniausiai naudojamas siauresne prasme – turima mintyje
būtent spekuliacinė prekyba valiutomis per komercinius bankus arba dilingo centrus,
naudojantis kreditiniu svertu, t.y. maržinė prekyba valiuta, bet apie tai šiek tiek vėliau.
Tai vienintelė pasaulio rinka, dirbanti ištisą parą penkias dienas per savaitę. Greitas lėšų
judėjimas, nedideli mokesčiai už įvykdytus sandorius, didelis likvidumas daro Forex rinką
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viena patraukliausių vietų investavimui. Spekuliavimo Forex rinkoje tikslas – valiutos
pirkimas arba pardavimas siekiant gauti pelno iš valiutų kursų pasikeitimo. Dienos apyvarta
Forex rinkoje nuolat didėja:
1977 metais – 5 mlrd. dolerių;
1987 metais – 600 mlrd. dolerių;
1992 metais – 1 trln. dolerių;
1997 metais – 1.2 trln. dolerių;
2000 metais – 1.5 trln. dolerių;
2005-2006 metais Forex rinkos dienos apyvarta įvairiais šaltiniais siekė nuo 2 iki 4 trln.
dolerių.
Dabar Forex rinka generuoja apie 5 trln. JAV dolerių (USD) apyvartą kasdien.

Tikslių duomenų nėra, nes tai
nebiržinė rinka ir niekas neprivalo registruoti ir skelbti sandorių dydžių.
Taigi, Forex dienos apyvarta siekia 5,3 trln. dolerių. Palyginkime ją su kitomis rinkomis ir
biržomis. Didžiausia vertybinių popierių rinka pasaulyje yra New York‘o birža (NYSE). Jos
dienos apyvarta siekia 26,2 mlrd. Tuo tarpu OMX Vilniaus biržos apyvarta per dieną siekia
apie 1 mln. JAV dolerių.

Kuo skiriasi Forex nuo investavimo į vertybinius popierius?
Skirtingai nuo akcijų rinkos, Forex rinkoje žymiai mažiau „atsitiktinių“ svyravimų, kurie
atsiranda dėl atskirų žmonių, finansinių institucijų ar valstybinių struktūrų spekuliacijų.
Pavyzdžiui, vienos stambiausių Rusijoje naftos perdirbimo kompanijos „Jukos“ akcijos
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smarkiai krito po kompanijos prezidento Chodorkovskio arešto 2003-iais metais
(tūkstančiai akcininkų prarado visus savo pinigus. Uždirbo tie, kas IŠ ANKSTO žinojo
apie tokį įvykių scenarijų);
Gigantiška operacijų apimtis EUR/USD valiutų poroje neleis vienai finansinei grupuotei
nuleisti ar pakelti kurso 2 ar 3 kartus;
Forex yra viena pelningiausių (tačiau ir rizikingiausių) investavimo priemonių.
Visos nišos, kurios gali greitai atnešti pelną be konkurencijos, jau yra užimtos, o
treiderio kėdė visada išlieka neužimta.
Galimybė išsaugoti savo turtus inkognito (lot. konfidencialiai). Forex rinka neturi vieno
centro ir prekyba atliekama internetu arba kitomis ryšio priemonėmis, todėl:
daugelis spekuliantų gali išlikti anonimiški;
šio verslo niekada negalės atimti konkurentai;
galite dirbti tuo laiku, kuriuo užsinorėsite pats (o ne tada, kada skirta eiti į darbą);
šiame versle nėra konkurencijos tarp spekuliantų;
gyventi ir dirbti galite bet kurioje pasaulio šalyje;
spekuliantas, skirtingai nei bet koks kitas verslininkas, nėra atsakingas už darbuotojų
išlaikymą ir nuolatinį gamybos linijos atnaujinimą (Forex – tai vienas tų unikalių atvejų,
kai pats brangiausias dalykas gamyboje yra pats verslo vadovas – spekuliantas).
Forex rinkos pastovumas ir dinamiškumas yra susijęs su pastoviu valiutų keitimo poreikiu
pasaulyje (šis poreikis niekada neišseks, atitinkamai – neišseks rinka, kurioje jūs norite
pradėti darbą) ir finansinių institucijų veikla, nešančia stabilumą ir apyvartos augimą šioje
rinkoje.

Forex pamokos apibendrinimas
Sveikiname įveikus pirmąją Forex paskaitų ciklo dalį „Forex pradžiamokslis“. Trumpai
priminsime svarbiausius šios Forex pamokos momentus:
Kaip ir investavime, spekuliavime nėra auksinės taisyklės, kaip gauti daugiau pelno už
kitus. Norint gauti pelno, reikės ne tik analizuoti grafikus, bet ir nuolat stebėti valiutų
rinką – centrinių bankų pasisakymus, įvairius indeksų pokyčius, valstybių monetarinės
ir fiskalinės politikos pokyčius ir t.t.
Jei tikitės, kad spekuliavimas Forex yra azartiškas, paprastas ir smagus būdus
užsidirbti pinigų, tuomet geriau eikite į kazino, ten jums duos išgerti, pabūsite su
draugais ir dar galėsite pasilinksminti. Forex yra sudėtingas verslas, reikalaujantis
kruopštumo, pastabumo ir ilgo pasišventimo, kol pradėsite gauti stabilias pajamas. O
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jeigu jums pavyks perprasti Forex subtilybes, galėsite prekiaudami vos po kelias
valandas per dieną uždirbti padorų pelną.
Forex rinka yra labai patogi, nereikia jokios specialios įrangos – tik kompiuteris ir
internetas, galima dirbti namie, galite būti pats sau šeimininkas.
Viliamės, kad ši paskaita jums buvo naudinga ir tikimės, kad pasirodys naudingos ir kitos
mūsų parengtos Forex pamokos.
2 pamoka. Forex prekybos sesijų darbo laikas
Nelik abejingas: įvertink straipsnį – pasidalink su draugais…
Straipsnį parengė: Justinas J. ir Simonas Adomavičius
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