Forex robotai, prekybos signalai ir kitos apgavystės

Galbūt neturite laiko mokytis kaip spekuliuoti Forex‘e? Norite
greitai ir lengvai tapti Forex milijonierių klubo nariu? Investologija.lt už 99 Eur.
parduodami Forex robotai ir Forex signalai, kurie padvigubins jūsų depozitą
per du mėnesius. Jeigu susidomėjote – susisiekite.
Jei jus sudomino šis pasiūlymas, esate vienas iš tų, kurie yra pernelyg patiklūs ir į kuriuos
taikosi daugelis Forex rinkos šarlatanų, siekdami suvilioti stebuklingomis prekybos
sistemomis ar prekybos robotais. Deja Investologija.lt tokiais robotais neprekiauja ir savo
skaitytojų neapgaudinėja. Priešingai, šios pamokos tikslas jus įspėti, kad internete apstu
tokių apgavysčių.

Forex robotai ir prekybos signalai – pinigų mašina?

„UAB Forex robotai parduoda „Pinigų mašina“ prekybos sistemą, kurios tikslūs Forex
prekybos signalai leidžia kasdien dvigubinti kapitalą! Tai paprasta greita ir patogu, šie
prekybos signalai padėjo daugeliui susikrauti turtus ir tik už 200$ Jūs taip pat ją galite
turėti!“. Jei naršysite patarimus internete ir skaitydami spekuliantų patarimus sutiksite tokią
žinutę, žinokite Forex robotai ir Forex signalai yra apgavystė. Mes esame jau ne kartą
šnekėję, kad Forex, tai ne kazino, tai sunkus darbas ir nėra greitų būdų praturtėti, kad ir
kaip jūs to norėtumėte. Nors iš tiesų egzistuoja ir efektyviai veikiantys Forex robotai, tačiau
skelbiantys šimteriopą pelną yra apgavystės. Negana to, kiekvienas žmogus yra unikalus,
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todėl ir prekybos sistema ir Forex signalai dažniausiai būna unikali, atspindinti to žmogaus
prekiavimo stilių. Galų gale, jeigu Forex robotai ir Forex prekybos signalai toki pelningi, tai
kam atskleisti savo didžiausią paslaptį? Jeigu visi žinos apie prekybos sistemą, vadinasi kiti
uždirbinės pinigus. Galų gale, jeigu išties manai, kad Forex robotas yra veiksmingas,
parduok ją rizikos kapitalo fondui ir užsidirbsi 1 000 000 $ iš karto.
Tačiau turime jums ir gerų naujienų – šioje pamokoje mes jums parodysime, kokios yra
dažniausios apgavystės ir kaip jų išvengti!

Forex robotai
Kas yra Forex robotai? Tai programos ( angl. Expert Advisors (EAs)), kurios prekybą vykdo
pagal techninius Forex prekybos signalus, kol jos savininkas guli ant „sofkos“ ir žiūri
krepšinį. Aktyvuoti Forex robotai be sustojimo prekiauja naudodami suprogramuotus
matematinius algoritmus. Jų problema yra ta, kad Forex robotai nesugeba prisitaikyti prie
nuolat besikeičiančios rinkos. Valiutų rinka yra dinamiška, nuolat judanti su begalybe
variacijų. Dauguma Forex robotų negali nustatyti aplinkos pokyčių, todėl dažnai pasitaiko
nuostolių, jei Forex robotas nebus prižiūrimas spekulianto. Nors Forex robotai yra legalūs ir
jais galima naudotis, tačiau efektyviai veikiančių Forex robotų niekas nepardavinėja.

Dauguma apgavysčių prasideda taip: „Naujas „Aukso gralis“ Forex robotas, tai naujos kartos
robotas naudojantis kvantinius algoritmus ir gebantis įvertinti net fundamentalią analizę
pagal visų centrinių bankų skelbiamas naujienas“. Na žinoma, čia šiek tiek hiperbolizuotai
skamba, tačiau mintį jūs supratote. Tokie Forex robotai, būna pardavinėjami 20-500$, todėl
patiklūs žmonės gali lengvai susigundyti ir nusipirkti tą robotą, o pradėję jį naudoti –
nusivilti jo neveiksmingumu. Nesvarbu, kad tai kainuoja ir 20$ ir galima „šiaip sau“
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pamėginti, atrodo „maža kas“, „gal pavyks“. Nebūkite toki naivūs. Dar kartais atrodo, kad
kuo brangiau sumokėsi, tuo pelningesnis robotas bus. Kvailystė. Kai kurie sukčiai netgi
pateikia Forex roboto prekybos istoriją. Jeigu manote, kad Forex robotų prekybos
istoriją
sunku
suklastoti,
Jūs
esate
labai
naivus.

Mūsų patarimas būtų toks: laikykitės atokiau nuo tokių „super Forex robotų“, kol tapsite
profesionaliu spekuliantu…. arba profesionaliu programuotoju ir galėsite Forex robotą
suprogramuoti patys pagal savo prekybos sistemą. Pradedantieji spekuliantai tampa lengvu
grobiu tokiems apgavikams, kadangi jie menkai nusimano apie spekuliacijų Forex
subtilybes. Nors Forex robotai gali būti naudingas įrankis, tačiau tokių automatizuotų
prekybos sistemų internete niekas nepardavinėja. Galų gale, net ir Wall Street‘o
investuotojai naudojantys algoritmus sukurtus matematikos ir programavimo specialistų,
patiria nuostolių!

Forex prekybos signalai
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Forex prekybos
signalai nuo automatizuotų prekybos sistemų (robotų) skiriasi tuo, kad Forex robotai
automatiškai vykdo sandorius, tuo tarpu gavę prekybos signalą, jūs turite spręsti atidaryti
sandorį ar ne. Toki Forex prekybos signalai, kuriuos teikia „profesionalūs“ spekuliuotojai,
siunčia elektroniniu paštu arba socialiniais tinklais signalus apie savo veiksmus (dažniausiai
nemokamai) ir jums tereikia vadovautis jais, kad pasiektumėte tokius pačius rezultatus kaip
ir vadinamasis “guru”. Tačiau kaip veikia ši sistema? Spekuliuotojas pasako, kad dabar verta
atidaryti tam tikrą poziciją, tačiau nepasako KODĖL verta, o, kad žinotumėte kodėl jis priima
tokius sprendimus, dažniausiai reikia mokėti. Galiausiai jūs pasitikite kito žmogaus analize,
kuri nėra jūsų ir, žinoma, gali būti apgaulinga. Galiausiai, jeigu šie Forex prekybos signalai
ir būtų pelningi (nors taip nėra) Jūs net nežinote kokia spekuliavimo strategija po tuo
slepiasi, kokia logika, koks pelno nuostolio santykis, koks procentas sėkmingų sandorių ir
t.t. Kitaip tariant, jūs net nežinote kaip šiais Forex prekybos signalais pasinaudoti.
Dar vienas dalykas, jeigu spekuliantas siuntinėjantis Forex prekybos signalus per socialinius
tinklus yra talentingas, tai kodėl jis neįsidarbina rizikos kapitalo fonde ir neuždirba milijonų,
o vietoj sėdi per dienas socialiniuose tinkluose bandydamas kažkam įrodyti, koki geri jo
Forex prekybos signalai.
Svarbu pažymėti, kad nors Forex prekybos signalai ir galėjo būti sėkmingi praeityje, tai dar
nereiškia, kad jie galės jums garantuoti pelną ir ateityje. Taip pat reikėtų pagalvoti ir iš kitos
pusės – jei šie Forex prekybos signalai toki geri, kam tada jos kūrėjui jais dalintis?
Kaip ir su Forex robotais apgavystė slypi ne pačių Forex prekybos signalų naudojime, bet
tame, kaip jie veikia. Todėl neapsigaukite su Forex prekybos signalais!

Forex brokerių apgavystės
Ar žinojote, kad net kai kurie brokeriai yra apgavikai? Norite tikėti, norite ne, tačiau tokių
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brokerių, kurie apgaudinėja savo klientus yra. Todėl į tokius brokerius, kurių veikla yra
registruota Mergelių salose ar kitose neaiškiose vietovėse – derėtų pamiršti ir jokiu būdu
tokiems brokeriams nepatikėti savo pinigų! Tačiau kaip jie apgaudinėja savo klientus? Na
vienas iš apgaudinėjimo būdų yra nepagrįstai didelis spredas tarp valiutų. Dažniausiai
populiarių kotiruočių spredas būna 2-3 punktai, o pas apgavikus brokerius, šis spredas gali
būti ir 7-8 punktai. 7 punktai atrodo nėra daug, tačiau jie susideda. Įsivaizduokite
spekuliantą per dieną atidarantį po 5-10 pozicijų. Įsivaizduokite, kiek punktų susikauptų per
metus ir kiek jis uždirbtų brokeriui! Šis apgaudinėjimo būdas yra pakankamai dažnas tarp
nesąžiningų brokerių.
Laimei, tokios apgavystės dabar yra labai stebimos, tam yra susikūrę nemažai institucijų
stebinčių brokerių veiklą. Brokeriams, kurie sėkmingai ir sąžiningai verčiasi, suteikiamos
licencijos – legalaus ir sąžiningą darbą įrodantis teisinis dokumentas. Tačiau ir šios
licencijos kartais gali būti netikros arba išduotos nežinomų institucijų, todėl tikrinant
brokerį svarbu žiūrėti ir kas tą licenciją išdavė!
Ką reikia žinoti ir į ką atsižvelgti, pasirenkant brokerį, ir kaip patikrinti jo patikimumą?
Ar kompanija turi teisę verstis tokia veikla?
Kokios tarptautinės FOREX brokerio licenzijos yra išduotos kompanijai;
Kokia kompanijos reputacija? Ar nepriklausomuose forumuose daug neigiamų
atsiliepimų apie brokerį?
Kokios yra prekybos sąlygos (spredas, valiutinės poros, prekybos platformos)?
Kokios yra depozito papildymo ir pinigų išvedimo sąlygos?

Sinchroninė prekyba
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Sinchroninės prekybos paslaugas siūlo bene kiekviena brokeris. Sinchroninė prekyba leidžia
prisijungti prie bet kurio kito spekulianto prekybos platformos ir pastarajam spekuliantui
atidarius sandorį, sandoris automatiškai atsidaro ir jūsų sąskaitoje. Jeigu sekamas
spekuliantas dirba sėkmingai Jūs gaunate tam tikrą dalį nuo jo sandorių ir nieko nedarydami
uždirbate pinigus! Skamba puikiai, tiesa? Tačiau kita monetos pusė ta, kad jei jūsų
pasirinktas investuotojas praranda pinigus, kartu su jai, dingsta ir jūsiškiai. Kai kuriais
atvejais (tiesą sakant ypatingai retais), sinchroninė prekyba iš tiesų gali jums atnešti pelną,
tačiau dažnai gero ir patikimo spekuliuotojo, kaip sakant „net su švyturiu nerasi“. Todėl
svarbu įsitikinti, kad sekamas spekuliantas prekiauja sėkmingai ne kelias savaites, bet
kelierius metus. Kelių savaičių ar keletos mėnesių istorija nieko nepasako. Už šią paslaugą
jūs sumokate pusę punkto spekuliantui, o juos atskaičius gali paaiškėti, kad jūs dirbate
nesėkmingai, nors sekamam spekuliantui ir pavyksta uždirbti pinigus.
Pabaigai

Sveikiname pabaigus šį ilgą pamokų ciklą apie
Forex rinką! Jūs turite nemažai žinių ir atėjo laikas išbandyti jas praktiškai, kad galėtumėte
prisidurti prie atlyginimo, o galbūt net pradėti atskirą spekulianto karjerą! Mums belieka
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Jums palinkėti nesusivilioti daugelio brokerio reklamuojamu „lengvu“ ir „turtingu“
spekuliantų gyvenimu. Visuomet būkite atidūs ir kritiški atlikdami analizę ir priimdami
sprendimus, nesivadovaukite savo emocijomis – nenukrypkite nuo savo prekybos sistemos!
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