Forex skalpingas, sūpuoklių ir pozicijos prekybos stiliai

Kuris prekybos stilius Jums tinkamiausias: Forex skalpingas, dieninė prekyba, sūpuoklių
prekyba ar pozicijos prekyba? Į šį klausimą nėra taip paprasta atsakyti, tiesa? Pasaulyje yra
8 milijardai žmonių ir tarp jų nėra nei vieno vienodo. Net ir dvyniai turi skirtingus pirštų
antspaudus. Kiekvienas yra skirtingas savo išvaizda, asmenybe, savybėmis ir t.t.. Prekyba
Forex‘e yra lygiai tas pats – kiekvieno žmogaus prekybos stilius yra unikalus. Skirtingi
žmonės, bus linkę prekiauti skirtingais būdais, skirtingomis strategijomis. Vieni bus
atsargūs, kiti rizikuos, vieni labiau pasitikės fundamentalia analize, kiti tik technine analize
ir t.t. Ši pamoka, leis jums atskleisti savo unikalumą – galėsite atrasti savo prekybos stilių!
Sužinosite, kuris prekybos stilius jums yra artimiausias: Forex skalpingas, dieninė prekyba,
sūpuoklių prekyba ar pozicijos prekyba.

Spekuliantų prekybos stiliai

Dauguma pradedančiųjų spekuliantų mano, kad gali
uždirbti pinigus greitai. Iš dalies, tai yra tiesa, įmanoma greitai uždirbti pinigų, tačiau
galima juos greitai ir prarasti, o prekiaujant valiutomis pagrindinis klausimas ar apskritai
dirbsite pelningai? Dažniausiai žmonės prisiskaito straipsnių apie spekuliavimą Forex
rinkoje, parsisiunčia MT4 programą ir galvoja „Va dabar tai bus – užsikalsiu pinigėlių ir po
savaitės pirksiu namą Vilniuje!”. Tačiau po viso to stebuklingo kerų laikotarpio, pradėjus
realiai spekuliuoti, pradeda nesisekti ir tuomet spekuliantas supranta, kad svajonės sudužo
kaip kortų namelis ir prekybai jis visgi nebuvo toks pasiruošęs koks manė esąs. Vienas
esminių dalykų kuriuos reikia suprasti yra laikas praleistas spekuliuojant – kiekviena diena,
kiekviena sėkmė ar nesėkmė yra patirtis, be kurios jūs niekada negalėsite būti sėkmingas
spekuliantas. Tik bandydami dar ir dar, per sėkmes ir nesėkmes galėsite tapti
profesionaliais prekiautojais. Tačiau, kad tokiais taptumėte, prireiks laiko, todėl neskubėkite
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ir atkreipkite dėmesį kiek laiko skiriate perskaityti naujienoms (fundamentali analizė),
peržvelgti rinkos rodiklius, techninei analizei atlikti ir pačiai prekybai.
Dauguma jūsų turi užsiėmimus – ar tai būtų darbas, studijos, sporto salė ar tiesiog
plaukiojimas banglente Karibų jūros pakrantėje. Tai nėra blogai ar gerai, tai reiškia, kad
negalėsite spoksoti į valiutos grafiką ištisas 8 valandas ir teks prekiauti ilguoju laikotarpiu
H4, D1 ar W1, todėl prekiaujant tokiu stiliumi galėsite ne tik skirti laiko savo pomėgiams,
bet tuo pačiu mokysitės spekuliuoti! Tačiau toki dalykai kaip ekonominių ir politinių
naujienų sekimas, turėtų tapti jūsų kasdiene rutina bet kokiu atveju (nesvarbu kokiu
laikotarpiu jūs prekiausite).
Patarimai sekant naujienas:
Užsiprenumeruokite savo brokerių naujienlaiškius, tai padės jums gauti greitą
ekonominių naujienų vertinimą.
Žinokite kada, kas ir kokias valiutos kursą įtakojančias naujienas praneš. Susidarykite
savo ekonominį kalendorių.
Plėskite savo makroekonomines žinias, kad galėtumėte nuspėti koki įvykiai ir kokią
įtaką turės valiutoms.
Lankykitės spekuliantų forumuose ir diskutuokite – daug geriau mokytis iš svetimų
klaidų, nei iš savų.
Susidarykite geriausių puslapių sąrašą, kuriame rasite svarbiausias naujienas – tai
padės jums greitai rasti jums reikiamą informaciją.

Forex skalpingas
Forex skalpingas (angl. Scalping) yra spekuliantų tipas, kurie, kaip veiksmo filme, viską daro
akimirksniu. Šių spekuliantų atidarytos pozicijos trunka nuo kelių sekundžių, iki kelių
minučių. Jų tikslas yra dažnai atidaryti trumpus sandorius. Kadangi šio tipo spekuliantai
dažniausiai būna „prilipę“ prie rinkos grafiko, toks stilius pradedantiesiems tinka tik tuomet,
kai galite skirti kasdien po keletą valandų be pertraukų vien tik spekuliacijoms Forex! Forex
skalpingas reikalauja didelio dėmesio, pastabumo ir greito mąstymo norint būti sėkmingu.

Jums Forex skalpingas gali pasirodyti priimtinas, jeigu:
Mėgstate greitus prekiavimus ir jaudulį
Jums nėra sunku keletą valandų be pertraukų stebėti rinkos grafikus
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Jūs esate nekantrus žmogus, kuriam atsibosta ilgai žiūrėti į vieną ir tą pačią atidarytą
poziciją
Jūs gebate greitai priimti racionalius sprendimus.
Jūs tikriausiai Forex skalpingas nebus priimtinas, jeigu:
Jus kelia stresą greitai besikeičiantis valiutos kursas
Turite per mažai kantrybės, kad keletą valandų be pertraukų stebėtumėt valiutos
grafikus.
Keletas patarimų, jei vis dėl to nusprendėte prekiauti kaip skalpeliai:
Prekiaukite tik su likvidžiausiomis valiutomis.
Tokios poros kaip EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF ar USD/JPY yra pačios likvidžiausios dėl
savo masyvaus pinigų srauto, kurį lemia dideli prekybiniai sandoriai bei kitos finansinės
transakcijos. Jums yra svarbu turėti kuo likvidesnes valiutas, nes jos turi mažesnius spredus,
todėl prekyba likvidžiomis valiutomis jums bus pigesnė.
Prekiaukite tik tuo metu, kai pinigų apyvarta yra didžiausia.
Labiausiai likvidūs laikai yra tuomet, kai būna aktyvios kelios biržos.
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Būkite atidūs ir nepasiduokite rinkos provokacijoms. Pirmadieniais paprastai labai
aktyviai veikia neprofesionalūs dalyviai, kurie po savaitgalio pertraukos siekia aktyviai
prekiauti ir užsidirbti Forex rinkoje, tarsi bandytų atsigriebti už prarastą laiką.
Jeigu valiutų prekiavimo operacijas atliekate dienos viduryje, nerizikuokite palikti
atvirų sandėrių per išeigines, o tuo labiau – švenčių dienomis. Grįžę po švenčių galite
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rasti didelį nuostolį. Jeigu savaitgalį pasaulyje atsitinka kažkas netikėto ir labai
svarbaus, pirmadienį valiutos kursas gali atsidaryti visiškai kitoje vietoje, nei užsidarė
sekmadienį. Toki kainos šuoliai yra ganėtinai dažni.
Geriausios savaitės dienos prekiauti – antradienis, trečiadienis ir ketvirtadienis. Šiomis
dienomis apyvarta yra didžiausia.
Geriausias laikas prekiauti, kai yra atviros Amerikos ir Europos sesijos.
Stebėkite spredą
Kadangi sandoriai bus dažni, neapsigaukite su spredu – tai vienas svarbiausių dalykų
prekiaujant trumpuoju laikotarpiu kai naudojamas Forex skalpingas. Kuo aktyviau vyksta
valiutos keitimas, tuo valiuta yra likvidesnė ir tuo mažesnis yra skirtumas tarp pirkimo ir
pardavimo kainos (spredas). Gal iš pirmo žvilgsnio spredas neatrodo toks svarbus, tačiau
per ilgą laiką jis reikšmingai prisideda prie jūsų spekuliacijų pelningumo ir gali suvalgyti
didelę jūsų pelno dalį. Štai todėl, spekuliantams labiau rūpi didelės apyvartos valiutos,
tokios kaip USD, Euras, Didžiosios Britanijos svaras ar Jena, kurių operacijų kiekis yra
didelis, jų svyravimai didesni, o spredas – mažas. Dėl šios priežasties uždirbti iš minėtų
valiutų yra paprasčiau.
Sutelkite dėmesį į vieną valiutų porą
Forex skalpingas yra kaip geras veiksmo filmas – labai įtemptas ir prikaustantis prie kėdės.
Todėl nešvaistykite savo energijos prekiaudami per kelias valiutų poras, jeigu dar visai esate
naujokas Forex‘e. Kai daromas Forex skalpingas, visas dėmesys sutelkiamas į vieną valiutą,
kadangi tik taip galite pasiekti geresnių rezultatų ir būti kur kas atidesniais.
Tinkamai valdykite savo kapitalą
Šis faktorius svarbus bet kokiam prekiavimo stiliui, todėl stebėkite savo kapitalą. Venkite
nepagrįstos rizikos – jei nesate garantuotas, kad uždirbsite dvigubai daugiau, nei rizikuojate
prarasti, geriau sandorio apskritai neatidaryti.
Stebėkite svarbias ekonomines/politines naujienas
Dėl svarbių naujienų, kaina gali pradėti stipriai šokinėti ir pasiekti jūsų nustatytą stop loss
ribą. Būkite pasiruošę, kai tai nutiks ir stebėkite ekonominius kalendorius.

Forex dieninė prekyba
Dieninė prekyba yra dar viena prekybos trumpuoju laikotarpiu forma, tačiau priešingai nuo
skalpelių, jūs padarote tik 1 sprendimą vienai dienai ir uždarote jį jai pasibaigus. Tai tarsi
pasirinkimas, kurią pusę ryte palaikysi – meškų ar bulių, o rezultatai – dienos pabaigoje.
Tokio tipo spekuliantai nelaiko atidarytų sandorių per naktį. Šis prekybos stilius tinka tiems,
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kurie turi laiko kiekvieną dieną vis žvilgtelti į tai, kas darosi prekybos platformoje ir priimti
atitinkamus sprendimus.
Jūs galėtumėte būti dieninis prekiautojas, jeigu:
Jūs nemėgstate ilgai laikyti atidarytos pozicijos
Jūs turite galimybę kas keletą valandų tikrinti kainos pokyčius
Jūs tikriausiai nesate dieninis prekiautojas, jeigu turite dieninį darbą, studijuojate ar
užsiimate kita dienine veikla ir neturite galimybės nuolat sekti valiutos kursą

Sūpuoklių prekyba

Sūpuoklių (angl. Swing)
prekybos stilius yra dar ilgesnis nei dieninė prekyba ir reikalaus atlikti sandorius tik kas
keletą dienų. Tai puikus būdas tiems, kurie negali kasdien stebėti grafikų, tačiau laisvai gali
skirti valandą ar kelias rinkos analizei prieš priimant sprendimą. Šis būdas tikriausiai yra
tiems žmonėms, kurie dieną dirba ar studijuoja, o vakare turi laisvo laiko „atnaujinti“ savo
rinkos informaciją. Šio tipo prekyba remiasi vidutinės trukmės rinkos analize. Kadangi šis
prekiavimo būdas reikalauja ilgesnės pozicijos atidarymo laiko, todėl ir stop loss turi būti
didesni nei įprastai, kadangi per ilgesnį laiką kaina svyravimai yra didesnis.
Jūs tikriausiai tiktų sūpuoklių prekyba, jeigu:
Jūs nenorite aktyviai prekiauti kiekvieną dieną.
Jūs galite sau leisti turėti didesnius stop loss.
Jūs esate kantrus
Jums tikriausiai netiktų sūpuoklių prekyba, jeigu:
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Jums patinka aktyvesnė ir dažnesnė prekyba
Jūs esate nekantrus ir norite nuolat žinoti atidaryto sandorio pelningumą

Forex pozicijos prekyba
Pozicijos prekyba yra ilgiausio laikotarpio prekyba, taip, kad jei manėte, jog sūpuoklių
prekyba užtrunka ilgai, galvokite dar kartą! Šios prekybos pozicijos trunka keletą mėnesių, o
kartais dar ilgiau! Šis prekiavimo būdas yra skirtas ypač kantriems ir puikiai išmanantiems
fundamentalią analizę. Kadangi šis prekybos stilius trunka taip ilgai, vienintelė analizė,
kurią jūs užsiimsite bus fundamentalioji. Ekonominės ir politinės naujienos yra tai, kas lemia
valiutą kursą ilguoju laikotarpiu. Norint perprasti valiutos kainos svyravimus ilguoju
laikotarpiu, reikės nemažo ekonomikos žinių bagažo. Dėl ilgo laikotarpio jūsų stop loss bus
itin didelis. Šis prekiavimo būdas pareikalaus iš jūsų geležinių nervų, nes labai dažnai eisite
prieš trendą, taip pat reikės didelio pasitikėjimo savimi ir savo analize.
Jums tiktų pozicijos prekyba, jeigu:
Pasikliaujate savo fundamentalia analize
Gerai išmanote ekonominius ir politinius veiksnius, įtakojančius valiutos kursą.
Jūs turite geležinius nervus ir didelę kantrybę
Jūs turite pakankamai kapitalo, kad gebėtumėte išlaikyti poziciją net ir kainai pasukus
priešinga kryptimi.
Jums tikriausiai netiktų pozicijos prekyba, jeigu:
Jūs neturite pakankamo žinių bagažo, kad galėtume suprasti koki dabartiniai įvykiai
turės įtakos valiutos kursui ateityje
Jūs neturite pakankamo pradinio kapitalo
Jums patinka matyti greitus rezultatus – t.y. sugebate palaukti keletą dienų, tačiau
keletą mėnesių ar metų jums atrodo kaip amžinybė!
Pabaigai
Stenkitės pasirinkti tą prekybos būdą, kuris geriausiai atitinka Jūsų asmenybę ir gyvenimo
būdą. Nesvarbu ar jūs būsite skalpelis ar užsiimsite dienos, pozicijos ar sūpuoklių prekyba,
svarbiausia, kad Jūs prekiautumėte valiuta sėkmingai. Tai, kad prekiausite dažniau,
nebūtinai reiškia, kad uždirbsite daugiau.
18. pamoka. Forex prekybos strategijos kūrimo metodika
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