Forex žodynas: pagrindinės sąvokos ir terminai

Praeitoje pamokoje sužinojote, kaip veikia Forex rinka ir susipažinote su valiutų rinkos
dalyviais, atėjo laikas išmokti pagrindines Forex sąvokas ir terminus.

Kodėl Forex sąvokos ir terminai yra svarbūs?
Iš karto perspėsime – jokiu būdu nepraleiskite temos Forex žodynas: pagrindinės sąvokos ir
terminai. Galbūt pavadinimas ir neskamba viliojančiai, tačiau nežinodami, ką reiškia
pagrindinės Forex sąvokos ir terminai vėliau galite nesuprasti, apie ką kalbama.
Norėdami sudominti, išsiduosime, kad šioje pamokoje sužinosite, kaip naudojant finansinį
svertą valiutų rinkoje galima uždirbti įspūdingą pelną. Taigi, gero skaitymo!

Forex terminai: Valiuta
Valiuta – tai yra įvairių šalių nacionaliniai piniginiai vienetai. Visos valiutos, esančios
rinkoje, yra kotiruojamos centriniuose bankuose. Forex elektroninės prekybos brokeriai
kotiruoja kur kas mažiau valiutų – tik pagrindines. Pagrindinės valiutos:
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1.

2.

3.
4.

5.

USD – JAV doleris – rezervinė pasaulinė valiuta. Yra toks posakis – „doleris ir
Afrikoje doleris“. Ši valiuta turi pasaulinį saugios valiutos įvaizdį. Didelis dalis pasaulio
bankų savo rezervą laiko JAV doleriais;
EUR – Euras – labai paklausi valiuta, tai dolerio konkurentas arba „Europos doleris“.
Euras yra šiek tiek rizikingesnė valiuta nei doleris, nes priešingai nei doleris
Amerikoje, euras Europoje neturi vieningos fiskalinės (mokesčių) politikos, yra tik
vieninga monetarinė (pinigų) politika, todėl Europoje nėra tokio efektyvaus valiutos
kurso valdymo , koks yra JAV;
GBP – Didžiosios Britanijos svaras sterlingas – Anglija turi gerai išvystytą ekonomiką, ji
prekiauja tiek su Europos šalimis, tiek su Amerika ir Azijos šalimis;
CHF – Šveicarijos frankas – taip pat stipri pasaulinė valiuta. Ši šalis nepasižymi stipria
pramone kaip Amerika, Japonija ar Anglija, tačiau istoriškai čia yra susiklostęs
neutralitetas – karas ar kiti neramumai Šveicariją tarytum aplenkia, todėl yra
patrauklu saugoti savo pinigus saugiuose Šveicarijos bankuose;
JPY – Japonijos jena – Japonija, didžiausia valstybė eksportuotoja, turi gerus
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prekybinius santykius tiek su Europa, tiek su Amerika. Jei kas nors norėtų užmegzti
prekybinius santykius su Japonija, turėtų keisti savo valiutą į jenas. Jena yra patraukli
investicijoms. Ši valiuta tai pat turi saugios valiutos statusą.
6. AUD – Australijos doleris – Australija yra viena didžiausia pasaulio kietųjų žaliavų
eksportuotoja. Australijos doleris yra žaliavinė valiuta, ji stipriai priklauso nuo kietųjų
žaliavų (aukso, sidabro, anglies ir t.t.) kainos;
7. CAD – Kanados doleris – taip pat žaliavinė valiuta, pakankamai priklausoma nuo JAV
dolerio, nes didelė žaliavų importuotoja yra JAV;
8. NZD – Naujosios Zelandijos doleris – jeigu Australijos doleris yra kietųjų žaliavų
valiuta, tai Naujosios Zelandijos – minkštųjų žaliavų eksportuotoja : pienas, arbata,
galvijų eksportas ir t.t.;

Forex terminai: Kotiruotė
Kotiruotė – tai vienos valiutos vieneto vertė, išreikšta kitos valiutos verte (kotiruojama
valiuta). Kotiruojamos valiutų poros (pavyzdžiui, USD/CHF) bazinė valiuta vadinama
pirmąja, o kotiruojama – antrąja. Kotiruotė susideda iš dviejų kainų. Didesnė kaina – siūloma
kaina (angl. bid), pagal kurią klientas gali pirkti bazinę valiutą, mažesnė kaina – prašoma
kaina (angl. ask) – kaina, pagal kurią klientas gali parduoti bazinę valiutą už kotiruojamą.
Pvz.: Turime EUR/USD kotiruotė –
Lentelėje matome, kad mes galime parduoti bazinę valiutą – EUR – už 1,3441 USD dolerių,
arba ją pirkti už 1,3444 USD dolerių.

Forex terminai: Spredas
Spredas – Tai skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo. Spredo dydis priklauso nuo konkrečios
valiutų poros, sandėrio sumos ir nuo to, kaip aktyviai vykdoma prekyba tam tikra valiutos
pora.
Pvz.: EUR/USD kotiruotė –
Spredas šiuo atveju yra 3 punktai (1,3444-1,3441=3).

Forex terminai: Punktas (pipsas)
Punktas (angl. pip) – Minimalus kotiruotės pokytis.
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Pvz.: Turime EUR/USD kotiruotė –
Punktas yra paskutinis kotiruotės skaičius – x,xxx5 ; x,xxx9 ; x,xxx0 ir t.t. Šiuo atveju
pardavime tai yra 1, o pirkimas – 4.
Dažnai galite girdėti spekuliantus kalbant, kad valiuta nuvertėjo kažkiek punktų. Pvz. Euras
nuvertėjo 41 punktu ir pasiekė 1.3400 lygį.

Forex terminai: Likvidumas
Likvidumas – parodo, kaip greitai turtas gali būti parduotas stipriai nemažinant parduodamo
turto vertės. Dažniausiai yra išskiriami labai likvidus, mažai likvidus ir visiškai nelikvidus
finansinis turtas (aktyvai). Kuo greičiau ir lengviau už aktyvą galima gauti pilną jo kainą, tuo
jis laikomas likvidesniu. Pvz.: Jei jūs turite namą, kurio vertė 700 000, jį bus sunku parduoti,
nes mažai kas gali sau leisti nusipirkti namą už 700 000 Eur, jį parduoti užtrunka labai ilgai,
todėl toks turtas yra laikomas nelikvidžiu, nes jį sunku paversti pinigais. Kitas atvejis yra
perspektyvių įmonių akcijos, kurios yra likvidžios, nes jas lengva parduoti ir gauti pinigus. O
likvidžiausias daiktas yra valiutos, nes jas parduoti ir nusipirkti yra paprasčiausia,
lengviausia, o maži valiutų sandoriai nė punktu nepakeičia valiutos kurso.

Forex terminai: Pozicijos atidarymas/ uždarymas
Pozicijos atidarymas ir jos uždarymas – valiutos pirkimas (pardavimas) viena kaina ir paskui
tos pačios valiutos pardavimas (atpirkimas) jau kita rinkos kaina. Valiutos pirkimas reiškia
pozicijos atidarymą. Valiutos pardavimas reiškia pozicijos uždarymą. Pozicijos atidarymo
procesas yra gan aiškus – tiesiog perki ar parduodi valiutą, o uždarant poziciją vyksta
atvirkštinis procesas. Uždarant pozicija yra atperkama arba parduodama ta valiuta, kurią jūs
pirkote.
Pvz.: Jūs pirkote eurus už kiekvieną mokėdami 1.3444 USD (pozicijos atidarymas), per naktį
EUR kursas pabrango iki 1.3470. Jūs nusprendėte fiksuoti pelną. Uždarant savo poziciją
vyksta pardavimo operacija – jūs parduodate savo EUR ir vėl nusiperkate USD. Kadangi
EUR pabrango, jūs gausite daugiau 0,19 proc. USD daugiau, nei jų išleidote. Tai ir bus jūsų
pelnas.
Pvz. 2.: Jūs pardavėte eurus už 1.3441 USD (pozicijos atidarymas), per naktį EUR kursas
nukrito į 1.3400. Jūs nusprendėte fiksuoti pelną. Tuomet jūs uždarote savo poziciją ir vyksta
atpirkimo operacija – jūs atperkate EUR, kuriuos išleidote pirkdami USD (pozicijos
uždarymas). Atpirkti EUR, jums kainuos pigiau nei sandorio pradžioje, taigi jūs parduodate
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(pozicijos pradžioje) brangiai, kad galėtumėte atgal atpirkti pigiai. Skirtumas tarp pirkimo ir
pardavimo kainos yra jūsų pelnas.
Štai taip atrodo pozicijos atidarymas per populiariausią prekiavimo platformą – MetaTrader4
(apie kurią daugiau papasakosime kitose pamokose). Kaip matote galite pasirinkti arba
pirkti, arba parduoti eurus už JAV dolerius.

Forex sąvokos: Lotas
Lotas – tai valiutos pirkimo vienetas, kuris atitinka 100,000 valiutos vienetų. Sveriamų
prekių keikis matuojamos kilogramais, vanduo-litrais, nafta-bareliais, o valiuta – lotais.
Galima atidaryti poziciją 0,01, 0,1, 1, 10, 100 lotų ir t.t. Skirtingi brokeriai, leidžia skirtingus
minimalius pirkimo/pardavimo kiekius. Vieni leidžia atidaryti poziciją už 0,1 loto, kitur teks
atidaryti mažiausiai už 1 lotą. Pvz.: Spekuliantas nusipirko 4 EUR/USD lotus. Tai reiškia, kad
Jonas už USD dolerius nusipirko 400 000 eurų.

Forex sąvokos: Nuostolio fiksavimas (stop loss)
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Nuostolio fiksavimo
(angl. stop loss) – tai yra riba, kurią pasiekus automatiškai vykdomas valiutos pardavimas ir
uždaromas sandoris. Pelno fiksavimo ribą nustato pats spekuliantas. Kadangi spekuliantai
negali nuolat stebėti valiutos kurso, jie naudoja Stop loss funkciją siekdami išvengti
nuostolių. Stop loss tikslas apsaugoti spekulianto pinigus, kad galėtumėte kontroliuoti
riziką, t.y., kad galėtumėte nustatyti patys, koks yra jūsų maksimalus galimas nuostolis.
Pvz.: EUR/USD pirkimo kursui esant 1.3444, spekuliantas nustato stop loss ribą ties
EUR/USD kursu 1.3400. Per naktį EUR kursas nukrito iki 1.3350. Tokiu atveju spekulianto
pozicija buvo automatiškai uždaryta ties 1.3400 riba ir tai apsaugojo spekuliantą nuo dar
didesnio nuostolio.

Forex sąvokos: Pelno fiksavimas (take profit)

Pelno fiksavimas (angl. take profit) – yra priešinga
funkcija nuostolio fiksavimui – vietoj to, kad apsaugotų spekuliantą nuo pinigų praradimo,
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pelno fiksavimo funkcija fiksuoja pelną už spekuliantą tuomet, kai rinka pakyla virš
nustatytos „take profit“ ribos. Kadangi valiutų kursas pastoviai keičiasi, todėl užstačius
pelno fiksavimą, Jūs iš karto gausite pelną, net ir tada, jei kursas pakils iki tam tikros ribos
tik 1 sekundei, o paskui sparčiai kris žemyn.

Forex sąvokos: Depozitas
Depozitas – tai jūsų lėšos, pervestos į brokerio sąskaitą, kurios naudojamos kaip užstatas
vykdant prekybą FOREX rinkoje. Šiomis lėšomis jūs rizikuojate spekuliuodami valiutų
rinkoje. Atminkite, prekyba FOREX veikia finansinio sverto principu, todėl jūsų lėšos
brokerio sąskaitoje (depozitas) nėra investuojamos į FOREX, o tik veikia kaip užstatas. Kaip
depozitas didėja ir mažėja maržinės prekybos metu, sužinosite perskaitę maržinės prekybos
aprašymą, kuris pateiktas žemiau. Depozitui sumažėjus 70 proc. arba 80 proc. brokeris gali
automatiškai uždaryti jūsų pozicijas, kadangi jeigu jūsų nuostolis pasiektų 105 proc. tuomet
nebeužtektų jūsų depozito nuostoliams padengti ir brokeris likusią dalį turėtų padengti iš
savų pinigų. Pvz. į brokerio sąskaitą Jūs pervedėte 1000 Eur. depozitą, prekybą vykdote su
svertu 1:100, taigi realiai jūs valdote 100 000 Eur. turtą. Jeigu prekiaujant jūs prarasite
daugiau nei 70 % savo pinigų (t.y 700 Eur.), jums bus automatiškai uždarytos pozicijos, ir
jūs neteksite savo 700 Eur.

Forex sąvokos: Forex svertas (maržinė prekyba)

Forex rinkos dalyviai,
ypač disponuojantys mažais pinigais, naudoja maržinės prekybos būdą. Maržinė prekyba –
prekybos operacijų vykdymas, naudojantis finansiniu petimi (Forex svertas), kuomet
spekuliantas turi galimybę vykdyti žymiai didesnius prekybos sandorius, negu jo
disponuojama prekybos sąskaita. Pozicijos atidarymo metu jokio realaus valiutos statymo
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neįvyksta, tiesiog spekuliantas, atidaręs poziciją, perveda brokeriui savo užstato (depozito)
dalį, kuri tarnauja kaip užstatas nuostolingos pozicijos kompensavimui. Dėl šios priežastys
maržinės prekybos metu, jūs rizikuojate TIK SAVAIS pinigais, o ne skolintais. Pozicijos
uždarymo metu spekulianto užstatas gražinamas atgal į depozitą kartu su paskaičiuotu
uždarytos pozicijos pelnu arba nuostoliu. Panaudojant finansinį petį, galima atidaryti
pozicijas žymiai didesnes, nei turimas depozitas.
Forex svertas (finansinis petys) gali būti 1:20, 1:40, 1:50, 1:100. Populiariausias ir visuotinai
labiausiai naudojamas Forex svertas yra 1:100.
Pvz.: Jei Jūsų naudojamas Forex svertas yra 1:100 (dažniausiai pasirenkamas Forex svertas,
nors gali būti ir didesnių ar mažesnių) ir turėdamas 1000 USD depozitą, Jūs Forex rinkoje
gali elgtis kaip su 100 000 USD. Kai EUR/USD pirkimo kursas yra 1.3444, Jūs perkate 1 lotą
(100 000 vienetus) eurų už USD dolerius. Tai jums kainuoja 134440 USD (1.3444*100 000),
tačiau jums užtenka turėti tik 2400 USD dolerių depozitą, kad galėtume įvykdyti tokios
didelės apimties finansinę operaciją.
Kas atsitiks, jeigu dolerio kursas pabrangs 1 punktu iki 1,34451 ? Jūsų valdomo valiutos
portfelio vertė padidės iki 134450 USD. Kitaip tariant portfelio vertė padidėjo 10 USD. Taigi
jūs uždirbote 0,1 proc. pelną nuo depozito vertės (10 USD nuo 1000 USD depozito).
Vidutiniškai EUR/USD kursas per dieną pajuda per 111 punktais, taigi jeigu sėkmingai
numatėte EUR/USD kryptį Jūs galėjote uždirbti ne 1 punktą (10 USD), bet 111 punktų (1110
USD), taigi maržinė prekyba per vieną dieną jums suteikia galimybę padvigubinti savo
investicijas (investavę 1000 USD, jūs uždirbote 1100 USD ir Jūsų depozito vertė išaugo iki
21000 USD).
Skamba per gerai, kad būtų tiesa? Tiesa ta, kad Forex svertas veikia į abi puses, ir jeigu
EUR/USD kursas būtų pasisukęs į kitą pusę, jūs būtumėte praradę beveik visą depozitą.
Tiesa, prarastumėte visą depozitą, bet kaip jau minėjome anksčiau – brokeris automatiškai
uždarytų jūsų poziciją, kai nuostolis pasiektų 700 USD. Dėl šios priežasties prekiaujant
būtina valdyti riziką ir turint depozite 1000 USD patartina prekiauti ne daugiau kaip
0,01-0,1 loto, kadangi 1 lotas būtų tikra savižudybė. Tai tas pats kas vairuoti sportinį
automobilį – jeigu važiuojate greičiau nei jūsų galimybės, jūsų laukia avarija ir jums
pasiseks, jei liksite gyvi.
Pateiksime dar keletą pavyzdžių. Įsivaizduokime, kad pas brokerį turite 1000$ depozitą,
prekybai naudojamas 1:100 Forex svertas. Tarkim jūs atidarėte 1 loto EUR/USD pirkimo
poziciją ir pirkote USD už Eur. kursu 1,4000. Taigi jūs nusipirkote 140 000$ (1,4000 kursas
x 100 000 vienetų (1 lotas)).
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Per naktį Europoje kilo teroro aktas ir USD pabrango EUR atžvilgiu iki kursas pasikeitė iš
1.4000 į 1.4100. Taigi, jūsų atidarytos pozicijos vertė pakilo į 146 000$ (USD kursas EUR
atžvilgiu pakilo per 200 punktų, taigi 0,0200 punktų x 100 000 vienetų (1 lotas) = 2000$).
Jūs nusprendėte fiksuoti pelną ir pasiimti savo uždarbį. Uždarius poziciją jums prie 1000$
depozito buvo pridėtas jūsų vertės pokytis – 1000$. Po sėkmingo sandorio Jūsų sąskaitoje
yra 2000$.
Tačiau kas būtų buvę, jei teroro aktas būtų kilęs ne Europoje, bet JAV? Įsivaizduokime tą
patį scenarijų, tik šiuo atveju atsidarius pirkimo poziciją kursas ne kilo (kas užtikrina jums
pelną), bet krito į 1.3800, t.y. krito per 200 punktų. Taigi, jūsų pozicijos vertė tapo 138
000$, o tai reiškia, kad jūs ne tik nieko neuždirbote, bet uždarius savo poziciją ir prie
depozito pridėjus vertės pokytį (t.y. 2000$ depozitas – 2000$ vertės pokytis) praradote visus
savo turėtus pinigus! Taip pat kaip jūs lengvai uždirbote 1000$ per naktį, lygiai taip pat jūs
juos galite per naktį ir prarasti.

Forex sąvokos: Maržos riba (angl. margin call)
Įsivaizduokite, anksčiau minėtą scenarijų tik, kad EUR/USD kursas krito ne į 1.3800, bet į
1.3600. Tai reiškia, kad jūsų pozicijos vertė dabar jau yra 136 000, o jei įdėmiai skaitėte,
dabar jau patys galite paskaičiuoti, kiek sumažės jūsų depozitas – jis tapo neigiamas, t.y. jūs
likote 2000 $ skolingas brokeriui. Va čia tai košmaras! Kaip nuo jo apsisaugoti ? Nuo to
galite apsisaugoti nustatę stop loss ribą, kuri automatiškai už jus uždarys jūsų sandorį, taip
apsaugodama jūsų depozitą. Tačiau ką daryti, kai jūs užmirštate nustatyti stop loss arba
išvis jos nenaudojate? Tam brokeriai naudoja „margin call“ arba lietuviškai maržos riba.
Maržos riba tai brokerio naudojama funkcija rizikai valdyti, kuomet brokeris automatiškai
uždaro jūsų poziciją, kad neliktumėte skolingas brokeriui. Kodėl taip yra daroma?
Taikydamas maržos ribą brokeris apsisaugo nuo to, kad spekuliantas liks skolingas
brokeriui. Kadangi brokeris yra tik tarpininkas ir jūsų pavedimą išveda į rinka, todėl, jeigu
jūs nesumokėsite brokeriui skolos, brokeris priverstas padengti nuostolius iš savo kišenės.
Maržos ribą kiekvienas brokeris nustato skirtingą. Maržos riba gali būti ir 10%, ir 30% ar tik
5%. Tai reiškia, kad maržos riba yra 20%, jūsų depozitui sumažėjus 80%, jūsų pozicija bus
automatiškai uždaryta ir jums liks 20% pradinio kapitalo. Maržos riba iš esmės yra signalas
siunčiamas jums nuo jūsų brokerio, kad jums reikia įnešti daugiau pinigų į savo depozitą, jei
norite toliau prekiauti. Tačiau net ir maržos riba jūsų neišgelbės nuo visiško depozito
sudeginimo tuo atveju, kai įvyksta kainos šuolis.

www.investologija.lt visos teisės saugomos
|9

Forex žodynas: pagrindinės sąvokos ir terminai

Forex sąvokos: Kainos šuolis
Kainos šuolis (angl. Gap) – tai tokia situacija, kai valiutos kursas užsidaro viena kaina, o
vėliau atsidaro daug didesne/mažesne kaina. Tokiu atveju kaina kyla/krenta ne nuosekliai,
bet pasikeičia momentaliai, tarsi pašokdama/krisdama keliolika ar net keliasdešimt punktų.
Tai ypatingai dažnai atsitinka savaitgaliais – penktadienį kainos užsidaro viena kaina,
pirmadienį atsidaro visai kitoje vietoje. Tokiu būdu per savaitgalį palikta pozicija gali
spekuliantui pridaryti labai didelio nuostolio.
Pvz.: Penktadienį Jūs nusipirkote 1 lotą eurų, už 1,3444 USD dolerių. Jūsų kurso lygis yra
1,3444. Šeštadienį ir sekmadienį prekybą nevyko, tačiau JAV daug žalos atnešė uraganas.
Dėl šios priežasties JAV dolerio kaina pirmadienio rytą atsidarė ties 1,3484. Taigi dolerio
kursas per savaitgalį šoktelėjo 40 punktų ir niekas negalėjo parduoti valiutos kainos
intervale nuo 1,3444 iki 1,3484. Tokie kainos šuoliai gali pridaryti didelių nemalonumų net
ir profesionalams. Po stambaus teroro akto valiutos kursas gali automatiškai pakisti tiek,
kad Jūs prarasite visus pinigus, jeigu tuo metu turėsite atidarytų sandorių. Istorija rodo, kad
tai gali būti pražūtinga netgi stambiems ir patyrusiems spekuliantams ir rizikos fondams.
Nuo kainos šuolio pasekmių neapsaugos nei stop loss funkcija, nei maržos riba, kadangi šios
rizikos valdymo priemonės veikia tik tuomet, kaip kursas mažėja nuosekliai:
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Pvz. Iš kainos A iki kainos B valiutos kursas mažėja nuosekliai. Tuo tarpu kaina pasiekia
tašką B įvyksta kainos šuolis. Tokiu atveju, jūsų negalės išgelbėti nei stop loss, nei maržos
riba. kadangi paprasčiausiai kaina „peršoka“ stop loss ir maržos ribas, kur jūs norėtumėte
automatiškai uždaryti savo pozicijas, o jūsų pozicija uždaroma daug prastesniu kursu. Taigi
esant kainos šuoliui jūs ne tik galite sudeginti visus savo pinigus, bet ir likti skolingi
brokeriui.

Forex sąvokos: Buliai ir meškos
Buliais vadinami spekuliantai, kurie tikisi kaina kilimo. Meškos – priešingai nei buliai,
galvoja, kad valiuta yra pervertinta ir tikisi kainos kritimo. Forex rinkoje nuolat vyksta bulių
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ir meškų kova.

Forex sąvokos: Forex brokeris
Forex brokeris – tai įmonė, kuri sudaranti sąlygas spekuliantams vykdyti prekybą valiutų
rinkoje.

Forex sąvokos: Spekuliantas
Spekuliantas (treideris) – tai žmogus, siekiantis uždirbti pelną iš trumpalaikių finansinių
operacijų, siekiantis finansinį turtą parduoti brangiau nei įsigijo. Spekuliantai dar kartais
vadinami dienos prekiautojais arba treideriais. Šis terminas kilęs iš anglų kalbos vertinio
„day trader“.

Forex sąvokos: Techninė analizė
Techninė analizė – kainos grafiko analizė, kuria remiantis siekiama prognozuoti ateities
kainos svyravimus. Techninė analizė padeda susidaryti bendrą rinkos vaizdą einamuoju
momentu. Techninė analizės logika remiasi tuo, kad valiutos kainoje atsispindi visi ją
įtakojantys faktoriai – ekonominiai, politiniai, psichologiniai ir t.t., kurie kartu sudaro bendrą
kainos judesį.
Techninę analizę bendrąja prasme galima įvardinti, kaip kainos prognozavimo metodą,
besiremiantį matematiniais (ne ekonominiais) paskaičiavimais. Visi techninės analizės
metodai buvo kuriami atskirai vienas nuo kito ir tik 8-ame praeito amžiaus dešimtmetyje
buvo sujungti į vieningą techninės analizės teoriją,.
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Forex žodynas: pabaigai
Sveikiname jus žengus dar vieną žingsnį spekuliavimo link ir išmokus spekuliavimo
pradmenis. Taigi, susumuokime šiandienos pamokos pagrindines mintis:
Visuomet patartina naudoti stop loss ir take profit funkcijomis.
Prekiaukite pagrindinėmis valiutomis, jos yra stabilesnės ir neš daugiau pelno nei
egzotinės valiutų poros.
Prekiaukite mažais lotais, kontroliuokite savo riziką
Maržinės prekybos dėka galite padidinti savo pelną, tačiau atminkite, taip pat galite ir
padidinti savo nuostolius
Atidarant pirkimo poziciją, jūs uždirbsite iš kurso kilimo, tačiau prarasite pinigus, jei
kursas kris
Atidarant pardavimo poziciją, jūs uždirbsite iš kurso kritimo, tačiau prarasite pinigus,
jei kursas kils.
5. pamoka. Prekyba valiutomis su MetaTrader platforma
Nelik abejingas: įvertink straipsnį – pasidalink su draugais…
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