Jūsų maloniai
pažinčiai su
finansų rinkomis
Kokie prekybos rinkose teikiami privalumai, kaip tai daroma?

Didžiausias dėmesys dinamiškiausiai ir likvidžiausiai valiutų rinkai. Sužinosite kaip veikia maržinė
prekyba, kaip sudaromos valiutų poros, kotiruotės ir kitus faktus

Sveiki,

Visų pirma, labai džiaugiamės galėdami prisidėti prie Jūsų tobulėjimo finansų
rinkose! Malonu, kad skyrėte laiko ir ,,paėmėte’’ šią nemokamą knygutę bei VIDEO
seminarus apie finansų rinkas. Tikimės, kad suteikta informacija bus naudinga
pažintis su pasaulinėmis rinkomis. Daugiausiai kalbama apie valiutų rinką, tačiau
principai, taikomi šioje rinkoje, puikiai vėliau panaudojami ir kitose finansų
rinkose. Gyvename dinamiškame ir moderniame pasaulyje, kuriame svarbiausias
turtas – gebėjimas valdyti informaciją, duomenis. Kompiuteris ir internetas – to
reikalauja prekyba pasaulinėje valiutų rinkoje. Šiuolaikiniam žmogui valdyti
finansinius instrumentus ir gebėti uždirbti finansų rinkose –didelis privalumas ir
privilegija.

Šioje knygelėje supažindiname su rinkų veikimo principais – kaip prognozuojama
rinka, kaip atrandamos galimybės investuoti ar spekuliuoti. Šiuolaikinis pasaulis
labai dinamiškas, globalus. Vienas iš šiuolaikinio pasaulio privalumų – galimybė
pasiekti pasaulio finansų rinkas esant bet kuriame pasaulio kampelyje. Žinoma,
tereikia kompiuterio ir internetinio ryšio. Laikas – pinigai. Pinigai – laikas. Tokiu
šūkiu vadovaujasi pasaulio sėkmingiausi investuotojai ar finansų rinkų
spekuliantai. Rezultatai šiame versle, kaip ir kituose, pasiekiami tik turint
kokybiškas žinias, strategijas bei laikantis taisyklių.

Susipažinkite su pasaulinėmis finansų rinkomis!
Pasaulyje veikia prekių, metalų, naftos ir naftos produktų, fondų rinka, FOREX

www.forexfactor.lt – valiutų rinkos ekspertai!
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valiutų rinka.
Šiame vadovėlyje daugiausiai pasakojame apie FOREX – valiutų rinką. Vis dėlto tai
dinamiškiausia ir likvidžiausia rinka pasaulyje. Principai, naudojami prekiaujant
valiutų rinkoje, puikiai gali būti pritaikomi ir kitose finansų rinkose – žaliavų,
akcijų, fondų.

Kas yra Forex?
Forex, arba FX – taip sutrumpintai vadinama valiutų rinka (angl.
„Foreign Exchange market“), 24 valandas per parą veikianti pasaulinė
rinka, kurioje perkamos ir parduodamos valiutos. Forex yra
didžiausia pasaulio rinka, kurios dienos prekybos operacijų apimtis
viršija 4 trilijonus USD!

Kodėl prekiauti
Forex rinkoje?
Pagrindinės priežastys, kodėl verta prekiauti valiutų rinkoje:
Valiutų rinka, didžiausia pasaulio rinka, negali būti kontroliuojama jokios pavienės
šalies, grupės ar institucijos. Jūs visada galite būti tikri, kad sąlygos visiems
vienodos ir kad prekiaujama sąžiningomis kainomis.



„ Prekyba vyksta 24 valandas per parą, todėl prekiauti galite iš karto, bet
kuriuo jums patogiu laiku.
Didžiausia rinka turi daugybę privalumų - pirkti ar parduoti valiutas tapo
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labai paprasta, kadangi aplink yra daugybė pirkėjų/pardavėjų.
Įsivaizduokite, - jūs nusprendėte parduoti savo namą. Jums už durų iškart
susirinko tūkstančiai žmonių su grynaisiais rankose - jie pasiruošę nupirkti
jūsų namą. Jums tikrai nebūtų sunku tokiomis sąlygomis parduoti namą.
Taigi, vienas Forex privalumų - didelis likvidumas.


Skirtingai nei kitose rinkose, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto rinkoje arba
vertybinių popierių biržoje, kur jūs turite laukti, kol rinka pribręs, kad jūs
galėtumėte imtis veiksmų, Forex rinkoje sandorius sudaryti galite bet kuriuo
metu, nepriklausomai nuo rinkos judėjimo krypties. Visada galite išnaudoti
esamas rinkos sąlygas, pirkti ar parduoti, nelygu, kurių valiutų kursas kyla, o
kurių – krenta. Jums visiškai nesvarbu, ar doleris kyla ar krenta kitos
valiutos atžvilgiu, jūs vistiek galite uždirbti. Jei jūs prognozuojate vienos
valiutos kilimą kitos atžvilgiu, renkatės sandorį BUY. Kiek valiuta kils, tiek
jūs ir uždirbsite. Jei manote, kad viena valiuta kris kitos atžvilgiu, renkatės
sandorį SELL - uždirbsite iš kritimo.



Rinką veikianti reikšminga informacija prieinama kiekvienam – jūs, kaip ir
kiekvienas kitas prekiautojas, taip pat galite naudotis svarbiais duomenimis.

Kaip prekiauti
Forex?
Kas yra valiutų poros?

Valiutos visada parduodamos ar perkamos poromis. Kai sudarote sandorį, iš
tikrųjų vienu metu perkate ir parduodate valiutų porą.
Nepanikuokite! Jūs žinote, kaip tai daroma. Jūs tai jau esate darę. Kai išvykstate
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atostogauti ir keičiate pinigus, tai parduodate savo šalies valiutą ir perkate šalies, į
kurią keliaujate, valiutą. Tas pats principas galioja ir čia.
Pasižiūrėkime, kaip viskas vyksta.
Imkime valiutų porą: GBP/USD

Valiuta kairėje, mūsų atveju – Didžiosios Britanijos svarai, vadinama bazine
valiuta. Valiuta dešinėje, mūsų atveju – JAV doleris, vadinama antrine valiuta.
Bazinės valiutos pardavimo kaina yra vadinama siūloma („Bid“) kaina,
o bazinės valiutos pirkimo kaina yra vadinama prašoma („Ask“)
kaina. Šiuolaikiniai brokeriai leidžia rinktis iš didelės valiutų porų įvairovės, nuo
populiariausių iki egzotiškų. Taip pat galite prekiauti įvairiausiomis papildomomis
priemonėmis: tiek žaliavomis, įskaitant tauriuosius metalus, pavyzdžiui, auksą ir
sidabrą, ir produktus, pavyzdžiui, naftą, kviečius ar cukrų, tiek rinkoje
pirmaujančių bendrovių, pavyzdžiui, „Apple“, „Google“, „Amazon“ ir „Sony“,
akcijomis.
Kai renkatės valiutų poras, savo sprendimą, kurias valiutas pirkti ir
parduoti, galite pagrįsti pasaulio įvykiais. Pavyzdžiui, jei žiūrėdami naujienas
matote, kad JAV nedarbo rodikliai gerokai sumažėjo, o nedarbo lygis Didžiojoje
Britanijoje išaugo, tai gali reikšti dolerio stiprėjimą prieš Anglijos svarą. Ko jums
reikėtų imtis, jei manote, kad dolerio vertė augs, palyginti su svaro verte? Šiuo
atveju gerai pasielgsite pardavę svarus, savo bazinę valiutą.

1 variantas:
Pasiūlymas – bazinės valiutos pardavimas
Jei manote, kad svaro vertė tikriausiai kris, palyginti su doleriu, o doleris, ko gero,
kainuos daugiau, tada parduodate (SELL/SHORT) GBP/USD.

GBP USD pardavimas
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Kai pardavinėjate GBP/USD, parduodate bazinę valiutą, svarus, ir tuo pat metu
perkate antrinę valiutą, JAV dolerius.

2 pavyzdys:
Kainos prašymas („Ask“) – bazinės valiutos pirkimas
Kita vertus, jei manote, kad Didžiosios Britanijos svaro vertė turėtų augti, palyginti
su JAV doleriu, tada perkate GBP/USD kotiruotę.

GBP USD pirkimas
Prašydami („Ask“) GBP/USD kainos, perkate bazinę valiutą (svarus) ir
tuo pat metu parduodate antrinę valiutą (JAV dolerius).

Kas yra punktai?

Punktai – būdas stebėti pelną ir nuostolius rinkoje.
Įsivaizduokime, kad šiuo metu valiutų pora GBP/USD kotiruojama 1.5850.
Tai reiškia, kad mūsų bazinė valiuta, Didžiosios Britanijos svaras vertas maždaug
$1.58.
O dabar tarkime, kad valiutos kursas šokteli nuo 1.5850 iki 1.5851 (per vieną
dešimttūkstantąją dalį). Svaro vertė dolerio atžvilgiu pakyla per vieną punktą.
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1.5850 1.5851 aukštyn per 1
punktą
Punktas yra smulkiausias valiutos matas. Tai yra paskutinysis skaičius po
dešimtainio taško (kablelio).

Kas yra kredito svertas?

Gali pasirodyti, kad, turint reikalų su mažomis sumomis, sunku gauti svaresnių
rezultatų, bet dėl šios priežasties daugelis brokerinių kompanijų siūlo kredito
svertą, t.y. būdą jūsų investicijoms padauginti.
Įsivaizduokime, kad brokerinė kompanija Jums duoda svertą lygų 1:200 santykiu.
Tai reiškia, kad norint valdyti stambius sandorius su
minimaliomis investicijomis, jums nereikia savo sąskaitoje turėti tūkstančių
dolerių. FX rinkoje vienam sandoriui skyrus vos $100, panaudojant kredito svertą
galima kontroliuoti $20 000.
Žinoma, kuo didesnis svertas – tuo didesnė rizika. Todėl būtina kontroliuoti rizikos
lygį ir prekiauti mažu svertu, minimalia rizika. Vienas privalumų rinkoje – rizikos
valdymo galimybė. Mes galime nusistatyti nuostolio ribas, kurias toleruojame,
kurios atitinka protingo investavimo/spekuliavimo strategijas.
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Kas yra lotai?
Forex prekiaujama lotais, kurie yra matavimo vienetai. Vienas lotas lygus 100 000
bazinės valiutos vienetų. Daugelis brokerių leidžia prekiauti mažesniais kiekiais,
pavyzdžiui, 0,01 loto (tai prilygsta 1 000 bazinės valiutos vienetų).

Kaip kontroliuoti savo
prekybą?

Šiuolaikinėse platformose galimos specialios priemonės, indikatoriai, skirti padėti
sumažinti riziką, patiriamą prekiaujant.
Nuostolio stabdymo nurodymas – unikali apsaugos priemonė, leidžianti jums iš
anksto nustatyti maksimalią sumą, kuria pageidaujate rizikuoti. Net jums
nebesėdint prie kompiuterio, nuostolio stabdymo priemonė automatiškai uždaro
poziciją, kai tik prekiaujama valiuta nusileidžia žemiau tam tikro rinkos kurso.
Pelno fiksavimo nurodymas irgi teikia galimybę valdyti riziką. Tai apsauginė
priemonė, fiksuojanti pelną ir uždaranti poziciją, kai tik rinkos kaina pasiekia iš
anksto nustatytą dydį, o valiutos kursas vis dar aukštas. Nors taip jūsų pelnas
apribojamas, jūs apsaugomi nuo bet kokio staigaus valiutos kainos smukimo, kol
esate atsitraukę nuo kompiuterio.
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Kaip prognozuojamos
rinkos?

FOREX rinkoje prekybininkai kaip ir kitose rinkose naudoja du analizės būdus,
pagal juos vertindami tai, kas dedasi rinkoje, bei numatydami galimą jos judejimą
ateityje. Tai fundamentinė ir techninė analizė. Fundamentinė analizė - tai
ekonominių įvykių ir reiškinių, kurie lemia valiutų judejimą, studijavimas.
Pavyzdžiui, infliacijos norma bei naftos kainos lemia Jungtynių Amerikos Valstijų
ekonomiką, o taip pat stiprina arba smukdo JAV dolerį. Vėliau šioje knygoje
pakalbėsime kaip tiksliai kiekvienas šių ekonominių aspektų lemia valiutos vertę.
Svarbiausia yra suprasti, kad dolerio vertė priklauso nuo ekonominių
(fundamentalių) faktorių ir kad doleris reagoja į kiekvieną ekonominę naujieną. Ir
jeigu jūs žinote, kokią valiutos reakciją sukels vienas ar kitas ekonominis
reiškinys, jūs galite iš to gerai užsidirbti.
Techninė analizė - tai mokslas, kuriuo prognozuojame kainos kryptį stebėdami
kainos judėjimą grafike. FOREX investuotojai - treideriai naudoja tokius grafikus
kaip pateiktame pavyzdyje tam, kad nuspėtų kainos kryptį. Techninė analizė jums
padės nustatytį kryptį, kuria juda kaina, bei padės nustatyti vietas, kur kaina gali
apsisukti.
Tiek fundamentinė, tiek techninė analizė gali jums padėti užsidirbti FOREX rinkoje.
Žinoma, treideris, kuris užsidirba rinkoje naudodamas fundamentinę analizę
prisiekinės, kad tai yra geriausias būdas užsidirbti forex rinkoje, o techninę analizę
naudojantis spekuliantas įrodinės, kad technine analizė yra geriausias būdas
užsidirbti. Jie abu yra teisūs ir neteisūs tuo pat metu, nes naudojant kiekvieną iš
pateiktų analizių metodų galima užsidirbti, o dar geriau bus jei suderinsime jas
tarpusavyje ir naudosime kartu. Tuomet mūsų šansai užsidirbti ženkliai padidės.
www.forexfactor.lt – valiutų rinkos ekspertai!

Išmokite prekiauti finansų
rinkose

Norėdami maksimaliai išnaudoti savo uždarbio galimybes FOREX rinkoje, turime
mokėti naudotis ir suderinti visus mums prieinamus ir suprantamus įrankius. Mes
jums paaiškinsime būdus, kuriais naudodamiesi galite užsidirbti FOREX rinkoje.
Mes esame įsitikine jų veiksmingumu, nes juos naudojame ne tik mes, bet ir visas
pasaulis.
Prieš pasineriant į fundamentinės bei techninės analizės subtilybes, jūs turite turėti
supratimą apie FOREX rinkos pagrindus. Kai sužinosite šios rinkos prigimtį bei jos
veikimo būdą, tada, naudodamiesi mūsų parodytais būdais, jūs galėsite užsidirbti
tiek pinigų, kiek rinka leidžia uždirbti.

Techninė analizė

Techninė analizė - vienas iš kainų grafiko prognozavimo
metodų. Prekeivis, atlikdamas techninę analizę grafike, gali prognozuoti kainų
judėjimus ateityje. Techninę analizę bendrai galime apibūdinti kaip kainų
prognozavimo metodą, pagristą matematiniais, o ne ekonominiais rodikliais. Šis
metodas buvo sukurtas grynai praktiniais tikslais, o tiksliau – pelno gavimui,
dirbant vertybinių popierių rinkose. Visos techninės analizės metodikos pradžioje
buvo kuriamos atskirai viena nuo kitos ir tik 70-aisiais metais buvo sujungtos į
vieningą teoriją su bendra filosofija, postulatais ir pagrindiniais principais. Šiuo
metu techninė analizė - neatsiejamas prognozavimo metodas visose pasaulinėse
rinkose.

Fundamentinė analizė
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Tai ekonominių rodiklių tyrinėjimai, analizavimas, pagal kurį prognozuojame
tolesnį kainų judėjimą. Į fundamentinius faktorius įeina ne tik svarbūs ekonominiai
duomenys, tačiau ir netikėti force major įvykiai, įtakojantys valstybių ekonomiką.
PVZ., žemės drebėjimai, teroristiniai išpuoliai, liūtys, nestabdomi gaisrai, politiniai
skandalai ir t.t. Prekeivis nuolat turi stebėti tiesioginį pasaulinių įvykių žinių srautą.
Tam rekomenduojame Bloomberg TV, kur visi ekonominiai ar politiniai svarbūs
įvykiai dažniausiai pateikiami labai greitai. Staigus orientavimasis
fundamentiniuose faktoriuose padeda prekeiviui priimti prekybinius sprendimus
rinkoje.

Kaip aš galiu
daugiau sužinoti apie
prekybą valiutų rinkoje?

Detalesnę informaciją apie rinkas rasite mūsų pažintiniame seminare. Detaliai
papasakojame maržinės rinkos veikimo principus, analizės metodus, faktorius, kurie
judina rinką daugiausiai.
Galime rekomenduoti brokerius, per kuriuos vykdyti prekybą patogiausia. Apmokymų
programa Treideris Ekspertas – žmonėms, norintiems kokybiškos praktinės
informacijos apie techninę ir fundamentalią analizę, prekybos psichologiją, rizikos
valdymo taisykles. Investuotojų klubas, kuriame susibūrę prekybos rinkose entuziastai
ir žmonės, mylintis šį užsiėmimą. Kai kuriems tai pagrindinis darbas, kai kuriems –
papildymas šalia pagrindinės veiklos.
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Žmogus privalo tobulėti, mus tobulėti motyvuoja žmonės, kuriems esame įdomūs
ir reikalingi!
Džiaugiamės galėdami prisidėti prie Jūsų tobulėjimo finansų rinkose!
Kokybiškas startas – sėkmingos karjeros pagrindas!

Apsilankykite mūsų svetainėje ir raskite daugiau naudingos informacijos
apie rinkas:
www.forexfactor.lt

Prenumeruokite Youtube kanalą ir matykite savaitines rinkos apžvalgas,
naujausius komentarus:
https://www.youtube.com/channel/UC_BiQmbpiWA4uzzXd78ajxw

Pagarbiai, ,,Forex faktorius’’ – valiutų rinkos ekspertai!
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