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Krypto i Forex
Wszystkie potrzebne informacje o kryptowalutach i rynku Forex w jednym miejscu!

Forex: jak zacz?? handel? Odpowiedzi na podstawowe pytania
2021
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W tym artykule znajdziesz szczegó?owy przewodnik dla pocz?tkuj?cych na temat tego, jak
rozpocz?? handel na rynku Forex. Przeanalizowane w nim zosta?y nast?puj?ce kwestie: na jakie
typy kont nale?y zwróci? uwag?, jaka jest ró?nica mi?dzy tymi kontami, a tak?e ile pieni?dzy
trzeba mie?, aby rozpocz?? handel na rynku Forex.
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Jak rozpocz?? handel na rynku Forex?

Najpierw przyjrzyjmy si?, ile pieni?dzy trzeba mie?, aby rozpocz?? handel walutami. Odpowied?
mo?e Ci? zaskoczy?, poniewa? w rzeczywisto?ci mo?e to by? 0. Mo?esz otworzy? Forex konto
demo, które pozwali Ci rozpocz?? transakcje walutowe bez pocz?tkowej inwestycji i poczu?, czym
jest rynek Forex w czasie rzeczywistym ca?kowicie bez ryzyka, u?ywaj?c wirtualnej waluty do
handlu. *NAZWA dostawcy* zapewnia swoim klientom mo?liwo?? handlu kwot? do 10 000 USD
wirtualnych ?rodków na ich demo kontach handlowych.

Zwykle korzystaj?c z konta demo, mo?esz uzyska? dost?p do platformy handlowej, na przyk?ad
MetaTrader. ??cz?c konta demo i konta prawdziwe, mo?esz przetestowa? swoj? strategi? w
?rodowisku pozbawionym ryzyka przed wej?ciem na prawdziwy rynek. Je?li jeste? pocz?tkuj?cym
traderem, konto demo jest idealnym sposobem na rozpocz?cie handlu na rynku Forex i
zrozumienie rzeczywistych warunków rynkowych.
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Ranking brokerów forex

Firma
Oferta
Dodatkowe informacje
Min. depozyt
Szczegó?y

Aktywa: 100+ (forex, indeksy, kryptowaluty, towary)
Premia: Bonusy depozytowe do 100%
Cz?stotliwo?? wyp?at: Co poniedzia?ek
Regulowane przez IFMRRC
Wysoka wydajno?? 90%+
Wygodna platforma handlowa
Ponad 100 aktywów
Darmowe konto demo
50 USD
SPRAWD? OFERT? KONTO DEMO

Platformy: MetaTrader 4/5, cTrader
Waluty rachunków: EUR, USD, GBP, CHF
D?wignia max 1:500
Regulowany przez FSA
Broker ECN
Ponad 200 instrumentów
200 USD
SPRAWD? OFERT? KONTO DEMO

Platformy: eToro, WebTrader
Ochrona przed ujemnym saldem
Waluty rachunków: USD
Trading spo?eczno?ciowy
Regulowany przez FCA
Dzia?a na rynku od 2007 r.
Ponad 500 instrumentów
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68% detalicznych rachunków CFD traci pieni?dze
200 USD
SPRAWD? OFERT? KONTO DEMO

Platformy: Meta Trader 4/5, AvaTradeGO
Ochrona przed ujemnym saldem
Waluty rachunków: USD, EUR, GBP
Regulacja w 6 jurysdykcjach
Ponad 1250 instrumentów
Polski support
100 USD
SPRAWD? OFERT? KONTO DEMO

Handluj na rynkach Forex, kryptowalut i akcji z Handel Pro
Rejestracja konta w 30 sek
24/7 Us?uga i wsparcie
200+ Instrumenty handlowe
0% Prowizja Wp?ata/?Wyp?ata
D?WIGNIA DO 400X
Osobisty mened?er konta
Konto demo dost?pne po rejestracji
250 USD
SPRAWD? OFERT? KONTO DEMO

Platformy: MetaTrader4, MetaTrader5 and Webtrader.
Ochrona przed ujemnym saldem
Waluty rachunków: EUR, USD, GBP
D?wignia max 1:30
Regulowany przez CySEC
Ponad 2500 instrumentów (mt5)
Polski support
200 EUR
SPRAWD? OFERT? KONTO DEMO

Platformy: easyTrade, MetaTrader 4
Ochrona przed ujemnym saldem
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Waluty rach.: PLN, EUR, USD, GBP
Sta?e spready, bez ukrytych op?at
D?wignia max 1:30
Najwy?ej oceniany broker wg Trustpilot
Regulowany przez CySEC
Ponad 200 instrumentów
dealCancellation – anuluj trac?ce transakcje
Polski support 24/7
100 USD
SPRAWD? OFERT? KONTO DEMO

U?yj d?wigni do x500, aby zmaksymalizowa? swój zysk
Rejestracja konta w 30 sek.
Dost?pne na ka?dym urz?dzeniu 24/7
Niskie op?aty niehandlowe, brak op?aty za wyp?at?
Instrumenty handlowe: Forex i CRYPTO, akcje, indeksy, towary
Konto demo dost?pne po rejestracji
Osobisty mened?er konta
250 USD
SPRAWD? OFERT? KONTO DEMO

Na pocz?tku cz??? ucz?cych si? pope?nia b??dy, ale maj?c konto demo, nie b?dziesz musia? w ten
sposób traci? kapita?u. Kolejnym wa?nym punktem rozpocz?cia handlu jest zaktualizowanie
zarz?dzania ryzykiem w tradingu. Dzi?ki temu b?dziesz móg? prawid?owo radzi? sobie z
ryzykiem, umie? je rozpozna? i wiedzie?, jak je zmniejszy?.

Rynek walutowy: rynek dla ka?dego

Rozwa?my wkrótce rynek walutowy. Rynek Forex ma ogromn? skal?, jednak jego dost?pno?? i
równe szanse dla ka?dego s? cz?sto ignorowane. Mali handlowcy graj? tutaj razem z najwi?kszymi
uczestnikami rynku. Poniewa? bariera wej?cia jest zaskakuj?co niska, ka?dy mo?e wzi?? udzia? w
handlu. Wysoki poziom d?wigni finansowej pozwala niewielkiej ilo?ci depozytów na
kontrolowanie du?ej liczby pozycji. Krótko mówi?c, oznacza to, ?e mo?esz dokonywa? du?o
transakcji bez utraty sporej ilo?ci pieni?dzy. Oczywi?cie nigdy nie nale?y przeszacowywa? swoich
mo?liwo?ci, ale d?wignia finansowa mo?e zapewni? bardzo op?acalny sposób handlu.
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Ile pieni?dzy potrzebuj?, aby otworzy? konto Forex?

To tak naprawd? zale?y od rodzaju konta. Poniewa? ró?ne typy kont mog? ?wiadczy? wiele us?ug
i zwykle wymagaj? pocz?tkowych depozytów o ró?nej wielko?ci. Jednak w wi?kszo?ci
przypadków mo?esz otworzy? konto za pomoc? stosunkowo niewielkiego depozytu.

Na przyk?ad, mo?esz otworzy? konto Trade.MT5 lub Zero.MT5 z podstawowym depozytem o
wielko?ci 100 USD (lub odpowiedniej kwocie w ró?nych walutach). Konto Trade.MT5 oferuje
niskie spready i stosunkowo du?? d?wigni? finansow?, natomiast Zero.MT5 oferuje bardzo niskie
spready i szybko?? realizacji na poziomie instytucjonalnym, która jest odpowiednia dla handlu
wysokich cz?stotliwo?ci.

Nigdy nie inwestuj wi?cej pieni?dzy, ni? mo?esz pozwoli? sobie straci?. To, ile transakcji
walutowych rozpocz??, w du?ej mierze zale?y od osobistej sytuacji finansowej i stosunku do
ryzyka. Handel jest zwykle dzia?aniem niepokoj?cym i stresuj?cym. ?atwym sposobem na
z?agodzenie tej sytuacji jest konserwatywny handel. Pomo?e ci to poradzi? sobie z nadmiernym
stresem.

Spójrzmy na przyk?ad, aby zrozumie?, o co chodzi. M?dr? praktyczn? zasad? jest to, ?e ryzyko
ka?dej transakcji nie powinno przekracza? 1% lub 2% Twojego kapita?u. Dla wygody oblicze?
u?yjmy 1%.

Minimalny wolumen obrotu na koncie Trade.MT5 wynosi 0,01 lota. Standardowy wolumen obrotu
ka?dej pary walutowej jest du?y i wynosi 100 000 jednostek waluty bazowej. Za?ó?my, ?e
zdecydujesz si? kupi? 0,01 lota EURUSD. Jest to pozycja, która oznacza, ?e ??zarabiasz lub tracisz
0,1 USD na pipsie. Mar?a za tak ma?? pozycj? zostanie pokryta Twoim minimalnym depozytem.

Jak obliczy? ryzyko na rynku Forex?

Chodzi o to, ?e kwantyfikacja ryzyka zwi?zanego z pojedyncz? transakcj? jest trudnym zadaniem.
Mo?na ogólnie powiedzie?, ?e ryzyko to kwota straty, jak? jeste? gotów ponie?? przed
zamkni?ciem pozycji. Mo?e to jednak powodowa? niedoszacowanie ryzyka, poniewa? pó?niej
mo?esz zmieni? zdanie i ponie?? wi?ksze straty. Czasami szybko?? waha? na rynku mo?e
przekracza? szybko?? Twojej reakcji.

Jednym ze sposobów, aby spróbowa? narysowa? lini? pod pozycj? i okre?li? ilo?ciowo ryzyko, jest
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u?ycie stop loss. Nale?y jednak pami?ta?, ?e nie mo?na zagwarantowa? regularnej kolejno?ci
zlece? stop. Gdy zlecenie stop loss osi?gnie swój poziom, staje si? zleceniem do handlu na rynku.
Jednak w przypadku gwa?townych zmian lub luk cenowych na rynku, Twoje stop-losy mog? nie
zosta? zrealizowane z powodu po?lizgu cenowego.

Krótko mówi?c, stop nie oznacza, ?e ??jakakolwiek maksymalna strata zosta?a ustalona, ale daje
przybli?one i u?yteczne zrozumienie ryzyka w normalnych okoliczno?ciach. Za?ó?my, ?e
ustawiasz stop loss na 80 pipsów. W naszym przybli?onym oszacowaniu mo?emy powiedzie?, ?e
teoretyczne ryzyko wynosi 80 pipsów x 0,1 USD za punkt = 8 USD.

Je?li przypiszemy teoretyczne ryzyko 8 USD tej transakcj? i powiemy równie?, ?e transakcja
stanowi 1% ca?kowitego kapita?u podwy?szonego ryzyka, to ca?kowity kapita? podwy?szonego
ryzyka musi wynosi? 8 USD x 100 = 800 USD.

Oczywi?cie to tylko kilka przyk?adowych liczb. Je?li Twój stop loss jest mniejszy, Twój kapita?
podwy?szonego ryzyka b?dzie mniejszy. Je?li u?yjesz wi?kszego Stop Loss i / lub wi?kszego
rozmiaru transakcji, b?dziesz potrzebowa? wi?cej kapita?u ryzyka. A oto inny sposób my?lenia o
tym problemie – udany handel to wygrana na d?u?sz? met?. Aby wygra? na d?u?sz? met?, Twój
kapita? nie powinien zosta? stracony w krótkim okresie.

Nadal chcesz wiedzie?, ile pieni?dzy potrzebujesz do handlu walutami? Krótko mówi?c, musisz
mie? wystarczaj?co du?o, aby unikn?? utraty ca?o?ci. Spójrz na przesz?e katastrofy cenowe, które
wyst?pi?y w wybranej przez Ciebie parze walutowej. Zastanów si?, co ta zmienno?? oznacza dla
Twojego ?redniego wolumenu obrotu. Upewnij si?, ?e Twój kapita? wysokiego ryzyka jest
wystarczaj?co du?y, aby wytrzyma? ten szok cenowy.

Po rozpocz?ciu dzia?alno?ci i uzyskaniu stabilnych zwrotów mo?esz zacz?? zastanawia? si?, ile
pieni?dzy potrzebujesz do handlu na rynku walutowym w pe?nym wymiarze godzin. Je?li
próbujesz pozna? rzeczywiste miesi?czne zarobki tradera, b?dziesz handlowa? kwotami znacznie
wy?szymi ni? zwykle minimum. Dlatego Twój kapita? podwy?szonego ryzyka równie? musi by?
wi?kszy. Je?li zaczniesz konserwatywnie i zastosujesz inteligentne zarz?dzania pieni?dzmi,
mo?esz handlowa? na rynku Forex bez du?ych pieni?dzy. Dopóki Twoje transakcje s? niewielkie,
mo?esz zacz?? handlowa?, maj?c zaledwie kilkaset dolarów. Je?li chcesz zacz?? handlowa?
zawodowo, powiniene? by? w stanie znale?? metod? handlu, która Ci odpowiada.

Jest jeszcze jedna rzecz do rozwa?enia – ludzie, którzy z powodzeniem handluj? walutami, ci??ko
nad tym pracuj?. Im wi?cej wysi?ku w?o?ysz, tym wi?ksze s? szanse na sukces. Dlatego w obliczu
nowej i trudnej dzia?alno?ci jedynym w?a?ciwym wyborem jest nauczenie si? jak najwi?kszej
ilo?ci szczegó?ów na temat wybranej dziedziny. Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej o Forex lub
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handlu w ogóle, przejd? dalej i przeczytaj inne nasze materia?y.

FAQ Forex
Forex co to takiego?

Forex co to (angielski rynek Forex, rynek walutowy)? To jest rynek, na którym zawierane s?
transakcje sprzeda?y i zakupu walut w celu osi?gni?cia zysku poprzez zmian? kursów tych walut.
Mo?esz przeczyta? o tym na stronie „Co to jest Forex?”

Jak zacz?? handlowa? na rynku Forex?

Dla Forex trading musisz zarejestrowa? konto handlowe u brokera Forex, takiego jak IQ Markets.
Nast?pnie mo?esz zacz?? u?ywa? oprogramowania klienckiego do kupowania i sprzedawania
ró?nych walut Forex trading. Zajmuje to tylko 5 minut!

Kto jest w?a?cicielem rynku Forex i gdzie si? on znajduje?

Forex nie jest w szczególno?ci w?asno?ci? nikogo. Forex co to - to rynek mi?dzybankowy, na
którym wszystkie transakcje odbywaj? si? bezpo?rednio (lub za po?rednictwem brokerów) mi?dzy
sprzedaj?cym a kupuj?cym. Forex trading nie jest bezpo?rednio zale?ny od rz?du ?adnego kraju i
b?dzie istnia? tak d?ugo, jak d?ugo b?dzie istnia? obecny globalny system bankowy.

O której godzinie mo?na dokonywa? transakcji na rynku Forex?

Mi?dzynarodowy rynek walutowy (trading Forex) jest otwarty od 22:00 GMT w niedziel?
(otwarcie australijskiej sesji handlowej) do pi?tku 22:00 GMT (zamkni?cie ameryka?skiej sesji
handlowej).

Co to jest mar?a?

Mar?a to pieni?dze, które musisz mie? na swoim rachunku maklerskim, aby zabezpieczy? pozycj?
trading Forex. Ró?ni brokerzy maj? ró?ne wymagania co do kwoty wolnego depozytu
wymaganego do utrzymania otwartej pozycji.

Co to s? d?ugie i krótkie pozycje Forex trading?

Pozycja d?uga Forex trading to pozycja kupna, czyli pozycja, która przynosi zysk, gdy cena
ro?nie. Krótka pozycja to pozycja sprzeda?y, czyli pozycja, która przynosi zysk, gdy cena spada.
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Która strategia handlowa jest najlepsza?

Nie ma czego? takiego. Je?li chcesz osi?gn?? zysk z Forex trading, musisz stale tworzy? i rozwija?
w?asne strategie dla ka?dej mo?liwej sytuacji rynkowej. Konkretne strategie Forex trading mog?
mie? znaczenie tylko w okre?lonym przedziale czasu i dla okre?lonych par walutowych.

Ile pieni?dzy potrzeba, aby rozpocz?? trading Forex?

Forex trading z niektórymi brokerami Forex mo?esz zacz?? handlowa? na rynku Forex ju? od 1 $.
Zwykle minimalna kwota waha si? od 100 do 10 000 USD (100 000 USD i wi?cej w przypadku
handlu na rynku mi?dzybankowym).

Czy mo?na otworzy? transakcj? kupna pary EUR / USD i wyp?aci? zakupione euro z konta?

Nie. Nie ma dostawy na miejscu Forex. Taka transakcja jest traktowana jako umowa, a nie akt
wymiany. Jednocze?nie niektórzy brokerzy dla trading Forex umo?liwiaj? wymian? walut po
atrakcyjnym kursie w ramach rachunku wielowalutowego.
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This entry was posted on Tuesday, November 24th, 2020 at 5:47 pm and is filed under Forex You can
follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and pings are
currently closed.

Krypto i Forex

- 15 / 15 -

21.04.2022

