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W tym krótkim filmie przedstawimy Ci najistotniejsze informacje
na temat rynku forex i jego funkcjonowania. Nazwa forex pochodzi
od foreign exchange, angielskiego terminu oznaczającego globalny
rynek wymiany walut. Forex jest największym rynkiem świata, na którym banki, instytucje i inwestorzy indywidualni każdego dnia obracają
walutami o wartości 4 bilionów dolarów. Obrót walutowy odbywa się
na rynku międzybankowym co oznacza, że nie ma scentralizowanego
miejsca wymiany.
Handel na forexie zaczyna się w niedziele o godzinie 23 podczas sesji
w Sydney, a następnie przenosi się na zachód wraz z rozpoczęciem
pracy w kolejnych centrach finansowych od Tokio i Singapuru przez
Londyn aż po Nowy York. W tym ostatnim mieście w piątek o godzinie
23 kończy się tydzień handlu na rynku forex. Rynek wymiany walut jest
jedynym naprawdę globalnym rynkiem finansowym gdzie transakcje
można zawierać 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.
Rynek walutowy prawdopodobnie nie jest Ci obcy. Jeśli wyjeżdżałeś za
granicę wymieniałeś rodzimą walutę na obcą, po powrocie odwrotnie
– sprzedawałeś obcą walutę by odkupić rodzimą. Na forexie podob-
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nie jak przy wizycie w kantorze przed zagranicznym wyjazdem każda
transakcja składa się z jednoczesnego kupna jednej waluty i sprzedaży
drugiej. Razem tworzą one tzw. parę walutową, której nazwa pochodzi
od nazw obu walut podlegających wymianie.
Siedem najczęściej wymienianych par walutowych nazywa się parami
głównymi i odpowiada za około 80% całego obrotu na forexie. Każda
z nich zawiera dolara amerykańskiego, który jest najważniejszą walutą światowego handlu i podstawą walutą rezerw banków centralnych
na świecie. Istnieje również wiele par walutowych będących przedmiotem globalnego handlu, które nie zawierają dolara. Nazywane są one
parami krzyżowi, ponieważ kursy ich wymiany wyznaczane są na podstawie kursu każdej z nich wobec dolara.
Z pewnością zauważyłeś, że kursy walut w kantorach ulegają ciągłym
zmianom i podobnie zmienia się w czasie także wartość nabywcza
Twoich pieniędzy. Wynika to ze zmian kursów na globalnym rynku
walutowym, na których uczestnicy rynku forex starają się zyskać. Określa się to mianem spekulacji na przyszłej wartości jednej waluty względem drugiej.
O kursie waluty decyduje szereg czynników: nowe dane makroekonomiczne, wydarzenia polityczne, wyniki globalnego handlu i międzynarodowe przepływy kapitałowe, wpływają na względną wartość
walut, powodując wzrost kursu jednych i spadek innych. Te wahania
kursowe stanowią dla inwestorów potencjalne możliwości osiągnięcia
zysków. Początkującym inwestorom, polecamy skupienie się na jednej
lub dwóch najpopularniejszych parach walutowych. Dzięki temu będą
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mogli uważniej śledzić wydarzenia wpływające na ich kursy.
Najłatwiejszym sposobem na zapoznanie się z mechanizmami funkcjonowania rynku forex, jest założenie bezpłatnego konta demonstracyjnego na jednej z platform TMS Brokers. Wirtualne konto demo
to okazja by nauczyć się handlu walutami od podstaw, bez podejmowania jakichkolwiek zobowiązań czy ryzyka strat. Korzystając z kwotowań aktualizowanych w czasie rzeczywistym, osobiście przekonasz się
jak bieżące wydarzenia wpływają na kursy walut.
Korzystając z platformy możesz poćwiczyć składanie zleceń i analizę
wykresów. Co ważne, uzyskasz też dostęp do informacji rynkowych dla
dowolnych par walutowych. Skorzystasz z programów edukacyjnych
i weźmiesz udział w szkoleniach stworzonych specjalnie by rozwinąć
Twoje umiejętności i poszerzyć wiedzę. Skorzystaj z naszych zasobów
i narzędzi, które pomogą Ci zrozumieć rynek walutowy.
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