Družbo Fortrade Cyprus Ltd ureja in nadzoruje
Ciprska komisija za vrednostne papirje in borzo s
številko licence CIF 385/20.
Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti,
ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja,
da hitro izgubite denar. 73% računov majhnih
vlagateljev na drobno izgubi denar pri
trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti
morate o tem, če razumete pogodbe za razliko in če
si lahko privoščite tveganje, da izgubite ves denar.
Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od
stanja na vašem računu za trgovanje. Ti produkti
morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite,
da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet.
To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k
nakupu kateregakoli finančnega instrumenta.
Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh
informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo
zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh
informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema
odločitve na podlagi teh informacij, to počne na
lastno tveganje. Informacije na tej strani niso
naslovljene na prebivalce ZDA, Belgija ali Francija ter
niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani
katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti,
kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju
z lokalnimi zakoni ali predpisi.
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1.1 Brezplačna registracija

Prvo, kar moramo narediti je, da
registriramo brezplačen račun za
trgovanje na tej POVEZAVI.
1.2 Izbor platforme za trgovanje

Po tem, ko smo registrirali račun, da se
vključimo na borzo, z vstopom na
platformo za trgovanje. Po registraciji
bomo imeli v meniju ponujenih več
platform za trgovanje in odvisno od
tega, ali želimo trgovati preko
računalnika ali preko telefona izberemo
tisto, ki nam odgovarja. Tisto, kar je
pomembno je, da je princip trgovanja
enak na vseh platformah. Mi smo v
našem primeru izbrali platformo za
namizje, ki se imenuje Fortrader Web.
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Slika 1: Vstop na platformo

1.3 S čim želimo trgovati?
Ko se vpišemo na platformo z našim
računom, najprej izberemo s čim želimo
trgovati.
V ponudbi so skoraj vse svetovne
valute, nafta, zlato, srebro, kava,
pšenica, zemeljski plin in ostale
surovine, kot tudi delnice večjih
svetovnih podjetij.
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Predlagamo, da izberete nekaj v kar se
razumete ali čemur sledite, v kolikor pa
ničesar ne sledite še vedno lahko
uporabljate različne analize trga po
katerih lahko trgujete. Mi smo izbrali
Virgin Galactic.

Slika 2: Izbira instrumentov za trgovanje
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2.1 Trgovanje
Sedaj je čas za trgovanje in služenje. Če
mislimo, da bo cena Virgin Galactic-a
zrasla, vstopimo v nakup, s klikom na
gumb BUY, v kolikor pa mislimo, da bo
cena Virgin Galactic-a padla pa
vstopimo v prodajo, s klikom na gumb
SELL. Kar je potrebno poudariti je, da
ne trgujemo fizično z Virgin Galactic,
ampak z njegovo ceno (CFD) ter tako
lahko zaslužimo takrat, ko cena raste in
tudi takrat, ko cena pada, enostavno z
izborom nakupne ali prodajne pozicije.
Na primer, če je trenutna cena Virgin
Galactic-a 300 dolarjev mi pa mislimo,
da bo cena skočila na 500 dolarjev,
takrat vstopimo v nakup in, ko cena
doseže 500 dolarjev, smo mi zaslužili na
tej spremembi cene.
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Slika 3: Vnos v nakupno pozicije

Podobno, če mislimo, da bo cena Virgin
Galactic-a padla na 100 dolarjev, takrat
vstopimo v prodajo in, ko cena pade na
100 dolarjev, smo mi zaslužili na tej
spremembi cene. Kar se tiče zneska s
katerim trgujemo, ga prilagajamo višini
naših sredstev.
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Slika 4: Vstop v prodajno pozicijo

V kolikor so naša predvidevanja cen
točna, potem smo si priskrbeli dodaten
prihodek, ali v koliko niso lahko izgubite
vaš denar.
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3.1 Stopnja margine nad 200%
Morate spremljati stopnjo margine.
Raven margine pod 200% je trgovanje v
območju tveganja. Trgovanje v rizičnem
območju Vas lahko pripelje do Margin
Call-a in to je zelo blizu izgubi celotnega
denarja, ki ga imate na računu.

Slika 5: Stopnja margine na platformi
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3.2 Morate biti v skladu s tržnim
sentimentom
Na trgu se prepozna sentiment, ki
temelji na razdelitvi trgovcev na
prodajne in nakupne pozicije.

Slika 6: Sentiment
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3.3 Morate se opredeliti kot
investitor ali špekulant
Vzvod 1:10 pomeni investicijsko
obnašanje, medtem ko je uporaba
realnega vzvoda nad 1:10 špekulativno
vedenje trgovca.
3.4 Morali bi se držati nekaj
instrumentov
Instrument mora biti v skladu s
sentimentom in vašimi željami. Če želite
delovati kot špekulant, boste
najpogosteje izbrali instrumente, ki
imajo veliko likvidnosti in nejasen
sentiment, medtem ko če delujete kot
vlagatelj, imate v mislih finančne
instrumente z jasnim sentimentom.
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3.5 Določite potencialni dobiček, ki
Vas zanima pri določeni pozicji
Najbolje je, da uporabite Pivot Point za
določanje dobička. Če je pivotna točka nižja od
trenutne cene instrumenta, potem je cenovna
podpora in se obravnava kot odpor, če se
sredstvo trguje nižje kot pivot točka. Pivot point
je še posebej koristnia pri omogočanju
trgovcem, da prepoznajo najboljše čase za
odpiranje in zapiranje pozicij z dobičkom, pa
tudi, ali je trg bearish ali bullish v katerem koli
trenutku.

Slika 7: Možnost <<Take Profit>>
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3.6 Morate določiti signal, s
katerim boste trgovali
Signal odpiranja se dobi s podrobno
analizo in prilagoditvijo trenda ter
instrumenti. Vsak signal mora imeti
odgovor na vsaj štiri vprašanja:
V katero smer je gibanje cen pri
kazalnikih, ki jih uporabljamo v
analizi?
Katera cena je referenca za vstop v
pozicijo, najvišji nakup in najnižja
prodaja?
Na kateri točki lahko pričakujemo
rast / upad in po kateri lahko sledi
popravek?
Kje nastaviti Stop loss za alternativni
scenarij?
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3.7 Določiti morate alternativni
scenarij
Za zaščito vašega računa in trgovanja
priporočamo uporabo naročila Stop
Loss. Za Stop Loss lahko uporabite
cene podpore in odpora, ki jih najdete v
vseh naših analizah.

Slika 8: Možnost <<Stop Loss>>
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Trailing Stop - ko pride Vaš položaj v
dobiček, lahko aktivirate Trailing Stop in
izkoristite celoten trend ter povečate
zaslužek.
Opomba: Za možnost Trailing stop
morate uporabiti platformo MT4,
platforma pa mora biti vključena v
stabilno internetno povezavo.
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4.1 Tržne priložnosti (storitev
samo za realne kliente)
Vsakodnevno zagotavlja raziskovalni
oddelek glede na tržne razmere in
temelji na zgodovinskih dokazih.
Sestavljajo:
1. Geopolitični dogodki in temeljna
analiza
2. Tehnična analiza
3. Pivot point (cena) za odprtje
trgovalnega položaja
4. Stopnje podpore in odpora za
dnevne, tedenske ali mesečne pogoje
5. Izračuni za dobiček in izgube, ki
temeljijo na količini 1 LOT trgovanja

21

Slika 9: Tržne priložnosti

Za več informacij o tržnih priložnostih in
kako jih dobiti, se obrnite na podporo
Fortrade.
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