Fortrade Ltd është kompani e autorizuar dhe
rregulluar në Mbretërinë e Bashkuar nga FCA
(Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare) nën numrin e
licencës 609970.
CFD janë instrumente komplekse dhe vijnë me
një rrezik të lartë për të humbur para me
shpejtësi për shkak të levave financiare. 76% e
llogarive të investitorëve me pakicë
humbasin para me këtë ofrues. Ju duhet të
merrni parasysh nëse e kuptoni se si
funksionojnë CFD dhe nëse keni mundësi të
merrni rrezik të lartë për të humbur paratë tuaja.
Jini të vetëdijshëm: Mund të humbisni të gjitha,
por jo më shumë se bilanci i llogarisë tuaj të
tregtimit. Këto produkte mund të mos jenë të
përshtatshme për të gjithë klientët, prandaj
sigurohuni që të kuptoni rreziqet dhe të kërkoni
këshilla të pavarura. Ky material nuk përbën një
ofertë ose kërkesë për një transaksion në ndonjë
instrument financiar. Fortrade nuk pranon asnjë
përgjegjësi për çdo përdorim që mund të bëhet
nga informacioni dhe për çdo pasojë që rezulton.
Asnjë përfaqësim ose garanci nuk jepet për
saktësinë ose kompletimin e këtij informacioni,
për pasojë çdo person që vepron mbi të e bën
këtë plotësisht në rrezik të vet.
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1.1 Regjistrim falas
Mund të hapni një llogari tregtare falas
duke klikuar në këtë LINKË.
1.2 Zgjedhja e një platforme tregtare

Pasi të keni përfunduar procesin e
regjistrimit, është koha të futeni në
tregun financiar duke hyrë në një
platformë tregtare. Pas regjistrimit, disa
nga platformat tregtare do t'ju ofrohen
në menu. Ju duhet të bëni zgjedhjen
tuaj sipas mënyrës që dëshironi të
tregtoni.
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Fotografia 1: Hyrja në platformë

1.3 Me çfarë duam të bëjmë tregti?
Kur hyni në platformë duke përdorur të
dhënat tuaja të regjistrimit, së pari
duhet të zgjidhni atë me të cilin
dëshironi të tregtoni.
Ne ofrojmë një gamë të gjerë CFD duke
përfshirë pothuajse të gjitha monedhat
në botë, naftën, arin, argjendin, kafen,
grurë, gazin natyror dhe mallra të tjera,
si dhe aksione të kompanive më të
mëdha globale.
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Ne sugjerojmë që të zgjidhni një
instrument me të cilin jeni njohur, ose
që ta ndiqni nga afër, por nëse nuk
gjeni diçka të tillë, gjithmonë mund të
përdorni analiza të ndryshme të tregut.
Në shembullin vijues, ne kemi zgjedhur
çmimin e aksioneve Tesla, por i njëjti
parim vlen për çdo instrument.

Fotografia 2: Zgjedhja e një instrumenti tregtar
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2.1 Tregtimi
Tani jemi gati për tregtim. Nëse mendoni se
çmimi i një aksioni të Tesla do të rritet, ju do
të hyni në pozicionin e blerjes duke shtypur
butonin BUY, dhe nëse mendoni se çmimi
do të bjerë ju do të hyni në pozicionin e
shitjes duke shtypur butonin SELL. Është e
rëndësishme të theksohet që ju nuk bëni
tregtim fizik me aksionet Tesla-s,
përkundrazi ju po tregtoni me çmimin e saj
(CFD). Kjo është arsyeja pse ju mund të
fitoni potencialisht kur çmimi po rritet dhe
kur çmimi po bie, thjesht duke zgjedhur blej
ose shit.
Për shembull, nëse çmimi aktual i një
aksioni të Tesla-s është 300 dollarë, dhe ju
mendoni ose keni informacione se çmimi
do të rritet në 500 dollarë, atëherë duhet të
hyni në një pozicion blerjeje, dhe kur çmimi
të arrijë 500 dollarë, mund të bëni një fitim
të mundshëm në ndryshimin e çmimit.
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Fotografia 3: Hyrja në një pozicion blerjeje

Po kështu, nëse mendoni ose keni
informacione që sugjerojnë se çmimi do
të bjerë në 100 dollarë, atëherë duhet
të hyni në pozicionin e shitjes, dhe kur
çmimi të arrijë në 100 dollarë, mund të
bëni një fitim të mundshëm nga
ndryshimi i çmimit. Sa i përket vëllimit të
tregtimit, ju e rregulloni atë me
madhësinë e kapitalit tuaj tregtar.
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Fotografia 4: Hyrja në një pozicion shitje

Nëse parashikimet tuaja për lëvizjet e
çmimeve janë të sakta, ju siguruat një
fitim të mundshëm, por nëse jo, mund
të humbisni të gjitha paratë tuaja.
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3.1 Niveli i Marzhit mbi 200%
Ju duhet të ndiqni nivelin tuaj të
marzhit. Niveli i marzhit nën 200% do të
thotë se jeni duke bërë tregtim në
zonën e rrezikut. Tregtimi në zonën e
rrezikut mund të çojë në një Thirrje të
Marzhit, e cila është shumë afër
humbjes së parave që keni në llogarinë
tuaj.

Fotografia 5: Niveli i marzhit në platform
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3.2 Ju duhet të jeni në përputhje
me sentimentin e tregut
Sentimenti i tregut bazohet në ndarjen
e tregtarëve bazuar në faktin nëse ata
hapën pozicione për blerje ose shitje.

Fotografia 6: Sentiment
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3.3 Ju duhet ta përkufizoni veten si
investitor ose spekulator
Përdorimi i levës financiare deri në 1:10
nënkupton tregtimin si investitor,
ndërsa përdorimi i një niveli të levës
financiare mbi 1:10 nënkupton
tregtimin si spekulator.
3.4 Ju duhet t'i përmbaheni disa
instrumenteve
Instrumenti duhet të jetë në përputhje
me ndjenjat dhe preferencat tuaja.
Nëse dëshironi të tregtoni si spekulator,
zakonisht duhet të zgjidhni instrumente
me likuiditet më të ulët dhe ndjenjë të
papërcaktuar, ndërsa si investitor duhet
të merrni parasysh instrumente likuide
me sentiment të qartë.

15

3.5 Përcaktoni fitimin e mundshëm
që ju intereson për secilin pozicion
Është më mirë të përdorni pikën Pivot për
përcaktimin e fitimit. Nëse pika e drejtimit është
më e ulët se çmimi aktual i instrumentit, ai
konsiderohet një nivel mbështetës, ndërsa
konsiderohet një nivel rezistence nëse
instrumenti po tregtohet nën pikën kryesore.
Pikat kryesore janë veçanërisht të dobishme për
njohjen e kohës më të mirë për hapjen dhe
mbylljen e pozicioneve, si dhe për përcaktimin
nëse tregu është bearish ose bullish në një
moment të caktuar.

Fotografia 7: Opsioni <<Take Profit>>
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3.6 Ju duhet të përcaktoni një
sinjal tregtar
Sinjali për hapjen e një pozicioni merret
përmes një analize të thelluar dhe duke
iu përshtatur trendit dhe instrumentit.
Cdo sinjal duhet të përmbajë përgjigjet
për të paktën katër pyetje:
Cili është drejtimi i pritshëm i trendit
sipas treguesve të përdorur në
analizë?
Cili është çmimi i referencës për të
hyrë në një pozicion, blerjen më të
lartë dhe pikën më të ulët të shitjes?
Në cilin nivel mund të presim që
çmimi të rritet / bie përpara se të
ndodhë një korrigjim i çmimit?
Ku mund të ndalet humbja në rast të
një skenari alternativ?
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3.7 Ju duhet të përcaktoni një
skenar alternativ
Për të mbrojtur llogarinë tuaj të
tregtimit, ne, si Fortrade, ju
rekomandojmë përdorimin e një
urdhëri Stop Loss. Për një Stop Loss
mund të përdorni Mbështetjen dhe
Rezistencën e dhënë në analizat tona.

Fotografia 8: Urdhëri <<Stop Loss>>
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Trailing Stop - Pasi pozicioni juaj të hyjë
në fitim, ju mund të aktivizoni Trailing
Stop për të përfituar nga i gjithë trendi
dhe për të rritur fitimin.
Shënim: Për opsionin e Trailing Stop
duhet të përdorni platformën MT4,
platforma duhet të jetë e ndezur dhe
lidhja në internet duhet të jetë e
qëndrueshme.
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4.1 Mundësitë e tregut (të parashikuara
vetëm për klientë të vërtetë)

Mundësitë e tregut përgatiten çdo ditë
nga Departamenti ynë i Kërkimit dhe
bazohen në prova historike.
Ato përbëhen nga:
1. Ngjarjet gjeopolitike dhe analiza
themelore
2. Analiza teknike
3. Pika pivot (çmimi) për hapjen e një
pozicioni tregtar
4. Nivelet e mbështetjes dhe
rezistencës për tregtim brenda, javor
ose mujor
5. Llogaritjet e fitimit dhe humbjes
bazuar në tregtimin me 1- LOT
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Fotografia 9: Mundësia e Tregut

Për më shumë informacion në lidhje me
mundësitë e tregut dhe si t'i merrni ato,
ju lutemi kontaktoni mbështetjen e
Fortrade.
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Fortrade Ltd është kompani e autorizuar dhe
rregulluar në Mbretërinë e Bashkuar nga FCA
(Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare) nën numrin e
licencës 609970.
CFD janë instrumente komplekse dhe vijnë me
një rrezik të lartë për të humbur para me
shpejtësi për shkak të levave financiare. 76% e
llogarive të investitorëve me pakicë
humbasin para me këtë ofrues. Ju duhet të
merrni parasysh nëse e kuptoni se si
funksionojnë CFD dhe nëse keni mundësi të
merrni rrezik të lartë për të humbur paratë tuaja.
Jini të vetëdijshëm: Mund të humbisni të gjitha,
por jo më shumë se bilanci i llogarisë tuaj të
tregtimit. Këto produkte mund të mos jenë të
përshtatshme për të gjithë klientët, prandaj
sigurohuni që të kuptoni rreziqet dhe të kërkoni
këshilla të pavarura. Ky material nuk përbën një
ofertë ose kërkesë për një transaksion në ndonjë
instrument financiar. Fortrade nuk pranon asnjë
përgjegjësi për çdo përdorim që mund të bëhet
nga informacioni dhe për çdo pasojë që rezulton.
Asnjë përfaqësim ose garanci nuk jepet për
saktësinë ose kompletimin e këtij informacioni,
për pasojë çdo person që vepron mbi të e bën
këtë plotësisht në rrezik të vet.
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