Fortrade Limited – компанија е авторизирана и
регулирана во UK од страна на FCA (Financial
Conduct Authority) под лиценца со број 609970.
Тргувањето со финансиски инструменти носи
високо ниво на ризик за Вашиот капитал,
бидејќи цените може да се движат брзо против
вас. 76% од retail клиентите ги губат
своите средства. Би требало да размислите
дали го разбирате функционирањето на CFDs и
дали можете да си дозволите висок ризик за
загуба на пари. Можете да загубите се, но не
повеќе од балансот на Вашата сметка за
тргување. Овие производи можеби нема да
бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа
морате да бидете сигурни дека сте ги разбрале
ризиците, а и да побарате независен совет.
Овој материјал не претставува понуда, барање
ниту трансакција во поглед на било кој
финансиски инструмент. Fortrade не прифаќа
никаква одговорност за било каква употреба на
овие коментари ниту за последиците кои од тоа
можат да произлезат. Не се дава никакво
уверување ниту гаранција за точноста или
потполноста на овие податоци. Како резултат
на тоа, секое лице кое ќе постапи според нив,
тоа го прави потполно на сопствен ризик.
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1.1 Бесплатна регистрација
Прво што треба да направиме е да
регистрираме бесплатна сметка за
тргување на овој ЛИНК.
1.2 Одберете платформа за
тргување

После регистрацијата, во менито
имате понудени повеќе платформи за
тргување и во зависност од тоа дали
сакате да тргувате од компјутер или
телефон, ја бираме соодветната. Она
што е битно е дека принципот на
тргување е ист на сите платформи.
Ние во нашиот пример избравме
десктоп платформа која се вика Web
Trader.
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Слика 1: Логирање на платформата

1.3 Со што сакаме да тргуваме?
Кога се логираме на платформата со
нашата сметка, прво што правиме е
избираме со што сакаме да тргуваме.
Во понудата се скоро сите светски
валути, нафта, злато, сребро, кафе,
пченица, гас и останати добра, како и
акции на големи светски компании.
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Ви предлагаме да одберете
инструмент кој што го разбирате или
пратите, а доколку ни еден од овие
инструменти не го пратите, секоаш
можете да ги користите различните
анализи на пазарот по кои можете да
тргувате. Ние ги одбравме Tesla.

Слика 2: Избор на производи за тргување
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2.1 Тргување
Сега е време да тргуваме и заработуваме.
Ако мислиме дека цената на акциите Tesla
ќе расте влегуваме во куповна позиција,
со кликање на копчето BUY, а доколку
мислиме дека цената на акциите Tesla ќе
паѓа влегуваме во продажна позиција,
односно кликаме на копчето SELL. Она
што е важно да се нагласи, е дека не
тргуваме со физички акциите Tesla, туку со
нивната цена, па така можеме да тргуваме
и кога цената расте но и кога цената паѓа,
со едноставно одбирање куповна или
продажна позиција.
На пример, ако моменталната цена е 300
долари, а ние мислиме или имаме
информација дека цената на акциите Tesla
ќе порасне на 500 долари, тогаш
влегуваме во куповна позиција и кога
цената ќе достигне до 500 долари, ние
имаме заработено на таа промена на
цена.
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Слика 3: Отворање куповна позиција

Исто така, ако мислиме или имаме
информација дека цената на акциите
Tesla ќе паѓа на 100 долари, тогаш
влегуваме во продажна позиција и
кога цената ќе достигне ниво од 100
долари, ние сме заработиле на таа
промена на цена. Што се однесува на
износот со кој тргуваме, износот го
прилагодуваме на величината на
нашиот капитал.
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Слика 4: Отворање продажна позиција

Доколку Вашите предвидувања за
движењето на цените се точни,
осигурајте си себеси дополнителен
потенцијален профит, а доколку не
се, можете да го изгубите капиталот.

11

ПОГЛАВЈЕ

П Р А В И Л А
З А
У С П Е Ш Н О
Т Р Г У В А Њ Е

03

3.1 Ниво на маргина преку 200%
Мора да го следите нивото на вашата
маргина. Нивото на маргина под
200% е тргување во Зона на Ризик.
Тргувањето во ризичната зона може
да ве одведе во Маргина повик
(Margin call) и оваа ситуација е многу
близу до губење на сите ваши пари
што ги имате на сметката.

Слика 5: Ниво на маргина на платформата
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3.2 Морате да бидете во склад
со сентиментот на пазарот
Сентиментот на пазарот се гледа врз
база на распределба на трејдерите
на куповни и продажни позиции.

Слика 6: Сентимент
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3.3 Морате да се дефинирате себе
како инвеститор или шпекулант

Левериџ од 1:10 подразбира
инвестициско однесување додека
користење на стварен левериџ преку
1:10 представува шпекулантско
однесување на трејдерот.
3.4 Би требало да се држите до
неколку инструменти
Инструментот мора да биде во склад
со сентиментот и Вашите
преференции. Доколку сакате да се
однесувате како шпекулант најчесто
ќе бирате инструменти кои имаат
ниска ликвидност и неодреден
сентимент, додека доколку сакате да
се однесувате како инвеститор имате
во вид ликвидни инструменто со
јасен сентимент.
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3.5 Дефинирајте го потенцијалниот профит
кој Ве интересира во дадена позиција

Најдобро е да користите Пивот точки за
дефинирање на профитот. Доколку Пивот
точката е пониска од моменталната цена на
инструментот, тогаш тоа е ценовна поддршка и
се смета за отпор доколку инструментот се тргува
пониско од Пивот точката. Пивот точките се
особено корисни за да им овозможат на
трговците да ги препознаат најдобрите времиња
за отворање и затворање на позициите на
инструментите, како и дали пазарот е bearish или
bullish во дадено време.

Слика 7: Опција <Take Profit>

16

3.6 Морате да одредите сигнал
на основа на кој ќе тргувате
Сигнал за отварање на позиција се
добива со детална анализа и
прилагодување на трендот на
инструментот. Секој сигнал мора да
содржи одговр барен на четири
прашања:
Во која насока се очекува движење
на цената спрема индикаторите
кои ги користиме во анализата?
Која цена е референтна за влез во
позиција, највисоката куповна и
најниската продажна?
До која точка може да се очекува
раст/пад и после кој ќе може да
следи корекција?
Каде треба да се постави stop loss
заради алтернативни сценарија?
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3.7 Морате да го одредите
алтернативното сценарио
За да ја заштитите Вашата сметка и
тргувањето ние во Fortrade,
препорачуваме да го користите
алтернативното сценарио Stop Loss
(Запри загуба). За поставување на Stop
Loss, можете да користите линиите на
поддршка и линиите на отпор кои се
наоѓаат во сите наши анализи.

Слика 8: Опција <Stop Loss>
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Trailing Stop - А кога позицијата ќе
влезе во профит можете да го
активирате Trailing Stop и да го
искористите целиот тренд и со тоа да
ја зголемите вашата заработка.
Забелешка: За опцијата Trailing Stop,
мора да користите MT4 платформа и
платформата мора да биде користена
со стабилни интернет конекции.
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ПОГЛАВЈЕ

Д О Д А Т О К :
П А З А Р Н И
П Р И Л И К И

04

4.1 Пазарни прилики (Услугата е
достапна само за реални клиенти)

Обезбедено од страна на одделот за
истражување на дневна основа
според пазарните услови и врз
основа на историски-фундаментални
докази. Се состои од:
1. Геополитички настани и
Фундаментална анализа
2. Техничка анализа
3. Пивот поинт (цена) за отворање
трговска позиција
4. Нивоа на поддршка и отпор за
дневни, неделни или месечни услови
5. Пресметки на добивка и загуба врз
основа на 1 лот обем на тргување
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Слика 9: Пазарни можности

За повеќе информации за пазарните
прилики и како да ги добиете истите,
Ве молиме контактирајте ја
поддршката на Fortrade.
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Fortrade Limited – компанија е авторизирана и
регулирана во UK од страна на FCA (Financial
Conduct Authority) под лиценца со број 609970.
Тргувањето со финансиски инструменти носи
високо ниво на ризик за Вашиот капитал,
бидејќи цените може да се движат брзо против
вас. 76% од retail клиентите ги губат
своите средства. Би требало да размислите
дали го разбирате функционирањето на CFDs и
дали можете да си дозволите висок ризик за
загуба на пари. Можете да загубите се, но не
повеќе од балансот на Вашата сметка за
тргување. Овие производи можеби нема да
бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа
морате да бидете сигурни дека сте ги разбрале
ризиците, а и да побарате независен совет.
Овој материјал не претставува понуда, барање
ниту трансакција во поглед на било кој
финансиски инструмент. Fortrade не прифаќа
никаква одговорност за било каква употреба на
овие коментари ниту за последиците кои од тоа
можат да произлезат. Не се дава никакво
уверување ниту гаранција за точноста или
потполноста на овие податоци. Како резултат
на тоа, секое лице кое ќе постапи според нив,
тоа го прави потполно на сопствен ризик.
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