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M iędzynarodowy rynek walutowy 
forex (ang. foreign exchange) jest 
dziś największym rynkiem finan
sowym świata. Dzienne obroty 

przekraczają 3 bln USD. Z tego około 90% sta
nowią transakcje spekulacyjne, pozostałe służą 
zabezpieczeniu pozycji walutowych oraz inter
wencjom banków centralnych. Waluty są noto
wane w parach, w których jedna jest walutą 
bazową, a druga kwotowaną. Nie ma tu pojęcia 
bessy ani hossy, gdyż jeżeli jedna waluta tanie
je, równocześnie d -uga drożeje w stosunku do 
pierwszej - i odwrotnie. Rynek forex nie jest 
scentralizowaną giełdą. Transakcje są przepro
wadzane pomiędzy instytucjami finansowymi. 
Ma on charakter ponadnarodowy, dlatego też 
nie funkcjonują na nim jednolite reguły świad
czenia usług. 

Transakcje są zamerane całą dobę przez pięć 
dni w tygodniu. Jednak w przypadku niektó
rych walut godziny handlu mogą być skrócone. 
W praktyce oznacz.3 to nieraz brak możliwości 
zamknięcia pozycji w dowolnym czasie. 

Inwestowanie na rynku forex jest alternaty
wą dla giełdy. Tu zawsze można zarabiać, ważne 
tylko, aby trafnie przewidzieć zmiany kursów 
walut. Szansa na wygraną wynosi 50%, tak 
wysokie prawdopodobieństwo dotyczy również 
przegranej. 

Poplątana sieć 
Wiedza o rynku forex jest ciągle tajemna, stąd 
na marzących o szybkich zarobkach czyha wiele 
pułapek. Zastawiają je oszuści, których w sieci 
jest wielu - polują na niedoświadczonych ama
torów szybkiego zysku. Posiadają często siedziby 
w krajach o liberalnym prawie gospodarczym 
i podatkowym. Ponadto w sieci działa wielu nie
profesjonalistów, próbujących sil w świadczeniu 
usług pośrednictwa czy doradztwa finansowego. 
Często poważnie brzmiące nazwy oszukańczych 
lub niesolidnych firm stwarzają wrażenie, że za 
profesjonalnie wykonaną witryną internetową 
stoi korporacja finansowa oświatowej renomie. 
Witiyny takie są propagowane poprzez rozsyłanie 
spamu, a także z w/korzystaniem innych form 
reklamy, np. linków sponsorowanych. Wybierając 
brokera, należy więc zachować daleko posuniętą 
ostrożność, gdyż mamy do czynienia z globalnym 
rynkiem i często trudno się zorientować, pod jaką 
jurysdykcją jest zarejestrowany. Jeżeli jest to firma 
nierzetelna lub nieprofesjonalna, współpraca 
z nią może zakończyć się utratą stanu posiadania 

1 na rachunku foreksowym. Dochodzenie praw 
g w takich przypadkach jest niezwykle trudne. 

Jak radzą prawnicy, w pierwszej kolejno-
g ści należy szukać licencjonowanych instytu-
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cji finansowych, których siedziba znajduje się 
w stabilnych jurysdykcjach, o sprawnym syste
mie egzekwowania roszczeń. Unikać natomiast 
należy brokerów działających w formie tzw. 
International Business Companies, które można 
rejestrować w wielu rajach podatkowych. 
Podmioty takie nie muszą ujawniać w reje
strach składu swoich organów ani struktury 
właścicielskiej - zazwyczaj nie muszą także pro
wadzić księgowości, co utrudnia dochodzenie 
od nich roszczeń. 

Przed rozważającym inwestowanie na rynku 
walutowym stoi więc nie lada problem - wybór 
pośrednika, któremu może zaufać. Zazwyczaj 
każdy oferuje wiele możliwości zawierania 
transakcji i dodatkowe usługi. Diabeł tkwi jed
nak w szczegółach. 

Przede wszystkim nie można dać się nabrać 
na informację o zerowych kosztach transakcji. 
W finansach nie ma nic za darmo i nie ist
nieje żaden powód, aby broker miał z własnej 
woli dopłacać do biznesu. Podstawowym kosz
tem ponoszonym przez inwestora jest spread, 
stanowiący różnicę między ceną sprzedaży 
i kupna waluty bazowej. Jest on płacony dwu
krotnie - podczas otwierania oraz zamykania 
pozycji. „Zazwyczaj brokerzy pracujący online, 
którzy działają już parę lat na rynku, udostęp
niają na swoich stronach internetowych tabele 
kosztów i prowizji, jednak warto skontaktować 
się bezpośrednio z brokerem, by uzyskać pełne 
informacje na temat warunków handlu" 
- radzi Katarzyna Królik-Atilla z Saxo Banku 
z Kopenhagi, który jest światowym liderem 
w świadczeniu usług brokerskich na rynku 
forex. 

Należy zaznaczyć, że małe spready, jakie obie
cują brokerzy, nawet na poziomie dwóch pipsów, 
dotyczą najbardziej płynnych par walutowych 
i występują jedynie w godzinach najintensyw
niejszego handlu. Pips to najmniejsza możliwa 
zmiana notowań ustalona dla danej pary walu
towej - najczęściej 0,0001. Dla pozostałych walut 
spready mogą wynosić nawet kilkaset pipsów. 
Nocą rynek zwalnia i spready rosną na wszyst
kich parach walutowych. 

Apolityczna platforma 
Platforma transakcyjna jest to specjalistyczne 
oprogramowanie dostarczane online nieodpłat
nie przez firmę brokerską. Pozwala ona na łatwe 
zawieranie transakcji poprzez internet. 

Istnieją dwa rodzaje systemów operacyjnych, 
na których pracują platformy. Jedne funkcjonu
ją, opierając się na języku Java. Nie wymagają 
one instalacji na komputerze osobistym. Można 
więc zawierać transakcje z każdego kompu
tera podłączonego do internetu. Ich wadą jest 
większa podatność na ataki hakerów. Druga 
grupa platform może być obsługiwana wyłącz
nie z komputera, na którym jc zainstalowano. 
Oprogramowanie to wykazuje mniejszą wraż
liwość na włamania. Dla prawidłowej i płynnej 
pracy platformy niezbędne jest posiadanie szyb
kiego łącza oraz dobrej klasy komputera i opro
gramowania. Szczegółowe wymogi określone 
są na stronie internetowej brokera. Aby porów
nać różne platformy, należy ściągnąć ich wer
sje demonstracyjne na komputer osobisty oraz 
przetestować. Z wersją demo inwestor otrzymuje 
pewną kwotę wirtualnych pieniędzy niezbęd
nych dla prowadzenia testów i treningu. 

Duże znaczenie dla efektywności inwesto
wania mają wielkość depozytu początkowe
go wpłacanego przy otwieraniu pozycji (ini-
tial margin) oraz procedura zamykania pozycji 
w przypadku spadku kwoty depozytu do mini
malnego wymaganego poziomu (call mar
gin). Wielkość depozytu decyduje o wysokości 
dźwigni finansowej. Im jest ona wyższa, tym 
większy potencjał zarabiania. Jednak jej działa
nie jest obustronne i w przypadku niepomyślnej 
zmiany kursów inwestor może dużo stracić, i to 
w krótkim czasie. Im niższy udział depozytu 
w wartości transakcji, tym ryzyko inwestycji 
wyższe. Wybór wielkości dźwigni to kwestia 
osobistych preferencji inwestora wobec ryzyka. 
Istnieją dwie zasady ustalania kolejności zamy
kania pozycji, określane przez brokera: 

(i) pierwsze weszło, pierwsze wyszło (ang. 
First In, First Out - FIFO), 

(ii) ostatnie weszło, pierwsze wyszło (ang. 
Last In, First Out - LIFO). 

Cennymi dodatkami dobrej platformy 
mogą być: bieżące informacje o rynku, analizy 
i prognozy analityków, kalendarium ważnych 
wydarzeń i publikacji ekonomicznych, narzę
dzia służące do analizy technicznej, moduł księ
gowy z aktualnymi danymi o stanie rachunku. 
Jeżeli platforma posiada moduł czata, wówczas 
inwestor może podyskutować z analitykami 
brokera lub innymi graczami. 

Platformy transakcyjne pozwalają na reali
zowanie określonych przez inwestora strategii 
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inwestycyjnych ograniczających ryzyko, a także 
na efektywne wykorzystanie potencjału rynku. 
Składa się za ich pośrednictwem różne rodza
je zleceń, które mogą być zrealizowane tylko 
w określonych przez inwestora warunkach. 
Inwestor ustala poziomy wejścia i wyjścia z ryn
ku, po czym transakcje są zrealizowane bez jego 
udziału, gdy tylko zaistnieją określone warunki. 
Najważniejszą zaletą takich platform jest moż
liwość składania zleceń ograniczających stratę. 
Po osiągnięciu dopuszczalnej granicy, ustalonej 
przez inwestora w zleceniu (stop-loss), pozycja 
walutowa jest zamykana. Platformy z reguły są 
wyposażone w te funkcjonalności. 

Platformy transakcyjne dostarczają swym 
klientom gotowe formaty zleceń. Chodzi oto, 
aby dać możliwość zarządzania ryzykiem inwe
stycyjnym oraz zapewnić jak największy kom
fort obsługi. Inwestor może również wziąć stery 
w swoje ręce i podejmować decyzje inwestycyj
ne, opierając się na informacjach lub wynikach 
analiz. Mogą być to informacje uzyskiwane 
z serwisów informacyjnych lub sygnały kupna 
i sprzedaży, jakich dostarcza analiza techniczna. 
Istotną sprawą dla grającego na foreksie jest 
korzystanie z usług brokera oferującego jak 
najmniejsze spready. Zazwyczaj otrzymujemy 
informacje reklamowe o spreadach na najpłyn-
niejszych parach walutowych w godzinach naj
większych obrotów. Należy przetestować na wer
sji demonstracyjnej faktyczne spready również 
na innych walutach oraz w czasie, gdy rynek 
zwalnia, tzn. w nocy. Od wielkości spreadu 
zależy wynik inwestycji, gdyż stanowi on 
o kosztach zawierania transakcji. Przy wyborze 
platformy należy sprawdzić, jak w praktyce są 
dodawane lub odejmowane na koniec dnia 
punkty swapowe (rolkwer), wynikające z różni
cy oprocentowania walut wchodzących w skład 
pary. Istotne jest też. sprawdzenie, jaka jest ofe
rowana płynność i jak szybko realizowane są 
transakcje, szczególnie te o dużej wartości. 

Podczas treningu na platformie demo nale
ży zwrócić uwagę, czy zlecenia są realizo
wane zgodnie z określonymi warunkami po 
wyznaczonej cenie. Jeżeli wystąpią rozbieżno
ści, to wiarygodność brokera stoi pod znakiem 
zapytania. 

Transparentność brokerów 
Pośredników finansowych świadczących usługi 
w zakresie handlu na rynku walutowym forex 
dzielimy na dwie kategorie: 

- brokerzy bezpośredni, oferujący bezpośred
ni dostęp do rynku walutowego (Electronic 
Communication Network - ECN), 

- brokerzy pośredni, oferujący kursy kupna 

Największe zagrożenie tkwi 
w samym inwestorze. Gdy 
tracimy głowę, popełniamy 
kardynalne błędy. 
W sytuacji zwiększonego 
ryzyka należy otwierać 
mniejsze pozycje, stosować 
niższą dźwignię finansową 
oraz używać zleceń 
„ucinających" stratę. 
i sprzedaży walut otrzymane od brokera bezpo
średniego. 

Koszty korzystania z pośrednictwa broke
ra bezpośredniego są niższe niż pośredniego. 
On również będzie dysponować notowania
mi w czasie rzeczywistym. To pozwala szyb
ciej reagować na zmiany rynkowe. Warto więc 
sprawdzić, jaką funkcję pełni broker, zanim 
się go wybierze. Aby uniknąć ryzyka oszu
stwa, należy nawiązać współpracę z brokerem 
funkcjonującym w kraju, który posiada dobrze 
uregulowany rynek finansowy i stabilny system 
prawny. Przykładem jest wspomniany wyżej 
Saxo Bank, który działa na podstawie duń
skiego prawa bankowego, nadzorowany przez 
organa tamtejszej administracji. Jego oddziały 
są rozmieszczone winnych krajach - w Wiel
kiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii i Singapurze 
- gdzie podlegają lokalnym jurysdykcjom. To 
powoduje, że cieszy się on zaufaniem inwesto
rów na całym świecie, również w Polsce. Nasi 
inwestorzy mogą bezpiecznie zawierać transak
cje bezpośrednio poprzez platformę oferowaną 
przez ten bank - SaxoTrader - lub pośrednio, 
korzystając z usług domów maklerskich IDMSA 
oraz TMS Brokers. 

Platforma Saxo Banku, oferująca ponad 160par 
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walutowych, pozwala na zawieranie transakcji 
również na kontraktach terminowych i opcjach. 
Inwestor może więc handlować ropą, gazem, 
miedzią, złotem, srebrem, kawą i wieloma inny
mi towarami. Na SaxoTraderze można również 
handlować kontraktami na różnice kursów. 
Dają one możliwość zarabiania zarówno na 
wzrostach, jak i na spadkach indeksów giełdo
wych. Te instrumenty stanowią panaceum na 
okres bessy. Na platformie Saxo Banku można 
handlować również tytułami uczestnictwa 
funduszy notowanych na giełdach (Exchange 
Traded Funds - ETF) i akcjami ponad 4 tys. 
spółek notowanych na najważniejszych gieł
dach. Zawarcie transakcji jest proste - aby kupić 
lub sprzedać, należy tylko kliknąć wskaźnikiem 
myszki na odpowiednie pole na panelu z wybra
ną parą walutową. Oznacza to akceptację pre
zentowanej ceny. System jest elastyczny, użyt
kownik może funkcje platformy dostosować do 
osobistych preferencji. 

Demo nie czyni profesjonalisty 
Aby osiągnąć choć średnią wprawę w grze, 
należy trenować co najmniej dwa miesią
ce - radzi Katarzyna Królik-Atilla. „Chociaż 
w wyniku zawieranych transakcji na rachunku 
demonstracyjnym osiągnęliśmy sukces, zara
biając dziesiątki tysięcy wirtualnych dolarów 
czy euro, nie oznacza to, że droga do fortuny jest 
już otwarta. Taki trening 'na sucho' nie jest tym, 
co gra realnymi pieniędzmi z własnego portfela. 
W realnej grze można poczuć prawdziwe emo
cje, co pozwoli spojrzeć na rynek walutowy ina
czej niż wtedy, gdy zarabialiśmy bądź traciliśmy 
fikcyjne pieniądze". 

Największe zagrożenie dla inwestora tkwi 
jednak w nim samym. Tracąc głowę podczas 
paniki, ludzie popełniają kardynalne błędy. 
W sytuacji zwiększonego ryzyka należy więc 
otwierać mniejsze pozycje, inwestować przy 
niższej dźwigni finansowej oraz używać zleceń 
„ucinających" stratę. 

Drastyczne spadki cen akcji przyczyniły się 
do wzrostu zainteresowania alternatywnymi 
formami inwestowania, jakie daje rynek forex. 
Jednak kandydaci na graczy walutowych winni 
zachować daleko idącą ostrożność, gdyż będą 
mieli do czynienia z ryzykiem znacznie bardziej 
zaawansowanym niż giełda. Ważne jest, aby 
zarobione pieniądze nie powodowały wyobraże
nia o nadzwyczajnych umiejętnościach. Rynek 
ten potrafi uczyć pokory każdego, kto zacho
wuje się na nim w sposób nieroztropny lub 
arogancki. Z jego wielkiego potencjału należy 
więc korzystać rozsądnie. 
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