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FOREX lub FX (z ang. foreign exchange) to rynek walutowy. Jest to największy ze wszystkich 
rynków na świecie, w ramach którego rządy, banki, korporacje międzynarodowe oraz 
indywidualni inwestorzy przeprowadzają operacje wymiany walut.

Handel na giełdzie Forex odbywa się przede wszystkim na parach walutowych. Na parę 
składają się dwie waluty, na przykład Euro/Dolar amerykański (EUR/USD) lub Funt brytyjski/
Jen japoński (GBP/JPY). Cena pary walutowej to stosunek wartości waluty pierwszej 
(bazowej) względem drugiej (kwotowanej). Pozwala to inwestorom na zakup lub sprzedaż 
jednej waluty względem drugiej i tym samym spekulację odnośnie kierunku zmiany cen.

Euro/US Dollar

EUR/USD
Waluta 
Bazowa

Waluta 
Kwotowana

RYNEK WALUTOWY

CO TO JEST FOREX

Na przykład: 
Według Twojej analizy przewidujesz, że funt brytyjski (GBP) zyska wobec jena japońskiego 
(JPY). Dlatego kupisz funta i sprzedasz jena w tym samym czasie.

Jeśli przewidujesz, że jen japoński zyska w stosunku do funta brytyjskiego, kupisz jena i 
jednocześnie sprzedasz funta.

Pary walut są sprzedawane w określonym porządku hierarchicznym. W związku z tym 
użyjesz pary GBP/JPY dla dwóch wspomnianych scenariuszy handlowych. Jeśli trader chce 
kupić jena za GBP/JPY, sprzedałby funta brytyjskiego za GBP/JPY. Zakup jest zazwyczaj 
określany jako “pozycja długa” (z ang. long), a sprzedaż jest zwykle określana jako “pozycja 
krótka” (z ang. short).
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W przeciwieństwie do innych rynków finansowych, takich jak nowojorska giełda papierów wartościowych, rynek forex nie ma fizycznej lokalizacji 
ani centralnej wymiany. Rynek forex jest uważany za pozagiełdowy lub międzybankowy, ponieważ cały rynek jest prowadzony elektronicznie, w 
ramach sieci banków, w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Kursy wymiany walut wynikają z podaży i popytu.

8 Głównych Banków Centralnych
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CO TO JEST FOREX

1. Amerykański System Rezerwy Federalnej (Fed)
2. Europejski Bank Centralny (ECB)
3. Bank Anglii (BoE)
4. Bank Japonii (BoJ)

5. Szwajcarski Bank Narodowy (SNB)
6. Bank Kanady (BoC)
7. Bank Rezerw Australii (RBA)
8. Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ)

4

www.fx88.com

http://www.fx88.com


1. Możliwość handlu 24/5
Handel na rynku Forex zaczyna się o 5.00 rano czasu lokalnego 
Sydney i kończy się w piątek o 17:00 czasu lokalnego w Nowym 
Jorku (EST).

3. Możliwość wykorzystania rynków rosnących 
lub spadających
Inwestor może zarabiać na rynkach zarówno rosnących, jak i 
spadających, ponieważ Forex jest zawsze przedmiotem obrotu 
w parach. 

4. Brak prowizji
Nie musisz płacić za żadne opłaty rozliczeniowe, opłaty z tytułu 
wymiany, opłaty rządowe ani opłaty maklerskie. Po prostu płacisz 
różnicę między ceną kupna i sprzedaży, czyli tak zwany spread.

2. Wielkość i Płynność Rynku
Rynek walutowy jest największym rynkiem finansowym na 
świecie. Płynność rynku, którego dzienne obroty wynoszą prawie 
5 bilionów dolarów, pozwala na niemal nieograniczone możliwości 
zawierania transakcji. Oznacza to, że w normalnych warunkach 
rynkowych, jednym kliknięciem myszy można natychmiast 
kupować i sprzedawać bez większych ograniczeń.

Rynek Forex

5 bilionów USD

22.4 miliardy USD
18.9 miliardów USD

7.2 miliardów USD

Giełda Papierów 
Wartościowych w 

Nowym Jorku

Giełda Papierów 
Wartościowych 

w Tokio

Giełda Papierów 
Wartościowych 

w Londynie

KORZYŚCI Z HANDLU NA RYNKU FOREX

6. Niska Marża Wymagana  -  Wysoka Dźwignia
With FX88 you can trade on up to 500 times leverage.

7. Brak pośredników
Kontrakty walutowe eliminują pośredników i umożliwiają handel 
bezpośrednio z rynkiem odpowiedzialnym za ustalanie cen dla 
określonej pary walutowej.

5. Łatwość rozpoczęcia handlu
Z nami możesz rozpocząć handel na rynku walutowym na 
koncie juz od 100 USD. Każdy może skorzystać z zalet rynku 
walutowego.
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KATEGORIE PAR WALUTOWYCH

Główne Pary Walutowe
Pary walutowe po stronie lewej określane są jako główne i każda 
zawiera dolara amerykańskiego (USD) z jednej strony. Główne pary 
walutowe są najbardziej płynne i najczęściej wymieniane na rynku 
Forex.

Pary Walutowe

EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

Kraje

Strefa Euro / USA

USA / Japonia

Wielka Brytania / USA

USA / Szwajcaria

USA / Kanada

Australia / USA

Nowa Zelandia / USA

Egzotyczne Pary Walutowe
Egzotycznymi parami walutowymi są pary walutowe pochodzące 
z rynków wschodzących, takich jak Brazylia, Meksyk, Węgry. Po 
lewej stronie kilka przykładów.

Pary Walutowe

USD/HKD

USD/SGD

USD/ZAR

USD/THB

USD/MXN

Kraje

USA / Hong Kong

USA / Singapur

USA / RPA

USA / Tajlandia

USA / Meksyk
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KATEGORIE PAR WALUTOWYCH

Główne krzyżowe pary walutowe lub pary 
egzotyczne
Krzyżowe pary walutowe (tzw crossy)  to pary walutowe, które nie 
zawierają dolara amerykańskiego. Crossy są również znane jako 
pary drugorzędne. Najczesciej wymienianymi crossami są trzy 
waluty pochodzące z grupy głównych par walutowych (inne niż 
USD): EUR, JPY i GBP.

Pary krzyżowe z Euro

Yen Crosses

Pound Crosses

Strefa Euro / Szwajcaria

Strefa Euro / Japonia

Wielka Brytania / Szwajcaria

Strefa Euro / Wielka Brytania

Wielka Brytania / Japonia

Wielka Brytania / Australia

Strefa Euro / Kanada

Szwajcaria / Japonia

Wielka Brytania / Kanada

Strefa Euro / Australia

Kanada / Japonia

Wielka Brytania / Nowa Zelandia

Strefa Euro / Nowa Zelandia

Australia / Japonia
Nowa Zelandia / Japonia

EUR/JPY

GBP/CHF

GBP/JPY

GBP/AUD

CHF/JPY

GBP/CAD

CAD/JPY

GBP/NZD

AUD/JPY
NZD/JPY

EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/CAD
EUR/AUD

EUR/NZD

Pary Walutowe

Pary Walutowe

Pary Walutowe

Kraje

Kraje

Kraje
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SESJE HANDLOWE NA RYNKU FOREX

Rynek Forex otwarty jest 24 godziny na dobę, ale nie zawsze jest aktywny 
przez cały dzień. Istnieją duże możliwości handlowe, gdy rynek idzie w górę 
lub w dół. Trudno byłoby o nie, gdyby rynek w ogóle się nie poruszał.

Rynek Forex jest podzielony na cztery główne sesje handlowe w: Sydney, 
Tokio, Londynie i Nowym Jorku.  Poniżej znajdują się tabele pokazujące 
godziny otwarcia i zamknięcia każdej sesji w czasie lokalnym. W kwietniu 
i październiku w niektórych krajach ulegają one zmianie wraz ze zmianą 
czasu z zimowego na letni lub odwrotnie. Dzień zmiany na czas zimowy/
letni może być różny dla poszczególnych krajów.
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SESJE HANDLOWE NA RYNKU FOREX

Jak pokazano po lewej stronie, pomiędzy każdą sesją giełdową jest 
okres, w którym dwie sesje są otwarte w tym samym czasie. Sesje 
w Tokio i Londynie pokrywają się latem od 3:00-4:00 EDT. Sesje w 
Londynie i Nowym Jorku pokrywają się zarówno latem, jak i zimą w 
godzinach od 8:00 do 12:00 ET.

Są to najkorzystniejsze okresy w ciągu dnia handlowego, ze względu 
na najwyższy wolumen transakcyjny, gdy dwa rynki są otwarte w 
tym samym czasie.

Strefa Czasowa

Strefa Czasowa

Sydney Otwarcie
Sydney Zamkniecie

Sydney Otwarcie
Sydney Zamkniecie

Tokio Otwarcie
Tokio Zamkniecie

Tokio Otwarcie
Tokio Zamkniecie

Londyn Otwarcie
Londyn Zamkniecie

Londyn Otwarcie
Londyn Zamkniecie

Nowy Jork Otwarcie
Nowy Jork Zamkniecie

Nowy Jork Otwarcie
Nowy Jork Zamkniecie

EDT

EDT

GMT

GMT

4:00 PM
1:00 AM

6:00 PM
3:00 AM

3:00 AM
12:00 PM

8:00 AM
5:00 PM

9:00 PM
6:00 AM

11:00 PM
8:00 AM

8:00 AM
5:00 PM

1:00 PM
10:00 PM

Czas zimowy ( październik - kwiecień)

6:00 PM
3:00 AM

7:00 PM
4:00 AM

3:00 AM
12:00 PM

8:00 AM
5:00 PM

10:00 PM
7:00 AM

11:00 PM
8:00 AM

7:00 AM
4:00 PM

12:00 PM
9:00 PM

Czas letni (kwiecień - październik)
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JAK ROZUMIEĆ NOTOWANIA

Waluty są kwotowane parami, na przykład EUR/USD lub USD/JPY. Pierwsza 
waluta po lewej jest nazywana walutą bazową (EUR w tym przykładzie), a druga 
waluta po prawej stronie nazywa się walutą kwotowaną (w tym przykładzie 
USD).

Cena pary waluty informuje, za jaką wartość waluty kwotowanej można kupić 
lub sprzedać jedną jednostkę waluty bazowej. 
Na przykład:
EUR/USD po kursie 1.12738 oznacza:
EUR 1 = USD 1.12738

Kupisz EUR/USD, jeśli Twoja analiza przewiduje, że waluta bazowa (EUR) zyska 
w stosunku do waluty kwotowanej (USD). Jednak sprzedasz parę, jeśli Twoja 
analiza przewiduje, że waluta bazowa (EUR) straci na wartości w stosunku do 
waluty kwotowanej.

Euro/US Dollar

EUR/USD = 1.12738
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SPREAD, PIPS I LOT

Notowania Forex posiadają 2 ceny: kupna i sprzedaży.

Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży jest określana jako 
spread.

Spread to podstawowy koszt wymiany handlowej między walutami.
Kwota spreadu jest oparta na wielu czynnikach, takich jak 
zmienność rynku, płynność walut, itd.

Ruchy jednostek w obrocie walutami są wyrażone w tzw pipsach. 
Jeśli kurs EUR/USD wzrośnie z 1.1278 do 1.1279, wzrost wartości o 
0.0001 USD to 1 pips. Zwykle jest to czwarte miejsce po przecinku, 
ale istnieje kilka par walutowych, w których wartość pipsa jest inna. 
Na przykład USD/JPY jest to drugie miejsce po przecinku: Jeśli USD/
JPY zmieni się z 113.68 do 113.69, tj. 0.01, zmiana będzie o 1 pips.

Cena pipsa zależy od pary walutowej.
• W EUR/USD dla pozycji o wartości 100,000 zwiększenie lub 
obniżenie ceny waluty o jeden pips oznacza zwiększenie lub 
zmniejszenie kwoty 100,000 EUR * 0.0001 = 10 USD

• W przypadku USD/JPY dla pozycji o wartości 100,000 zwiększenie 
lub obniżenie ceny waluty o jednego pipsa oznacza wzrost lub 
spadek w wysokości 100,000 USD * 0.01 = 1000 JPY

Spread Pip

Na giełdzie Forex obraca się określonymi kwotami zwanymi lotami. 
Standardowa wielkość lotu to 100,000 jednostek. Istnieją jednak 
różne wielkości lotów, jak pokazano poniżej.

Lot

Lot

Standard

Mini

Mikro

Nano

Liczba

100,000

10,000

1,000

100
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MARŻA, DŹWIGNIA I ROLOWANIE

Giełda Forex daje możliwość wykorzystania dzwigni finansowej w celu 
pomnożenia kapitału. Dzwignia to stosunek wymaganego depozytu do 
kwoty wykorzystanej w transakcji. W FX88 zapewniamy dźwignię do 
1:500.

Dzięki dźwigni 1:100 inwestor może otworzyć pozycję o wartości 
100,000 USD, posiadając tylko 1,000 USD. To 1,000 USD to 1% 
marża. Marża to kwota, która jest trzymana  na koncie jako gwarancja 
w celu umożliwienia inwestorowi otwarcia pozycji większej niż wartość 
rachunku.

Poniżej znajdziesz tabelkę pokazującą Wymaganą Marżę wg wybranej 
dźwigni.

Marża i Dźwignia Rolowanie

Wymagana Marża

1.00%

0.50%

0.20%

Maksymalna Dźwignia

100:1

200:1

500:1

Jeśli zostawisz swoje pozycje otwarte po zakończeniu dnia handlowego, 
zostanie naliczona codzienna opłata za rolowanie, którą trader płaci 
lub zarabia, w zależności od ustalonej marży i pozycji na rynku. W 
FX88 jest ona obliczana automatycznie po zakończeniu każdego dnia 
handlowego. Proces rolowania zaczyna się o godzinie 23:59 czasu 
serwera. Nasz serwer jest ustawiony na GMT+2.
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OBLICZANIE ZYSKU I STRATY

Nasza platforma handlowa online automatycznie obliczy P&L Twoich otwartych 
pozycji. Warto jednak zrozumieć, w jaki sposób oblicza się, aby zrozumieć potencjał 
zysku i straty w każdej transakcji.

Aby zilustrować handel na rynku Forex, rozważmy następujące przykłady.

Powiedzmy, że aktualna cena sprzedaży (bid) /kupna (ask) dla EUR/USD wynosi 
1,1273/76, co oznacza, że możesz kupić 1 euro za 1,1276 lub sprzedać 1 euro za 
1,1273.

Załóżmy, że zdecydujesz, że euro zyska względem dolara. Aby zrealizować tą 
strategię, kupiłbyś EUR/USD, a następnie czekał, aż kurs wzrośnie.

Cena kupna (Ask)

Wielkość pozycji

Kwota w dolarach do zapłacenia

Wymagana marża na 1%

EUR/USD 1.1276

EUR 100, 000

EUR 100, 000 * 1.1276 = $112,760

$112,760 * 1% = $1,127.6
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CALCULATING PROFIT AND LOSS

Z dźwignią 1:100 Twoja początkowa wymagana marża wynosiłaby 
$1,127.6 aby otworzyć tą pozycję.  

Tak, jak przewidziałeś, Euro umocniło się do 1.1285/88 z 1.1273/76. 
Teraz, aby zrealizować zyski, sprzedajesz 100,000 Euro po bieżącym 
kursie 1.1285 i otrzymujesz $112,850.

Kupiłes 100 tys. Euro po kursie 1.1276, płacąc $112,760.

Nastepnie sprzedałes 100 tys. Euro po kursie 1.1285, otrzymując 
$112,850.

To różnica 9 pipsów, lub licząc w dolarach amerykańskich: 
$112,850 - $112,760= $90

Calkowity zysk = US $90

Na kolejnym przykładzie, powiedzmy, ze kupujesz po raz kolejny EUR/
USD po kursie 1.1273/76. Kupujesz 100,000 Euro i płacisz 112,760 
dolarów (100,000 x 1.1276).

Jednakże Euro osłabiło sie do 1.1265/68. W takim razie aby 
zminimalizować straty sprzedajesz 100,000 Euro po kursie 1.1265 i 
otrzymujesz $112,650.

Kupiłes 100 tys. Euro po kursie 1.1276, płacąc $112,760.

Sprzedałes 100 tys. Euro po kursie 1.1265, otrzymując $112,650.

To jest różnica 11 pipsów, lub licząc w dolarach amerykańskich:
$112,760 - $112,650 = $110

Strata ogółem = US $110
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ZAWSZE PO TWOJEJ STRONIE
FX88.com jest domeną obsługiwaną przez GALACTUS LTD, zaś FX88 jest nazwą handlową używaną przez GALACTUS LTD. GALACTUS LTD 
jest Cypryjską firmą inwestycyjną, zarejestrowaną w Departamencie Rejestracji Spółek Handlowych w Cypryjskim Rejestrze Handlowym pod 
numerem (CRN): 351644, zatwierdzoną i regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC - www.cysec.gov.cy) na 
podstawie licencji numer 322/17. GALACTUS LTD nie dostarcza swoich usług do klientów z rezydenturą poza Unią Europejską. Treści zawarte na 
tej stronie internetowej nie są przygotowane do korzystania przez osoby znajdujące się poza Unią Europejską.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Inwestowanie na rynku walutowym oraz CFD z użyciem dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko i może nie być odpowednią formą handlu dla 
wszystkich inwestorów. Zalecamy aby każdy inwestor dokładnie rozważył swoją decyzję , biorąc pod uwagę czynniki indywidualne, gdyż  straty mogą przewyższyć inwestycje. 
Powyższe ostrzeżenie ma formę ogólnej informacji. Przed podjęciem decyzji o wejściu na rynek Forex zalecamy zasięgnięcie porady niezależnego doradcy w celu upewnienia 
się, że ryzyko związane z handlem jest w pełni zrozumiałe. Informujemy, że korzystanie z transakcyjnego systemu internetowego jest również obarczone dodatkowym ryzykiem. 
Więcej informacji w Oświadczeniu Dotyczącym Ryzyka.. 
Email: support@fx88.com     
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