
 

 

Форекс търговия – първи стъпки 

 

 Какво се изисква от мен, за да започна да се занимавам с форекс 

търговия?  

Нужно е да откриете своя сметка в лицензиран инвестиционен посредник и 

да внесете пари по нея, с които да търгувате. Самата търговия става през 

специализирани компютърни програми (платформи за търговия), които 

вашият инвестиционен посредник често ви предоставя безплатно. Те ви 

осигуряват достъп до пазара от компютъра ви у дома и дори от мобилния 

ви телефон. При това разполагате с информация в реално време за цените 

на финансовите инструменти, средствата по сметката ви и заетите от вас 

позиции. 

 С колко пари мога да за почна да търгувам валутни двойки? 

Минималната сума за откриване на сметка за форекс търговия е 100 

валутни единици (долара или евро). Сумата е малка, но на този пазар човек 

може да заема позиции, многократно превишаващи собствените му 

средства. Освен това - при търговията с валути не плащате комисиони. 

Банките и инвестиционните посредници печелят от разликата между курс 

купува и курс продава, която е максимално изтънена. Комисионите при 

търговия с договори за разлика върху активи, различни от валута, пък 

често са пренебрежимо малки - от порядъка на няколко цента за контракт. 

 Защо да търгувам? 

Основната причина е една - можете да спечелите. 

 Какви са рисковете? 

С форекс търговия могат да се печелят пари, но също така могат и да се 

губят. Ако захраните сметка с 1000 лева, няма никаква гаранция, че ще 

успеете да ги направите 2000 или 3000 лева за кратко време. Все пак 

платформите за търговия предлагат ефективни средства за предпазване от 

загуби. С така наречените стоп поръчки можете да определите максимална 

загуба от дадена сделка, за да ви предпази софтуерът от по-нататъшни 

загуби. 

 Какви качества трябва да притежавам, за да печеля от форекс търговия? 



 

 

За да сключвате печеливши сделки, не е нужно да имате икономическо 

образование и да разбирате финансите в детайли. Успехът на тези пазари 

идва главно от добрата дисциплина на търгуващия и от добре изградената 

му система за търговия. И двете се постигат с опит, участие в семинари и 

лекции за пазарите и четене на специализирана литература. Според една 

интересна статистика във форекс търговията адвокатите и докторите 

печелят по-често от икономистите, понеже работата им изисква да са по-

дисциплинирани и да контролират добре емоциите си. 

 Как да се науча да търгувам? 

Екипът на инвестиционен посредник Карол може да ви помогне. 

Компанията ни има богати традиции в образованието. Препоръчваме ви да 

се възползвате от образователните инициативи, които нашите експерти 

редовно провеждат. Също така сме се погрижили да създадем полезни 

помощни материали като наръчника за начинаещи трейдъри, който 

можете да получите, ако ни пишете за това в свободен текст на 

forex@karoll.bg. Има и още един начин да се докоснете до търговията с 

валути и договори за разлика - чрез демо сметка. Това е сметка, захранена с 

виртуални (нереални пари), с които обаче можете да сключвате сделки на 

пазарите при същите условия, както с реални пари. Целта е да ви се даде 

възможност да експериментирате и да се учите. 

 Как да открия своя сметка за форекс търговия? 

Можете да посетите някои от нашите офиси в страната. Процедурата е 

бърза и максимално опростена. Въпреки, че сметката ви ще бъде в долари 

или евро, можете да я захраните с левове, които ние ще обърнем в 

съответната валута. Нужна ви е само лична карта. Ако предпочитате да 

откриете сметката си по интернет, ще е необходимо да ни пратите 

сканирана лична карта и удостоверение за валидна банкова сметка. Този 

документ ще ви бъде издаден от банката, в която е сметката ви. 
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