
Jak rozpocząć inwestowanie na rynku Forex? 

Handel na rynku Forex jest od kilku lat niezwykle popularny w naszym kraju. Dla niektórych transakcje 

na globalnym rynku wymiany walut dzięki jego dużej płynności stanowiły okazję do wzbogacenia się. 

Inni traderzy na skutek błędnych decyzji wynikających z braku doświadczenia, zbyt małej wiedzy, 

niezabezpieczania transakcji lub nieumiejętnego korzystania z dźwigni finansowej szybko stracili 

zainwestowany kapitał. Przed rozpoczęciem inwestycji należy dobrze przemyśleć, czy Forex 

rzeczywiście jest dobrą metodą zarobku. Wiele zależy od indywidualnych predyspozycji tradera i jego 

nastawienia psychicznego. Jeśli jednak odpowiedź jest twierdząca warto podjąć kolejne kroki i 

rozpocząć przygodę z walutami.  

Przede wszystkim edukacja 

Inwestycje na rynku walutowym nie są hazardem i oddanie ich powodzenia szczęściu szybko zrujnuje 

gracza. Przed początkującym traderem wiele nauki, jeżeli liczy na sukces. Obecnie wielu brokerów 

mocno stawia na edukację, a ich klienci mogą liczyć na darmowy udział w wartościowych szkoleniach, 

również internetowych. Ponadto nic nie zastąpi książek dedykowanych początkującym traderom. 

Szczególną ostrożność należy natomiast zachować wobec szkoleniowców obiecujących złotą receptę 

na sukces finansowy po odbyciu jednego płatnego szkolenia. Proste i uniwersalne metody osiągania 

sukcesów nie istnieją na tak zmiennym i płynnym rynku, a dobry trader doświadczenie zdobywa przez 

całe życie.   

Wybór brokera i platformy transakcyjnej 

Wybór platformy transakcyjnej jest ściśle związany z wyborem brokera, ponieważ domy maklerskie 

zwykle korzystają z na swoich rachunkach z popularnych platform lub tworzą własne, dopasowane do 

oczekiwań klientów i wzbogacone o nowe możliwości. To bardzo ważna decyzja, gdyż platforma musi 

być dla tradera po prostu wygodna i pozwalać na szybkie dokonywanie transakcji, a także oferować 

przydatne narzędzia.  

Najpopularniejszą platformą transakcyjna jest obecnie Meta trader 4 przygotowane przez rosyjskie 

Metaqotes. MT4 pozwala traderom na szybką realizację zleceń, a także dostęp do zaawansowanej 

analizy technicznej i użytecznych wykresów. O kilka kroków dalej idzie natomiast przygotowana przez 

X Open Hub (http://xopenhub.pro/) platforma XOH Trader, w której dodatkowo możemy korzystać 

między innymi z kalkulatora inwestycyjnego, natychmiast obliczającego wyniki transakcji, czy też opcji 

binarnych i coraz popularniejszego social tradingu.  

Konto demo 

Z myślą o początkujących traderach wielu brokerów oferuje możliwość skorzystania z konta demo, 

które działa jak prawdziwa platforma transakcyjna, jednak inwestujemy za jej pomocą wyłącznie 

wirtualny kapitał.  

W ten sposób użytkownik zyskuje doskonałą okazję do zapoznania się z samą platformą, a przede 

wszystkim możliwość przetestowania różnych strategii inwestycyjnych, by dopiero na odpowiednim 

poziomie doświadczenia rozpocząć prawdziwe inwestowanie. Należy jednak pamiętać, że transakcje z 

udziałem wirtualnego kapitału nie generują również wielkiego obciążenia psychicznego, więc nasze 

decyzje w testowych warunkach mogą przebiegać inaczej.  

http://xopenhub.pro/


Racjonalna strategia 

Możliwych na rynku Forex strategii, które przyniosą sukces jest wiele. W ich realizacji liczy się przede 

wszystkim racjonalność i konsekwencja. Aby nie stracić zainwestowanego kapitału nie można pomijać 

również zleceń zabezpieczających (take profit i stop loss), o czym zaskakująco często wielu mniej 

doświadczonych traderów po prostu zapomina.  

 


