
ТЪРГОВСКИ КУРС 
ЗА НАЧИНАЕЩИ



За да отглежда растения, един 
фермер трябва да подготви ос-
новата, в случая богата почва. 
За да увеличи инвестициите си, 
търговецът трябва да подготви 
свой собствен фундамент, со-
лидна основа, т.е. да придобие 
знания и опит. Нашият търгов-
ски курс ще ви помогне да нау-
чите тънкостите на търговията, 
така че да бъдете уверени в 
първите си стъпки на междуна-
родния валутен пазар.

КАТО ПРОЧЕТЕТЕ ТОЗИ КУРС, 
ЩЕ НАУЧИТЕ ЗА:

Историята и предимствата на меж-
дународния валутен пазар
Часовете за търговия 
Инструментите за търговия (валут-
ни двойки и ДЗР)
Ливъридж и маржин
Платформи за търговия
Форекс графики и времеви рамки
Видове поръчки
Видове анализи



Международният валутен пазар – накратко Фо-
рекс – е създаден през 1971 г., когато американ-
ският президент Никсън обявява, че щатският 
долар вече не е обезпечен със злато. В този 
период системата с фиксирана валута е замене-
на от системата на свободно плаващи валутни 
курсове. Стойността на валутите се определя в 
зависимост от пазарните условия, създадени от 
съотношението между предлагане и търсене.

Международният валутен пазар използва актив-
но съвременни технологии. Движейки се в крак 
с времето Форекс стана достъпен за абсолютно 
всички, които имат компютър и достъп до интер-
нет. 

КОГА СЕ Е ПОЯВИЛ 
МЕЖДУНАРОДНИЯТ 
ВАЛУТЕН ПАЗАР?

ЗАЩО МЕЖДУНАРОДНИЯТ 
ВАЛУТЕН ПАЗАР Е 
ТОЛКОВА ПОПУЛЯРЕН?

1. Достъпност
Както вече споменахме, всеки с интернет връзка 
и желание да спечели от колебанията на цените 
може да получи достъп до международния валу-
тен пазар. 

2. Висока ликвидност 
Дневният оборот на Форекс пазара е около 6 
трилиона долара. Освен това международният 
валутен пазар рядко преживява сривове, тъй 
като търсенето на пари винаги е голямо. В слу-
чай, че едната валута в двойка се обезцени, 
стойността на другата се увеличава.   

3. Непрекъсната работа
Международният валутен пазар работи непрекъ-
снато от понеделник сутринта до петък вечерта. 
Можете лесно да комбинирате търговия с работа 
или учене и да търгувате, когато пожелаете. 
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Международният валутен пазар е затворен само през почив-
ните дни и международните празници като Коледа (25 декемв-
ри) и Нова година (1 януари). Вижте повече подробности относ-
но часовете за търговия на глобалните борси тук

НЯКОИ ВАЛУТИ ОБАЧЕ СА ОСОБЕНО 
ВОЛАТИЛНИ ПРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИ ПЕРИОДИ:

КАКВИ СА ЧАСОВЕТЕ ЗА 
МЕЖДУНАРОДНА 
ВАЛУТНА ТЪРГОВИЯ?

По време на азиатската сесия, когато бор-
сите в Токио и Сидни се отворят, най-актив-
но търгуваните валути са японската йена, 
австралийският долар и новозеландският 
долар.

В рамките на европейската сесия, когато 
обменът във Франкфурт и Лондон е отво-
рен, валутните двойки EUR/USD, GBP/USD 
и USD/CHF заемат водещо място. Силни 
колебания могат да се наблюдават през 
първите 2-3 часа от търговската сесия.

Пазарът се възражда с отварянето на се-
сията в Ню Йорк. Всички основни валути 
се търгуват спрямо щатския долар, така че 
волатилността обикновено е висока през 
този период. 
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КАКВИ ИНСТРУМЕНТИ СЕ 
ТЪРГУВАТ НА ФОРЕКС 
ПАЗАРА?

1. Валутни двойки
Валутна двойка е котировка на една валута 
спрямо другата. Например двойката EUR/USD се 
състои от две валути, като еврото е основната 
валута, а щатският долар – валутата на котиров-
ката. Така че тази котировка показва колко до-
лара са необходими, за да се закупи 1 евро.

Най-популярните и често търгувани валутни 
двойки са основните валутни двойки, известни 
още като главни, всички от които включват щат-
ския долар:

NZD/
USD

AUD/
USD

USD/
CAD

USD/
CHF

USD/
JPY

GBP/
USD

EUR/
USD
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3. Третият клас валутни 
двойки са екзотичните 
двойки.
Екзотичната двойка обикновено включва валута-
та на развиваща се страна и една основна ва-
лута. Тези двойки са силно волатилни, но нямат 
ликвидност, така че имат потенциал за висока 
възвръщаемост и също толкова висок риск.

2. Има и второстепенни 
валутни двойки, известни 
още като кръстове. 
Тези двойки включват валутите на развитите 
страни без щатския долар:

EUR USD/HKD

EUR/TRY

USD/SEK

USD/SGD

USD/NOK

USD/DKK

USD/ZAR

JPY GBP CAD AUD NZD
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CHF
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EUR/
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NZD

EUR/
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CHF/
JPY

AUD/
JPY

GBP/
JPY

CAD/
JPY

NZD/
JPY

GBP/
AUD

GBP/
CHF

GBP/
CAD

GBP/
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CHF

AUD/ 
CAD

NZD/ 
CAD

AUD/
CHF

NZD/
CHF

NZD/
CHF

US DOLLAR
HONG KONG DOLLAR

EURO
TURKISH LIRA

US DOLLAR 
SWEDISH KRONA

US DOLLAR 
SINGAPORE DOLLAR

US DOLLAR 
NORWEGIAN KRONE

US DOLLAR 
DANISH KRONE

US DOLLAR 
SOUTH AFRICAN RAND
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Договор за разлика е деривативен инструмент 
за търговия, който дава възможност на инве-
ститорите да спекулират с разликата в цените 
на акции, индекси, стоки, криптовалути и други 
активи, без всъщност да ги притежават. Основ-
ната идея на ДЗР е доста проста: за да реализи-
ра печалба, търговецът трябва да предвиди дали 
разликата между текущата и бъдещата цена ще 
бъде положителна или отрицателна. ДЗР са под-
ходящи инструменти за краткосрочна и средно-
срочна търговия.

ДЗР имат много предимства като ниски изисква-
ния за първоначален депозит, богат избор на 
базови активи, хеджиране на риска и други. За 
да ги видите всичките, отидете тук. 

Едно от ключовите предимства на ДЗР е, че те ви 
дават възможност да разнообразите своя порт-
фейл. Базовите активи на ДЗР са широкообхват-
ни и включват стоки, акции, метали, индекси и 
криптовалути.

ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА 
(ДЗР)
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СУРОВ ПЕТРОЛ

Суровият петрол е може би най-търгуваната 
стока. Цените на петрола са силно чувствителни 
към различни фактори и следователно те посто-
янно се движат, което прави ДЗР върху петрол 
идеален инструмент за краткосрочни и средно-
срочни инвестиции.

Какви фактори влияят на цените на петрола?

Ключовият фактор е съотношението между 
предлагане и търсене. Недостигът на предлага-
не води до по-голямо търсене и по-високи цени, 
докато прекомерното предлагане може да до-
веде до спад в търсенето и спад в цените. Снаб-
дяването с петрол от своя страна се влияе от 
макроикономически и геополитически фактори, 
като отношенията между страните износители на 
петрол.

Със сигурност сте чували за такива гиганти като 
Google, Microsoft, Apple, Tesla и Facebook. Тези 
и много други корпорации издават акции, които 
са ценни книжа, потвърждаващи собственост-
та върху дял от компанията. За да купи такива 
акции обаче, човек се нуждае от доста пари. За 
да заобиколят високите изисквания за депозит, 
много инвеститори предпочитат да търгуват ДЗР 
върху акции. По този начин, без да притежавате 
акции, все пак можете да се възползвате от ко-
лебанията на цените на акциите.

АКЦИИ

Можете да започнете да търгувате на Форекс пазара веднага!
Oтворете своя акаунт за търговия на живо или демо акаунт                                                                                                                              

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/demo_account


Златото е най-търгуваният благороден метал. 
Той е със статут на актив сигурно убежище, тъй 
като се счита за добра защита срещу икономи-
чески смущения като дефлация или рецесия. 
Търговията с ДЗР  върху злато има редица пре-
димства. Например не е нужно да плащате пъ-
лна стойност на този актив, за да печелите от 
разликата в цената му. Освен това, ДЗР върху 
злато нямат срок на изтичане, така че можете да 
затворите позицията си, когато пожелаете. Мно-
го търговци гледат на златото като на солидна 
инвестиция, така че то може да бъде добро сред-
ство за диверсификация на портфейла.

МЕТАЛИ ИНДЕКСИ

Борсовите индекси са показателите, отразяващи 
динамиката на фондовите пазари. Основните 
фондови пазари и техните индекси са:

Търговията с ДЗР върху индекси вместо акции 
на една компания позволява диверсифицира-
на експозиция, тъй като в ценообразуването на 
борсовия индекс са включени повече фактори.

Американският фондов пазар с индексите 
S&P 500, NASDAQ и Dow Jones Industrial 
Average
Фондовият пазар на Великобритания с ин-
Германският фондов пазар с индекса DAX 
Японският фондов пазар с индекса Nikkei 
225
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Казано по-просто, криптовалутата е виртуални 
пари, които нямат физическа форма. Може да 
се използва за плащане на покупки, трансфер 
между сметки и обмен за фиатни пари. Основни-
те характеристики на криптовалутите са аноним-
ност, децентрализация, прозрачност и сигурност. 
Ето защо дигиталните пари придобиха огромна 
популярност сред инвеститорите. Със сигурност 
всеки е чувал нещо за Биткойн, но има и други 
криптовалути като Етериум, Лайткойн, Рипъл и 
Биткойн Кеш, с които можете да търгувате под 
формата на ДЗР с ИнстаФорекс.

КРИПТОВАЛУТИ
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По-просто казано, ливъриджът е заем, който 
един брокер ви дава, за да можете да търгува-
те по-големи обеми. Маржинът е част от вашите 
собствени средства, която брокерът заключва, 
за да ви предостави ливъридж.

Ливъриджът дава по-големи възможности за тъ-
рговия, но също така представлява голям риск. 
Да предположим, че търговец реши да търгува с 
депозит от 100 долара и избира ливъридж от 1:10. 
Това означава, че всяко движение на цената с 
един пипс ще променя депозита му с 0,10 долара 
(при размер на сделката от 0,1 лот). С други думи, 
движението на цената от само 100 пипса срещу 
позицията му ще причини на търговеца загуба от 
10 долара. 

КАКВО СА ЛИВЪРИДЖ И 
МАРЖИН?
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Търговията на Форекс пазара се улеснява чрез 
специален софтуер – платформа за търговия. 
Всъщност има голямо разнообразие от платфор-
ми за търговия, но най-популярната е MetaTrader 
4 (MT4), или нейният брат, MetaTrader 5.

ИнстаФорекс предоставя платформата 
InstaTrader, базирана на MT4. Тази платформа 
поддържа много езици, разполага с богат набор 
от инструменти за графики и вградени индикато-
ри, позволява да се изпълняват няколко задачи, 
осигурява емисии на икономически новини и 
има много други функции.

Освен настолни версии, можете също да изпол-
звате платформи за търговия със смартфони (за 
iOS и Android) или да търгувате в уеб браузър с 
нашия WebTrader.

КАКВО Е ПЛАТФОРМА ЗА 
ТЪРГОВИЯ?
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След като регистрирате търговска сметка, вие 
автоматично получавате вашите идентифика-
ционни данни за вход на имейл адреса си. За 
да започнете да търгувате, трябва да изтеглите 
платформа за търговия от тук и да я инсталира-
те на вашия компютър. След като го направите, 
стартирайте платформата и въведете своя Вход 
и Парола в изскачащия прозорец. Моля, уверете 
се, че сте избрали правилния Сървър за демо 
или акаунт на живо и щракнете върху Вход. 

Демо акаунтът се предлага безплатно в Инста-
Форекс тук. Той ще помогне на напълно начина-
ещите да придобият усещане за търговия или да 
изпробват някои стратегии, използвайки вирту-
ални средства вместо собствените си пари. 

КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В 
ПЛАТФОРМА 
ЗА ТЪРГОВИЯ И ДА 
ЗАПОЧНЕТЕ ДА 
ТЪРГУВАТЕ?

Моля, обърнете внимание, че нашият Демо ака-
унт е най-подходящ за начинаещи и се основава 
на същите характеристики като тези на Стандар-
тен акаунт на живо, така че може би другите ни 
Акаунти на живо могат да бъдат по-подходящи 
за вашата стратегия за търговия.
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След като отворите платформа за търговия 
виждате графики на цените. InstaTrader и MT4 
предлагат три типа графики

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ 
ФОРЕКС ГРАФИКИТЕ?

Линейната графика показва линия, свързва-
ща серия от цени на затваряне, регистрирани 
за определен период от време. Например, във 
времевата рамка M5 по-долу можете да видите, 
че на всеки 5 минути линиите са свързани, за да 
покажат общия тренд на цените на валутна двой-
ка.

ЛИНЕЙНИ ГРАФИКИ
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Графиката с барове показва цените на отваряне 
и затваряне, както и върховете и дъната за опре-
делен период от време. Времевата рамка може 
да бъде избрана в настройките на платформата.

По-високата точка на бара е най-високата цена 
за избран период, докато най-ниската е мини-
малната цена. Дясната линия представлява цена 
на отваряне, докато лявата изобразява цена на 
затваряне.

ГРАФИКИ С БАРОВЕ

Графиката на японски свещи предоставя същата 
информация като графика с барове. Японските 
свещи обаче са по-прости и по-лесни за работа.

Ако цената се увеличи в даден период, тялото 
на свещта е празно. Ако цените спаднат, тялото 
е боядисано в черно. Корпусът на свещта пред-
ставлява диапазон между цените за отваряне и 
затваряне. InstaTrader ви позволява да регули-
рате цветовата настройка за удобна търговия. 
На снимката отдолу зеленият свещник показва 
ръст на цената, докато червеният показва спад 
на цената. 

ЯПОНСКИ СВЕЩИ

Можете да започнете да търгувате на Форекс пазара веднага!
Oтворете своя акаунт за търговия на живо или демо акаунт                                                                                                                              
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Последователният анализ на графиката трябва 
да се извършва в различни времеви рамки. ре-
мевите рамки на графиките включват следните 
периоди: 

По-големите времеви рамки помагат за анали-
зиране на дългосрочните трендове. Седмичната 
графика например може да показва движението 
на цените за период от пет години, а месечната 
за двадесет години. По този начин анализирате 
пазарните движения от дългосрочна перспекти-
ва и правите правилни прогнози, тъй като полу-
чавате по-обективни данни.  

Можете да започнете да търгувате на Форекс пазара веднага!
Oтворете своя акаунт за търговия на живо или демо акаунт                                                                                                                              
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КАКВО СА ГРАФИЧНИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ И КАК ДА 
ГИ ИЗПОЛЗВАТЕ?

Графичните инструменти могат да ви помогнат 
да анализирате пазарните движения на графи-
ките. InstaTrader има лента с инструменти, коя-
то съдържа елементи и графични обекти, като 
текст, форми, знаци и т.н. Тези елементи могат 
да се добавят към прозореца на графиката. В 
техническия анализ редица инструменти са важ-
ни за ефективната търговия, но ще се спрем на 
това по-късно.

Поръчка е вашето указание към брокер да заку-
пи или продаде определен актив. Има незабавни 
поръчки, които се изпълняват веднага след като 
ги направите, и чакащи поръчки, които се изпъ-
лняват в бъдеще, веднага щом бъдат изпълнени 
определени условия.

За да научите как да направите поръчка чрез 
InstaTrader, изгледайте нашия видео урок.

КАКВИ СА ВИДОВЕТЕ 
ПОРЪЧКИ?

Можете да започнете да търгувате на Форекс пазара веднага!
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ЧАКАЩИТЕ ПОРЪЧКИ СА 
ОТ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ:

Поръчката за Бай-лимит (Лимит за покупка) се по-
ставя под определено ценово ниво. Тоест, когато, 
анализирайки пазара, търговец очаква цената да се 
повиши в близко бъдеще, той поставя поръчка за 
Бай-лимит под текущото ниво на цените.

Сел-лимит (Лимит за продажба) е точно като поръч-
ката за Бай-лимит, но се поставя над текущото цено-
во ниво.

Чакащите поръчки за Бай-стоп и Сел-стоп се разли-
чават от Поръчките за лимит само по това, че се по-
ставят, когато се предполага, че трендът ще продъл-
жи и няма да се обърне.

Поръчките Стоп-лос и Тейк-профит са също незаме-
ним инструмент за управление на отворени позиции 
от търговец.

Както подсказва името, поръчката Стоп-лос е пред-
назначена за ограничаване на загубите. Това е ин-
струкция към брокер да прекрати търговията ведна-
га щом цената достигне определено ниво, известно 
като стоп цена. След като това ниво бъде изпълне-
но, поръчката за Стоп-лос се превръща в пазарна 
поръчка и се изпълнява на най-добрата налична 
цена.

Поръчката за Тейк-профит обикновено се използва 
при краткосрочна търговия с цел фиксиране на пе-
чалбата. Подобно на поръчката Стоп-лос, поръчката 
Тейк-профит се задейства, след като цената достиг-
не определено ниво и се изпълнява на най-добрата 
налична цена.

Можете да започнете да търгувате на Форекс пазара веднага!
Oтворете своя акаунт за търговия на живо или демо акаунт                                                                                                                              
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КАКВИ  ВИДОВЕ ПАЗАРНИ 
АНАЛИЗИ ИМА?

За всеки търговец на Форекс пазара е изключи-
телно важно да предвиди по-нататъшно движе-
ние на цените, за да вземе правилното търгов-
ско решение. За тази цел се прилага анализът 
на пазара. Има два основни типа анализ: Фунда-
ментален и Технически.

Фундаменталният анализ се основава на из-
следването на икономическите показатели на 
дадена страна. Фундаменталните анализатори 
обръщат голямо внимание на новините за брут-
ния вътрешен продукт, лихвените проценти, 
инфлацията и други статистически данни, опит-
вайки се да предскажат как те ще се отразят на 
валутите и други активи.

Техническият анализ е прогнозирането на 
бъдещото движение на цените въз основа на 
изследване на миналото движение на цените. 
Същността на този анализ е идентифицирането 
на модели на търговските графики в комбина-
ция с използването на технически индикатори. 
Техническият анализ е приложим за всички 
инструменти за търговия, като валути, акции, 
криптовалути и др.

Можете да започнете да търгувате на Форекс пазара веднага!
Oтворете своя акаунт за търговия на живо или демо акаунт                                                                                                                              
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Започнете своето пътуване към света на търговията с
ИнстаФорекс, вашето надеждно ръководство за Форекс.

Предупреждение за риск: 

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 78.24% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато
търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


