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ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ



Για να καλλιεργήσει φυτά, ένας 
αγρότης πρέπει να προετοιμάσει 
τα θεμέλια του, σε αυτήν την 
περίπτωση, το πλούσιο έδαφος. 
Για να αναπτύξει επενδύσεις, 
ένας επενδυτής πρέπει να 
προετοιμάσει τα δικά του 
θεμέλια, μια σταθερή βάση, 
δηλαδή να αποκτήσει γνώση 
και εμπειρία. Τα μαθήματα 
συναλλαγών μας θα σας 
βοηθήσουν να κατανοήσετε τις 
λεπτομέρειες των συναλλαγών, 
οπότε θα έχετε αυτοπεποίθηση 
στο να κάνετε τα πρώτα σας 
βήματα στη διεθνή αγορά 
συναλλάγματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΑ ΤΑ 
ΜΑΘΉΜΑΤΑ, ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ:

Ιστορία και πλεονεκτήματα της 
αγοράς forex
Ώρες συναλλαγών
Μέσα συναλλαγών (ζεύγη 
νομισμάτων και CFD
Μόχλευση και περιθώριο
Πλατφόρμες συναλλαγών
Διαγράμματα Forex και 
χρονοδιαγράμματα
Τύποι εντολών
Τύποι ανάλυσης



Η αγορά συναλλάγματος - εν συντομία Forex - 
ιδρύθηκε το 1971 όταν ο Αμερικανός πρόεδρος 
Νίξον ανακοίνωσε ότι το δολάριο ΗΠΑ δεν 
υποστηριζόταν πλέον από τον χρυσό. Εκείνη 
την περίοδο, το σύστημα σταθερού νομίσματος 
αντικαταστάθηκε από το σύστημα των 
κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η αξία 
των νομισμάτων καθορίστηκε σύμφωνα με τους 
όρους της αγοράς που δημιουργούνται από την 
αναλογία προσφοράς-ζήτησης. 

Η αγορά forex χρησιμοποιεί ενεργά τις σύγχρονες 
τεχνολογίες. Προχωρώντας με τις εποχές, το 
Forex έχει γίνει διαθέσιμο σε όλους όσους έχουν 
υπολογιστή και πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

ΠΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΉΚΕ ΤΟ 
FOREX; 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ FOREX ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ 
ΔΉΜΟΦΙΛΕΣ;

1. Διαθεσιμότητα
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οποιοσδήποτε έχει 
σύνδεση στο Διαδίκτυο και επιθυμεί να κερδίσει 
από τις διακυμάνσεις των τιμών μπορεί να έχει 
πρόσβαση στην αγορά forex. 

2. Υψηλή ρευστότητα
Ο ημερήσιος κύκλος εργασιών στο Forex είναι 
περίπου 6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, 
η αγορά συναλλάγματος σπάνια αντιμετωπίζει 
πτώση καθώς η ζήτηση για χρήματα είναι πάντα 
υψηλή. Σε περίπτωση που ένα νόμισμα σε ένα 
ζευγάρι υποτιμηθεί, η αξία ενός άλλου αυξάνεται.   

3. 24ωρη εργασία
Το Forex λειτουργεί χωρίς διακοπή από Δευτέρα 
πρωί έως Παρασκευή το βράδυ. Μπορείτε εύκολα 
να συνδυάσετε τις συναλλαγές με την εργασία ή τη 
μελέτη και τις συναλλαγές όποτε θέλετε. 

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο Forex τώρα!
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Η αγορά forex είναι κλειστή μόνο τα σαββατοκύριακα και τις 
διεθνείς αργίες, όπως τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου) και η 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς (1 Ιανουαρίου). Δείτε περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τις ώρες συναλλαγών των παγκόσμιων 
ανταλλαγών εδώ

ΩΣΤΟΣΟ, ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΑΣΤΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΩΝ:

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΏΡΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ FOREX;

Στην ασιατική σύνοδο, όταν ανοίγουν τα 
χρηματιστήρια του Τόκιο και του Σίδνεϊ, τα 
νομίσματα με τις περισσότερες συναλλαγές 
είναι το γιεν Ιαπωνίας, το δολάριο Αυστραλίας 
και το δολάριο Νέας Ζηλανδίας.

Στην ευρωπαϊκή σύνοδο, όταν ανοίγουν τα 
χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης και του 
Λονδίνου, τα ζεύγη νομισμάτων EUR/USD, 
GBP/USD και USD/CHF έχουν το προβάδισμα. 
Ισχυρές διακυμάνσεις παρατηρούνται κατά 
τις πρώτες 2-3 ώρες της συνεδρίασης 
συναλλαγών.

Η αγορά αναβιώνει καθώς ανοίγει η 
συνεδρίαση της Νέας Υόρκης. Όλα τα μεγάλα 
ζεύγη νομισμάτων τίθενται σε συναλλαγή 
σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ, επομένως η 
μεταβλητότητα είναι συνήθως υψηλή κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο Forex τώρα!
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ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΉ ΣΤΟ FOREX;

1. Ζεύγη νομισμάτων
Ένα ζεύγος νομισμάτων είναι μια τιμή του ενός 
νομίσματος έναντι του άλλου.  Για παράδειγμα, το 
ζεύγος EUR/USD αποτελείται από δύο νομίσματα, 
με το ευρώ να είναι το βασικό νόμισμα και το 
δολάριο ΗΠΑ το νόμισμα αναφοράς. Έτσι, αυτή 
η τιμή δείχνει πόσα δολάρια χρειάζονται για να 
αγοράσετε 1 ευρώ. 

Τα πιο δημοφιλή και συχνά σε συναλλαγή ζεύγη 
νομισμάτων είναι τα κύρια ζεύγη νομισμάτων, 
γνωστά και ως μεγάλα, όλα αυτά περιλαμβάνουν 
το Δολάριο ΗΠΑ:

NZD/
USD

AUD/
USD

USD/
CAD

USD/
CHF

USD/
JPY

GBP/
USD

EUR/
USD
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3. Η τρίτη κατηγορία ζευγών 
νομισμάτων είναι τα εξωτικά 
ζεύγη.
Ένα εξωτικό ζεύγος συνήθως περιλαμβάνει ένα 
νόμισμα μιας αναπτυσσόμενης χώρας και ένα 
σημαντικό νόμισμα. Αυτά τα ζεύγη είναι πολύ 
ευμετάβλητα, αλλά στερούνται ρευστότητας, έτσι 
έχουν πιθανότητες υψηλών αποδόσεων και εξίσου 
υψηλών κινδύνων. 

2. Υπάρχουν επίσης 
δευτερεύοντα ζεύγη 
νομισμάτων, όπως και οι 
σταυροί. 
Αυτά τα ζεύγη περιλαμβάνουν τα νομίσματα των 
ανεπτυγμένων χωρών χωρίς το Δολάριο ΗΠΑ:
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Ένα συμβόλαιο για διαφορά είναι ένα παράγωγο 
μέσο συναλλαγών που επιτρέπει στους επενδυτές 
να υποθέσουν τη διαφορά στις τιμές των 
μετοχών, των δεικτών, των εμπορευμάτων, των 
κρυπτονομισμάτων και άλλων περιουσιακών 
στοιχείων χωρίς να τα κατέχουν. Η βασική ιδέα 
των CFD είναι μάλλον απλή: για να έχει κέρδος, 
ένας επενδυτής πρέπει να προβλέψει εάν η 
διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής και της 
μελλοντικής τιμής θα είναι θετική ή αρνητική. Τα 
CFD είναι κατάλληλα μέσα για βραχυπρόθεσμες 
και μεσοπρόθεσμες συναλλαγές. 

Τα CFD έχουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως 
χαμηλές απαιτήσεις για αρχική κατάθεση, μια 
ευρεία επιλογή υποκείμενων περιουσιακών 
στοιχείων, αντιστάθμιση κινδύνου και άλλα. Για να 
τα δείτε όλα, μεταβείτε εδώ. 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των CFD είναι 
ότι σας δίνουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσετε 
το χαρτοφυλάκιό σας. Τα υποκείμενα περιουσιακά 
στοιχεία CFD είναι ευρείας εμβέλειας και 
περιλαμβάνουν εμπορεύματα, μετοχές, μέταλλα, 
δείκτες και κρυπτονομίσματα. 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΑ (CFD)
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ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Το αργό πετρέλαιο είναι ίσως το εμπόρευμα με τις 
περισσότερες συναλλαγές. Οι τιμές του πετρελαίου 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε διάφορους 
παράγοντες και συνεπώς κινούνται συνεχώς, 
γεγονός που καθιστά τα CFD πετρελαίου ιδανικό 
μέσο για βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις. 

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές του 
πετρελαίου;

Ο βασικός παράγοντας είναι η αναλογία 
προσφοράς-ζήτησης. Η έλλειψη προσφοράς 
οδηγεί σε υψηλότερη ζήτηση και υψηλότερες 
τιμές, ενώ η υπερβολική προσφορά μπορεί να 
οδηγήσει σε πτώση της ζήτησης και σε πτώση 
των τιμών. Οι προμήθειες πετρελαίου, με τη σειρά 
τους, επηρεάζονται από μακροοικονομικούς και 
γεωπολιτικούς παράγοντες, όπως οι σχέσεις 
μεταξύ των χωρών εξαγωγής πετρελαίου.

Σίγουρα, έχετε ακούσει για γίγαντες όπως η 
Google, η Microsoft, η Apple, η Tesla και το 
Facebook. Αυτές και πολλές άλλες εταιρείες 
εκδίδουν μετοχές που είναι τίτλοι που 
επιβεβαιώνουν την κυριότητα του κλάσματος 
της εταιρείας. Ωστόσο, για να αγοράσετε τέτοιες 
μετοχές, κάποιος χρειάζεται αρκετά χρήματα. 
Για να παρακάμψουν τις υψηλές απαιτήσεις 
κατάθεσης, πολλοί επενδυτές προτιμούν να 
ανταλλάσσουν CFD μετοχών. Έτσι, χωρίς να 
διαθέτετε απόθεμα, μπορείτε να επωφεληθείτε 
από τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών.

ΜΕΤΟΧΕΣ

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο Forex τώρα!
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Ο χρυσός είναι το πολύτιμο μέταλλο με τις 
περισσότερες συναλλαγές. Έχει την ιδιότητα ενός 
περιουσιακού στοιχείου ασφαλούς καταφυγίου, 
καθώς θεωρείται καλή αντιστάθμιση έναντι 
οικονομικών διαταραχών όπως ο αποπληθωρισμός 
ή η ύφεση. Η συναλλαγή CFD χρυσού έχει 
πολλά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, δεν 
χρειάζεται να πληρώσετε μια πλήρη αξία αυτού 
του περιουσιακού στοιχείου για να κερδίσετε 
από τη διαφορά στην τιμή του. Εκτός αυτού, τα 
CFD χρυσού δεν έχουν προθεσμία λήξης, οπότε 
μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας όποτε θέλετε. 
Πολλοί επενδυτές βλέπουν τον χρυσό ως μια 
σταθερή επένδυση, επομένως μπορεί να είναι 
ένα καλό εργαλείο για τη διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου.

ΜΕΤΑΛΛΑ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες είναι οι δείκτες 
που αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των 
χρηματιστηρίων. Τα κυριότερα χρηματιστήρια και 
οι δείκτες τους είναι:

Οι δείκτες συναλλαγών CFD αντί για μετοχές μιας 
εταιρείας επιτρέπουν διαφοροποιημένη έκθεση 
καθώς περισσότεροι παράγοντες περιλαμβάνονται 
στη διαμόρφωση των τιμών ενός δείκτη μετοχών.

το αμερικάνικο με τον S&P 500, τον NASDAQ 
και τον Dow Jones Industrial Average  δείκτες
το βρετανικό με τον δείκτη FTSE 100
το γερμανικό με τον δείκτη DAX 
το γιαπωνέζικο με τον δείκτη Nikkei 225
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Με απλά λόγια, το κρυπτονόμισμα είναι εικονικό 
χρήμα που δεν έχει φυσική μορφή. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή αγορών, τη 
μεταφορά μεταξύ λογαριασμών και την ανταλλαγή 
παραστατικών χρημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
των κρυπτονομισμάτων είναι η ανωνυμία, η 
αποκέντρωση, η διαφάνεια και η ασφάλεια. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο το ψηφιακό χρήμα 
έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα μεταξύ 
των επενδυτών. Σίγουρα, όλοι έχουν ακούσει 
κάτι για το Bitcoin, αλλά υπάρχουν και άλλα 
κρυπτονομίσματα όπως το Etherium, το Litecoin, 
το Ripple και το Bitcoin Cash, τα οποία μπορείτε να 
ανταλλάξετε σε μορφή CFD με την InstaForex.

ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
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Με απλά λόγια, η μόχλευση είναι ένα δάνειο 
που σας δίνει ένας μεσίτης, ώστε να μπορείτε 
να ανταλλάσσετε μεγαλύτερους όγκους. Το 
περιθώριο είναι ένα μέρος των δικών σας 
κεφαλαίων που κλειδώνει ένας μεσίτης για να σας 
παρέχει τη μόχλευση. 

Η μόχλευση δίνει μεγαλύτερες ευκαιρίες 
συναλλαγών, αλλά ενέχει επίσης μεγάλο κίνδυνο. 
Ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής αποφάσισε να 
πραγματοποιήσει συναλλαγές με κατάθεση 100$ 
και επέλεξε μόχλευση 1:10. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
μεταβολή των τιμών κατά ένα pip θα αλλάξει την 
κατάθεσή του κατά 0.10$ (με μέγεθος συναλλαγής 
0.1 lot). Με άλλα λόγια, μια μεταβολή των τιμών 
μόλις 100 pips έναντι της θέσης του θα προκαλέσει 
απώλεια 10$ στον επενδυτή

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ή ΜΟΧΛΕΥΣΉ ΚΑΙ 
ΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ;
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Οι συναλλαγές στο Forex διευκολύνονται μέσω 
ενός ειδικού λογισμικού - μιας πλατφόρμας 
συναλλαγών. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μια 
μεγάλη ποικιλία πλατφορμών συναλλαγών, αλλά 
το πιο δημοφιλές είναι το MetaTrader 4 (MT4) ή ο 
αδελφός του, το MetaTrader 5. 

Η InstaForex παρέχει την πλατφόρμα 
InstaTrader με βάση το MT4. Αυτή η πλατφόρμα 
υποστηρίζει πολλές γλώσσες, διαθέτει μια 
εκτεταμένη εργαλειοθήκη για χαρτογράφηση και 
ενσωματωμένους δείκτες, επιτρέπει την εκτέλεση 
πολλών εργασιών, παρέχει ροή οικονομικών 
ειδήσεων και έχει πολλές άλλες δυνατότητες. 

Εκτός από τις εκδόσεις για επιτραπέζιους 
υπολογιστές, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
πλατφόρμες συναλλαγών smartphone (για iOS και 
Android) ή να κάνετε συναλλαγές σε πρόγραμμα 
περιήγησης ιστού με το WebTrader.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ;

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο Forex τώρα!
Ανοίξτε τον live ή τον δοκιμαστικό λογαριασμό σας                                                                                                                               

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


Μετά την εγγραφή ενός λογαριασμού συναλλαγών, 
λαμβάνετε αυτόματα τα διαπιστευτήρια σύνδεσής 
σας στη διεύθυνση email σας. Για να ξεκινήσετε τις 
συναλλαγές, πρέπει να κατεβάσετε μια πλατφόρμα 
συναλλαγών από εδώ και να την εγκαταστήσετε 
στον υπολογιστή σας. Μόλις το κάνετε, εκτελέστε 
την πλατφόρμα και εισαγάγετε τη σύνδεση και 
τον κωδικό πρόσβασής σας στο αναδυόμενο 
παράθυρο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον 
σωστό διακομιστή είτε για δοκιμαστικό λογαριασμό 
είτε για Live λογαριασμό και κάντε κλικ στη 
Σύνδεση.

Ο δοκιμαστικός λογαριασμός είναι διαθέσιμος 
δωρεάν στην InstaForex εδώ. Θα βοηθήσει 
τους αρχάριους να αποκτήσουν μια αίσθηση 
συναλλαγής ή να δοκιμάσουν κάποιες στρατηγικές, 
χρησιμοποιώντας εικονικά χρήματα αντί για τα δικά 
τους χρήματα. 

ΠΏΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ 
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΚΑΙ 
ΝΑ ΞΕΚΙΝΉΣΕΤΕ ΤΙΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ;

Λάβετε υπόψη ότι ο δοκιμαστικός λογαριασμός 
είναι ως επί το πλείστον κατάλληλος για τελείως 
αρχάριους και βασίζεται στα ίδια χαρακτηριστικά 
ενός λογαριασμού Standard Live, οπότε ίσως οι 
άλλοι Live λογαριασμοί μας να είναι πιο κατάλληλοι 
για τη στρατηγική συναλλαγών σας.
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Αφού ανοίξετε μια πλατφόρμα συναλλαγών, 
βλέπετε διαγράμματα τιμών. Το InstaTrader και το 
MT4 προσφέρουν τρεις τύπους γραφημάτων

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ FOREX;

Ένα γράφημα γραμμών δείχνει μια γραμμή, 
που συνδέει μια σειρά τιμών κλεισίματος που 
καταγράφονται για μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο. Για παράδειγμα, στο χρονικό πλαίσιο M5 
παρακάτω μπορείτε να δείτε ότι κάθε 5 λεπτά οι 
γραμμές συνδέονται για να δείξουν τη συνολική 
τάση τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων. 

ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΏΝ
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Ένα γράφημα ράβδων δείχνει τις τιμές ανοίγματος 
και κλεισίματος καθώς και τα υψηλά και χαμηλά 
για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το χρονικό 
πλαίσιο μπορεί να επιλεγεί στις ρυθμίσεις της 
πλατφόρμας. 

Το ανώτερο σημείο της γραμμής είναι η 
υψηλότερη τιμή για μια επιλεγμένη περίοδο, ενώ 
το χαμηλότερο αντιπροσωπεύει την ελάχιστη τιμή. 
Μια γραμμή στα δεξιά αντιπροσωπεύει μια τιμή 
ανοίγματος, ενώ η αριστερή απεικονίζει μια τιμή 
κλεισίματος. 

ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ένα ιαπωνικό κηροπήγιο παρέχει τις ίδιες 
πληροφορίες με ένα γράφημα ράβδων. Ωστόσο, 
τα ιαπωνικά κηροπήγια είναι απλούστερα και 
ευκολότερα στη χρήση. 

Εάν η τιμή αυξηθεί σε μια δεδομένη περίοδο, το 
σώμα των κηροπηγίων είναι άδειο. Εάν οι τιμές 
μειωθούν, το σώμα είναι βαμμένο μαύρο. Το 
σώμα των κηροπηγίων αντιπροσωπεύει ένα εύρος 
μεταξύ των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος. 
Το InstaTrader σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε 
τη ρύθμιση χρώματος για άνετη συναλλαγή. Στην 
παρακάτω εικόνα, το πράσινο κηροπήγιο δείχνει 
την αύξηση των τιμών, ενώ το κόκκινο δείχνει 
πτώση των τιμών.

ΙΑΠΏΝΙΚΑ ΚΉΡΟΠΉΓΙΑ
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Η συνεπής ανάλυση γραφήματος πρέπει να 
πραγματοποιείται σε διαφορετικά χρονικά 
διαστήματα. Τα χρονικά πλαίσια χαρτογράφησης 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιόδους:

Μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια βοηθούν στην 
ανάλυση μακροπρόθεσμων τάσεων. Ένα 
εβδομαδιαίο γράφημα, για παράδειγμα, μπορεί να 
δείχνει τις μεταβολές των τιμών για μια περίοδο 
πέντε ετών και ένα μηνιαίο για είκοσι χρόνια. Με 
αυτόν τον τρόπο, αναλύετε τις κινήσεις της αγοράς 
από μακροπρόθεσμη προοπτική και κάνετε σωστή 
πρόβλεψη καθώς λαμβάνετε πιο αντικειμενικά 
δεδομένα. 
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΏΣ ΝΑ ΤΑ 
ΧΡΉΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ;

Τα γραφικά εργαλεία μπορούν να σας βοηθήσουν 
να αναλύσετε τις κινήσεις της αγοράς στα 
διαγράμματα. Το InstaTrader διαθέτει μια γραμμή 
εργαλείων που περιέχει στοιχεία και γραφικά 
αντικείμενα όπως κείμενο, σχήματα, σήματα κ.λπ. 
Αυτά τα στοιχεία μπορούν να προστεθούν στο 
παράθυρο γραφήματος. Στην τεχνική ανάλυση, 
ορισμένα εργαλεία γραμμής είναι σημαντικά για 
αποτελεσματική συναλλαγή, αλλά αυτό θα το 
συζητήσουμε αργότερα.

Μια εντολή είναι η οδηγία σας σε έναν μεσίτη 
να αγοράσει ή να πουλήσει ένα συγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο. Υπάρχουν οι Άμεσες 
εντολές που εκτελούνται αμέσως μετά την 
πραγματοποίησή τους και Εκκρεμείς εντολές 
που εκτελούνται στο μέλλον μόλις πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις. 

Για να μάθετε πώς να κάνετε μια εντολή στο 
InstaTrader, παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό μας 
βίντεο.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ 
ΕΝΤΟΛΏΝ;
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ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΉΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΏΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΏΝ ΤΥΠΏΝ:

Η εντολή Limit Buy τοποθετείται κάτω από ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο τιμής. Δηλαδή, κατά την 
ανάλυση της αγοράς, ένας επενδυτής αναμένει ότι 
η τιμή θα αυξηθεί στο εγγύς μέλλον, τοποθετεί μια 
εντολή Buy Limit κάτω από το τρέχον επίπεδο τιμών.

Η εντολή Sell Limit είναι ακριβώς το ίδιο με την εντολή 
Buy Limit, αλλά τοποθετείται πάνω από το τρέχον 
επίπεδο τιμής. 

Οι εντολές σε εκκρεμότητα Buy Stop και Sell Stop 
διαφέρουν  από την εντολή Limit order μόνο στο 
ότι τοποθετούνται όταν η τάση υποτίθεται ότι θα 
συνεχιστεί και δεν θα αντιστραφεί. 

Οι εντολές Stop Loss και Take Profit είναι επίσης 
απαραίτητα εργαλεία για έναν επενδυτή για τη 
διαχείριση ανοιχτών θέσεων.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, η εντολή Stop Loss 
προορίζεται για τον περιορισμό των ζημιών. Είναι 
εντολή προς έναν μεσίτη να κλείσει μια συναλλαγή 
μόλις η τιμή φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
γνωστό ως τιμή διακοπής. Μόλις ικανοποιηθεί αυτό το 
επίπεδο, η εντολή Stop Loss μετατρέπεται σε εντολή 
αγοράς και εκτελείται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή. 

Η εντολή Take Profit χρησιμοποιείται συνήθως σε 
βραχυπρόθεσμες συναλλαγές για τον καθορισμό των 
κερδών. Παρόμοια με τις εντολές Stop Loss, η εντολή 
Take Profit ενεργοποιείται μόλις η τιμή φτάσει σε ένα 
καθορισμένο επίπεδο και εκτελείται στην  καλύτερη 
διαθέσιμη τιμή.
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ 
ΑΝΑΛΥΣΉΣ ΑΓΟΡΑΣ;

Για οποιονδήποτε επενδυτή forex είναι ζωτικής 
σημασίας να προβλέψει μια περαιτέρω μεταβολή 
των τιμών προκειμένου να λάβει τη σωστή 
απόφαση συναλλαγών. Για τον σκοπό αυτό 
εφαρμόζεται η ανάλυση αγοράς. Υπάρχουν 2 
βασικοί τύποι ανάλυσης: θεμελιώδης και τεχνική. 

Η θεμελιώδης ανάλυση βασίζεται στη μελέτη 
των οικονομικών δεικτών μιας συγκεκριμένης 
χώρας. Οι θεμελιώδεις αναλυτές δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις ειδήσεις σχετικά με το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν, τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και 
άλλες στατιστικές, προσπαθώντας να προβλέψουν 
πώς θα επηρεάσουν τα νομίσματα και άλλα 
περιουσιακά στοιχεία. 

Η τεχνική ανάλυση είναι η πρόβλεψη μελλοντικών 
μεταβολών τιμών με βάση την εξέταση των 
προηγούμενων μεταβολών των τιμών. Η ουσία 
αυτής της ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός 
των προτύπων στα διαγράμματα συναλλαγών 
σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνικών δεικτών. 
Η τεχνική ανάλυση ισχύει για όλα τα μέσα 
συναλλαγών, όπως νομίσματα, μετοχές, 
κρυπτονομίσματα κ.λπ.
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Ξεκινήστε το ταξίδι σας στον κόσμο των συναλλαγών με την
InstaForex, τον δικό σας αξιόπιστο οδηγό στο Forex.

Προειδοποίηση κινδύνου: 

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 78.24% των λογαριασμών επενδυτών λιανικής χάνουν χρήματα όταν
ανταλλάσσουν CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να σκεφτείτε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων
σας."


