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Aby uprawiać rośliny, rolnik musi 
przygotować podłoże, w tym 
przypadku bogatą glebę. Aby 
zwiększać inwestycje, inwestor 
musi przygotować solidną 
podstawę, tj. zdobyć wiedzę i 
doświadczenie. Nasz kurs handlu 
pomoże Ci w pełni zrozumieć 
tajniki handlu, dzięki czemu 
będziesz miał wystarczająco 
pewności, stawiając pierwsze 
kroki na międzynarodowym rynku 
walutowym.

DZIĘKI TEMU KURSOWI 
DOWIESZ SIĘ O:

Historii i zaletach rynku Forex
Godzinach handlu
Narzędziach handlowych (pary 
walutowe i kontrakty CFD)
Dźwigni i marży
Platformach handlowych
Wykresach Forex i ramach 
czasowych
Rodzajach zleceń
Rodzajach analiz



Rynek walutowy - w skrócie Forex - powstał w 1971 
roku, kiedy amerykański prezydent Nixon ogłosił, 
że dolar amerykański nie jest już zabezpieczony 
złotem. W tym okresie system stałych kursów 
walut został zastąpiony systemem płynnych 
kursów. Wartość walut została ustalona zgodnie z 
warunkami rynkowymi wynikającymi ze stosunku 
podaży do popytu.

Rynek Forex aktywnie wykorzystuje współczesne 
technologie. W miarę upływu czasu Forex stał 
się dostępny dla wszystkich osób posiadających 
komputer i dostęp do Internetu. 

KIEDY POJAWIŁ SIĘ RYNEK 
FOREX?

DLACZEGO FOREX JEST 
TAK POPULARNY?

1. Dostępność
Jak już wspomniano, każdy, kto ma połączenie z 
Internetem i chce zarabiać na zmianach cen, może 
uzyskać dostęp do rynku Forex.  

2. Wysoka płynność 
Dzienny obrót na rynku Forex wynosi około 6 
trylionów dolarów. Ponadto na rynku walutowym 
rzadko występują awarie, ponieważ popyt na 
pieniądz jest zawsze wysoki. W przypadku spadku 
wartości jednej waluty w parze wartość innej waluty 
rośnie.  

3. Całodobowa dostępność
Forex działa non-stop od poniedziałku rano do 
piątku wieczorem. Możesz łatwo łączyć handel z 
pracą lub studiami i handlować, kiedy chcesz.
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Rynek Forex jest zamknięty tylko w weekendy i święta 
międzynarodowe, takie jak Boże Narodzenie (25 grudnia) i 
Sylwester (1 stycznia). Zobacz więcej szczegółów na temat godzin 
handlu na globalnych giełdach tutaj.

JEDNAK NIEKTÓRE WALUTY SĄ SZCZEGÓLNIE 
NIESTABILNE W NIEKTÓRYCH OKRESACH:

JAKIE SĄ GODZINY HANDLU 
NA RYNKU FOREX?

W sesji azjatyckiej, gdy otwierają się giełdy 
w Tokio i Sydney, najbardziej aktywnie 
handlowanymi walutami są jen japoński, dolar 
australijski i dolar nowozelandzki.

W sesji europejskiej, gdy otwarte są giełdy 
we Frankfurcie i Londynie, prowadzenie 
przejmują pary walut EUR/USD, GBP/
USD i USD/CHF. Silne wahania można 
zaobserwować podczas pierwszych 2-3 
godzin sesji giełdowej.

Rynek ożywa wraz z otwarciem sesji w 
Nowym Jorku. Wszystkie główne transakcje 
są kwotowane w stosunku do dolara 
amerykańskiego, więc zmienność jest zwykle 
wysoka w tym okresie. 
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JAKIE NARZĘDZIA SĄ 
PRZEDMIOTEM HANDLU NA 
RYNKU FOREX?

1. Pary walutowe
Para walutowa jest kwotowaniem jednej waluty 
w stosunku do drugiej. Na przykład para EUR/
USD składa się z dwóch walut, przy czym euro jest 
walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą 
kwotowaną. To kwotowanie wskazuje, ile dolarów 
potrzeba na zakup 1 euro.

Najpopularniejszymi i najczęściej handlowanymi 
parami walutowymi są główne pary walutowe, do 
których należą:
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USD/
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USD
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USD
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3. Trzecim rodzajem 
par walutowych są pary 
egzotyczne.
Egzotyczna para zwykle zawiera walutę kraju 
rozwijającego się i główną walutę. Pary te są bardzo 
niestabilne, ale brakuje im płynności, więc mają 
potencjał wysokich zwrotów i równie wysokiego 
ryzyka. 

2. Istnieją również mniej 
popularne pary walutowe, 
zwane także krzyżowymi 
(crosses). 
Pary te obejmują waluty krajów rozwiniętych bez 
dolara amerykańskiego:

EUR
USD/HKD

EUR/TRY

USD/SEK

USD/SGD

USD/NOK

USD/DKK

USD/ZAR

JPY GBP CAD AUD NZD

EUR/
GBP

EUR/
CHF

EUR/
CAD

EUR/
AUD

EUR/
NZD

EUR/
JPY

CHF/
JPY

AUD/
JPY

GBP/
JPY

CAD/
JPY

NZD/
JPY

GBP/
AUD

GBP/
CHF

GBP/
CAD

GBP/
NZD

CAD/
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

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz!
Załóż konto rzeczywiste lub konto demo                                                                                                                              

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


Kontrakt na różnicę jest pochodnym narzędziem 
handlowym, który pozwala inwestorom spekulować 
na temat różnic cen akcji, indeksów, towarów, 
kryptowalut i innych aktywów, nie będąc ich 
właścicielem. Podstawowa idea kontraktów CFD 
jest raczej prosta: aby osiągnąć zysk, trader musi 
przewidzieć, czy różnica między obecną ceną 
a przyszłą ceną będzie dodatnia czy ujemna. 
Kontrakty CFD są odpowiednimi narzędziami do 
handlu krótko- i średnioterminowego.

Kontrakty CFD mają wiele zalet, takich jak niskie 
wymagania dotyczące początkowego depozytu, 
szeroki wybór aktywów bazowych, zabezpieczenie 
przed ryzykiem i inne. Aby zobaczyć je wszystkie, 
przejdź tutaj.

Jedną z kluczowych zalet kontraktów CFD jest to, że 
dają one możliwość dywersyfikacji portfela. Aktywa 
bazowe CFD mają szeroki zakres i obejmują towary, 
akcje, metale, indeksy i kryptowaluty. 

KONTRAKTY RÓŻNICY 
(CFDS)

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz!
Załóż konto rzeczywiste lub konto demo                                                                                                                              

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


ROPA NAFTOWA

Ropa naftowa jest prawdopodobnie najczęściej 
sprzedawanym towarem. Ceny ropy są bardzo 
wrażliwe na różne czynniki, w związku z czym stale 
się zmieniają, co sprawia, że kontrakty CFD na ropę 
są idealnym narzędziem dla inwestycji krótko- i 
średnioterminowych.

Jakie czynniki wpływają na ceny ropy?

Kluczowym czynnikiem jest stosunek podaży 
do popytu. Niedobór podaży powoduje wzrost 
popytu i cen, podczas gdy nadmierna podaż może 
doprowadzić do spadku popytu i cen. Z kolei na 
zaopatrzenie w ropę naftową wpływ mają czynniki 
makroekonomiczne i geopolityczne, takie jak relacje 
między krajami eksportującymi ropę.

Z pewnością słyszałeś o takich gigantach, jak 
Google, Microsoft, Apple, Tesla i Facebook. Te 
i wiele innych korporacji emitują akcje, które 
są papierami wartościowymi potwierdzającymi 
posiadanie udziału w firmie. Jednak aby kupić takie 
akcje, trzeba sporo pieniędzy. Aby ominąć wysokie 
wymagania depozytowe, wielu inwestorów woli 
handlować kontraktami CFD na akcje. Zatem bez 
posiadania akcji nadal możesz czerpać korzyści ze 
zmian cen akcji.

AKCJE
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Złoto jest najczęściej handlowanym metalem 
szlachetnym. Ma status bezpiecznej przystani, 
ponieważ jest uważany za dobre zabezpieczenie 
przed zakłóceniami gospodarczymi, takimi jak 
deflacja lub recesja. Handel kontraktami CFD na 
złoto ma wiele zalet. Na przykład nie musisz płacić 
pełnej wartości tego zasobu, aby zarobić na różnicy 
w cenie. Poza tym kontrakty CFD na złoto nie mają 
terminu wygaśnięcia, więc możesz zamknąć swoją 
pozycję w dowolnym momencie. Wielu traderów 
postrzega złoto jako solidną inwestycję, więc może 
być dobrym narzędziem do dywersyfikacji portfela.

METALE INDEKSY

Indeksy giełdowe są wskaźnikami 
odzwierciedlającymi dynamikę rynków akcji. 
Główne rynki akcji i ich indeksy to:

Handlowanie kontraktami CFD na indeksy zamiast 
akcji jednej firmy pozwala na zdywersyfikowaną 
ekspozycję, ponieważ w tworzeniu cen indeksu 
giełdowego uwzględnia się więcej czynników.

Amerykańskie S&P 500, NASDAQ i Dow Jones 
Industrial Average
Brytyjski FTSE 100
Niemiecki DAX 
Japoński Nikkei 225
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Krótko mówiąc, kryptowaluta to wirtualne pieniądze, 
które nie mają postaci fizycznej. Można je używać 
do płacenia za zakupy, przelewu między kontami 
i wymiany na pieniądz fiducjarny. Główne cechy 
kryptowalut to anonimowość, decentralizacja, 
przejrzystość i bezpieczeństwo. Właśnie dlatego 
pieniądze cyfrowe zyskały ogromną popularność 
wśród inwestorów. Wszyscy słyszeli coś o Bitcoinie, 
ale są też inne kryptowaluty, takie jak Etherium, 
Litecoin, Ripple i Bitcoin Cash, które można 
sprzedawać i kupować w formie kontraktów CFD 
razem z InstaForex.

KRYPTOWALUTY
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Mówiąc prościej, dźwignia to pożyczka udzielona 
przez brokera, abyś mógł handlować większymi 
wolumenami. Depozyt zabezpieczający stanowi 
część środków własnych, które trader zamyka w 
celu zapewnienia dźwigni finansowej.

Dźwignia daje większe możliwości handlowe, 
ale także stanowi duże ryzyko. Załóżmy, że 
trader zdecydował się na handel z depozytem w 
wysokości 100 USD i wybrał dźwignię w wysokości 
1:10. Oznacza to, że każdy ruch ceny o jeden pips 
zmieni jego depozyt o 0,10 USD (przy wielkości 
transakcji 0,1 lota). Innymi słowy, zmiana ceny o 
zaledwie 100 pipsów w stosunku do jego pozycji 
spowoduje, że inwestor straci 10 USD.

CZYM JEST DŹWIGNIA I 
MARŻA?
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Handel na rynku Forex jest ułatwiony dzięki 
specjalnemu oprogramowaniu - platformie 
handlowej. W rzeczywistości istnieje wiele różnych 
platform handlowych, ale najbardziej popularny 
jest MetaTrader 4 (MT4) lub jego odpowiednik, 
MetaTrader 5.

InstaForex zapewnia platformę InstaTrader opartą 
na MT4. Ta platforma obsługuje wiele języków, ma 
obszerny zestaw narzędzi do tworzenia wykresów 
i wbudowane indykatory, pozwala wykonywać 
kilka zadań, zapewnia dostęp do wiadomości 
gospodarczych i ma wiele innych funkcji.

Oprócz wersji stacjonarnej możesz także korzystać 
z platform handlowych dla smartfonów (na 
iOS i Android) lub handlować w przeglądarce 
internetowej za pomocą WebTrader.

CZYM JEST PLATFORMA 
HANDLOWA?
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Po zarejestrowaniu konta handlowego 
automatycznie otrzymujesz dane logowania na swój 
adres e-mail. Aby rozpocząć handel, musisz pobrać 
platformę handlową tutaj i zainstalować ją na swoim 
komputerze. Gdy to zrobisz, uruchom platformę 
i wpisz swój login i hasło w wyskakującym oknie. 
Upewnij się, że wybrałeś właściwy Serwer dla konta 
Demo lub konta Rzeczywistego i kliknij Zaloguj się.

Konto demo jest dostępne bezpłatnie na InstaForex 
tutaj. Pomoże to początkującym w opanowaniu 
handlu lub przetestowaniu niektórych strategii 
używając wirtualnych środków zamiast własnych 
pieniędzy.  Pamiętaj, że nasze konto demo jest 
odpowiednie głównie dla początkujących i opiera 
się na tych samych cechach Standardowego konta 
Rzeczywistego, 

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO 
PLATFORMY HANDLOWEJ I 
ROZPOCZĄĆ HANDEL?

więc może nasze inne konta Rzeczywiste mogą 
być bardziej odpowiednie dla Twojej strategii 
handlowej.
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Po założeniu platformy handlowej zobaczysz 
wykresy cen. InstaTrader i MT4 oferują trzy typy 
wykresów:

CZYM SĄ WYKRESY FOREX?

Wykres liniowy pokazuje linię łączącą serię cen 
zamknięcia przez określony czas. Na przykład w 
poniższym przedziale czasowym M5 widać, że co 
5 minut linie są łączone, aby pokazać ogólny trend 
cenowy pary walutowej. 

WYKRESY LINIOWE
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Wykres słupkowy pokazuje ceny otwarcia i 
zamknięcia, a także wzrosty i spadki przez pewien 
okres czasu. Ramy czasowe można wybrać w 
ustawieniach platformy.

Górny punkt słupka to najwyższa cena za wybrany 
okres, a najniższy to cena minimalna. Linia po 
prawej stronie pokazuje cenę otwarcia, podczas gdy 
lewa przedstawia cenę zamknięcia.

WYKRESY SŁUPKOWE

Japoński wykres świecowy zawiera te same 
informacje, co wykres słupkowy. Japońskie świece 
są jednak prostsze i łatwiejsze w użyciu.

Jeśli cena wzrośnie w danym okresie, korpus 
świecy jest pusty. Jeśli ceny spadną, korpus jest 
pomalowany na czarno. Korpus świecy reprezentuje 
przedział między cenami otwarcia i zamknięcia. 
InstaTrader pozwala dostosować ustawienia 
kolorów w celu wygodnego handlu. Na zdjęciu 
poniżej zielona świeca pokazuje wzrost ceny, a 
czerwony - spadek. 

ŚWIECE JAPOŃSKIE
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Spójną analizę wykresu należy przeprowadzić 
w różnych ramach czasowych. Ramy czasowe 
wykresów obejmują następujące okresy:

Większe ramy czasowe pomagają analizować 
długoterminowe trendy. Na przykład wykres 
tygodniowy może pokazywać ruchy ceny przez 
okres pięciu lat, a miesięczny przez dwadzieścia 
lat. W ten sposób analizujesz ruchy rynku w 
perspektywie długoterminowej i dokonujesz 
prawidłowego prognozowania po otrzymaniu 
obiektywnych danych.  
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JAKIE SĄ NARZĘDZIA 
GRAFICZNE I JAK Z NICH 
KORZYSTAĆ?

Narzędzia graficzne mogą pomóc w analizie ruchów 
rynku na wykresach. InstaTrader ma pasek narzędzi, 
który zawiera elementy i obiekty graficzne, takie jak 
tekst, kształty, znaki itp. Te elementy można dodać 
do okna wykresu. W analizie technicznej wiele 
narzędzi liniowych jest ważnych dla skutecznego 
handlu, ale zajmiemy się tym później.

Zlecenie jest Twoją instrukcją dla brokera, aby kupić 
lub sprzedać określony składnik aktywów. Istnieją 
zlecenia natychmiastowe, które są wykonywane 
bezpośrednio po ich złożeniu, oraz zlecenia 
oczekujące, które są realizowane w przyszłości, gdy 
tylko zostaną spełnione określone warunki.

Aby dowiedzieć się, jak złożyć zlecenie na 
InstaTrader, obejrzyj nasz samouczek wideo.

JAKIE SĄ RODZAJE ZLECEŃ?
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RODZAJE ZLECEŃ 
OCZEKUJĄCYCH:

Zlecenie Buy Limit jest składane poniżej określonego 
poziomu cen. Oznacza to, że analizując rynek, trader 
spodziewa się wzrostu ceny w najbliższej przyszłości, 
umieszcza Zlecenie Buy Limit poniżej obecnego 
poziomu cen.

Zlecenie Sell Limit jest to samo co Zlecenie Buy Limit, 
ale jest umieszczone powyżej aktualnego poziomu cen.

Buy Stop i Sell Stop różnią się od Limit Zleceń tylko 
tym, że są składane, gdy trend ma się utrzymywać, a nie 
odwracać.

Zlecenia Stop Loss i Take Profit są również niezbędnym 
narzędziem dla tradera do zarządzania otwartymi 
pozycjami.

Jak sama nazwa wskazuje, zlecenie Stop Loss ma na 
celu ograniczenie strat. Jest to instrukcja dla brokera do 
zamknięcia transakcji, gdy tylko cena osiągnie określony 
poziom zwany stop price. Po osiągnięciu tego poziomu 
zlecenie Stop Loss zamienia się w zlecenie rynkowe i 
jest realizowane po najlepszej dostępnej cenie.

Zlecenie Take Profit jest zwykle używane w handlu 
krótkoterminowym w celu czerpania zysków.

Podobnie jak w przypadku zleceń Stop Loss, zlecenie 
Take Profit jest uruchamiane, gdy cena osiągnie 
określony poziom i zostanie wykonana po najlepszej 
dostępnej cenie.
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JAKIE SĄ RODZAJE ANALIZY 
RYNKU?

Dla każdego inwestora na rynku Forex ważne jest, 
aby przewidzieć dalszy ruch ceny, aby podjąć 
właściwą decyzję handlową. W tym celu stosuje 
się analizę rynku. Istnieją 2 główne rodzaje analiz: 
Fundamentalne i Techniczne. 

Fundamentalna analiza opiera się na badaniu 
wskaźników ekonomicznych danego kraju. 
Podstawowi analitycy zwracają szczególną uwagę 
na wiadomości o produkcie krajowym brutto, 
stopach procentowych, inflacji i innych statystykach, 
starając się przewidzieć, w jaki sposób wpłyną one 
na waluty i inne aktywa.

Analiza techniczna polega na prognozowaniu 
przyszłych zmian ceny na podstawie analizy 
wcześniejszych zmian. Istotą tej analizy jest 
identyfikacja wzorców na wykresach handlowych 
w połączeniu z wykorzystaniem wskaźników 
technicznych. Analiza techniczna dotyczy 
wszystkich narzędzi handlowych, takich jak waluty, 
akcje, kryptowaluty itp.
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Disclaimer:
Informacje te są częścią komunikacji marketingowej i są przeznaczone dla klientów detalicznych i profesjonalnych. Informacje 
te nie zawierają i nie powinny być interpretowane jako informacje zawierające porady inwestycyjne lub rekomendacje 
dotyczące inwestycji, a także oferty lub zaproszenia do udziału w dowolnej transakcji, lub strategii dotyczącej instrumentów 
finansowych. Wcześniejsze zyski nie stanowią gwarancji przyszłych dochodów. Instant Trading EU Ltd nie udziela żadnych 
gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność dostarczonych informacji, a także za 
jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na analizie, prognozie lub innych informacjach dostarczonych przez 
pracownika Firmy, lub w jakikolwiek inny sposób.
 

Rozpocznij swoją podróż po świecie handlu z InstaForex -
Twoim niezawodnym przewodnikiem po rynku Forex.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem 
szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,78% rachunków inwestorów 
detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy 
CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie 
ryzyko utraty pieniędzy.




