
CURS DE 
TRANZACȚIONARE 
PENTRU ÎNCEPĂTORI



Pentru a cultiva plante, un fermier 
trebuie să-și pregătească primul 
lucru de bază, în acest caz, un 
sol bogat în nutrienți. Pentru a 
crește investiții, un trader trebuie 
să își pregătească propria bază, 
o bază solidă, adică să capete 
cunoștințe și experiență. Cursul 
nostru de tranzacționare vă va 
ajuta să înțelegeți toate aspectele 
prevăzute de tranzacții, astfel 
încât veți avea încredere în a 
face primii pași pe piața valutară 
internațională.

CITIND ACEST CURS, VEȚI AFLA 
DESPRE:

Istoricul și avantajele pieței 
valutare
Orele de tranzacționare
Instrumentele de tranzacționare 
(perechi valutare și CFD)
Efectul de levier și marjă
Platformele de tranzacționare
Grafice Forex și intervale orare
Tipuri de comenzi
Tipuri de analiză



Piața Foreign Exchange - pe scurt Forex - a fost 
înființată în 1971, când președintele american Nixon 
a anunțat că dolarul american nu mai este susținut 
de aur. În acea perioadă, sistemul de monedă fixă a 
fost înlocuit cu un sistem de cursuri valutare libere. 
Valoarea monedelor a fost determinată în funcție de 
condițiile de piață create de raportul ofertă-cerere.

Piața valutară utilizează activ tehnologii actuale. 
Fiind mereu la curent cu ultimele tendințe, Forex a 
devenit disponibil pentru absolut toată lumea care 
are un computer și acces la internet.

CÂND A APĂRUT FOREX?

DE CE ESTE FOREX ATÂT DE 
POPULAR?

1. Disponibilitate
După cum am menționat deja, oricine are o 
conexiune la internet și dorește să câștige din 
fluctuațiile de preț poate accesa piața valutară.

2. Lichiditate ridicată
Valoarea zilnică a cifrei de afaceri pe Forex este de 
aproximativ 6 trilioane de dolari. Mai mult decât atât, 
piața valutară se confruntă foarte rar cu probleme, 
astfel încât cererea de bani este întotdeauna 
mare. În cazul în care o monedă dintr-o pereche se 
depreciază, valoarea alteia crește.

3. Funcționare non-stop
Forex funcționează non-stop de luni dimineață 
până vineri seara. Puteți combina cu ușurință 
tranzacționarea cu munca sau studiul și comerțul 
oricând doriți.
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Piața valutară este închisă numai în weekend și de sărbătorile 
internaționale, cum ar fi Crăciunul (25 decembrie) și Revelionul (1 
ianuarie). Vedeți mai multe detalii despre orele de tranzacționare 
ale schimburilor valutare globale aici.

CU TOATE ACESTEA, UNELE MONEDE SUNT 
DEOSEBIT DE VOLATILE ÎN ANUMITE PERIOADE:

CARE SUNT ORELE DE 
TRANZACȚIONARE FOREX?

În sesiunea asiatică, când se deschid 
schimburile de la Tokyo și Sydney, cele 
mai tranzacționate monede sunt yenul 
japonez, dolarul australian și dolarul din Noua 
Zeelandă.

În sesiunea europeană, când se deschid 
schimburile de la Frankfurt și Londra, 
perechile valutare EUR/USD, GBP/USD și 
USD/CHF preiau controlul. Fluctuații puternice 
pot fi observate în primele 2-3 ore ale sesiunii 
de tranzacționare.

Piața se trezește pe măsură ce se deschide 
sesiunea din New York. Toate monedele 
majore sunt tranzacționate în raport cu dolarul 
american, astfel încât volatilitatea este de 
obicei ridicată în acea perioadă.
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CE INSTRUMENTE SUNT 
TRANZACȚIONATE PE 
FOREX?

1. Perechi valutare

O pereche de monede este o cotație a unei 
monede față de cealaltă. De exemplu, perechea 
EUR/USD este formată din două valute, moneda 
euro, aceasta fiind moneda de bază, și dolarul 
american. Deci această cotație indică câți dolari sunt 
necesari pentru a cumpăra 1 euro.

Cele mai populare și frecvent tranzacționate perechi 
sunt cele mai importante perechi valutare, denumite 
și majore, toate inclusiv dolarul american:

NZD/
USD

AUD/
USD

USD/
CAD

USD/
CHF

USD/
JPY

GBP/
USD

EUR/
USD
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3. A treia clasă de perechi valutare 
sunt perechile exotice.

O pereche exotică cuprinde, de obicei, o monedă 
a unei țări în curs de dezvoltare și o monedă 
majoră. Aceste perechi sunt foarte volatile, dar nu 
au lichiditate, deci au un potențial de rentabilitate 
ridicat și riscuri la fel de mari.

2. Există, de asemenea, perechi 
valutare minore, denumite și 
perechi încrucișate. 
Aceste perechi includ monedele țărilor dezvoltate, 
dar fără dolarul american:

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
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Un contract pentru diferență este un instrument 
de tranzacționare a instrumentelor derivate care 
permite investitorilor să speculeze diferența de 
prețuri de acțiuni, indici, mărfuri, criptomonede și 
alte active, fără a le deține de fapt. Ideea de bază a 
CFD-urilor este destul de simplă: pentru a obține un 
profit, un trader trebuie să prevadă dacă diferența 
dintre prețul curent și prețul viitor va fi pozitivă sau 
negativă. CFD-urile sunt instrumente adecvate 
pentru tranzacționarea pe termen scurt și mediu.

CFD-urile au o mulțime de avantaje, cum ar fi 
cerințele mici pentru depunerea inițială, o gamă 
largă de active subiacente, acoperirea riscurilor și 
altele. Pentru a le vedea pe toate, accesați această 
pagină. 
Unul dintre avantajele cheie ale CFD-urilor este că 
acestea vă oferă o oportunitate de a vă diversifica 
portofoliul. Activele care stau la baza CFD presupun 
un interval amplu ce include mărfuri, stocuri, metale, 
indici și criptomonede.

CONTRACTE PENTRU 
DIFERENȚĂ (CFD-URI)
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PETROLUL BRUT

Petrolul brut este poate cea mai tranzacționată 
marfă. Prețurile petrolului sunt foarte sensibile la 
diverși factori și, în consecință, se mișcă constant, 
ceea ce face ca CFD-urile petrolului să fie un 
instrument ideal pentru investiții pe termen scurt și 
mediu.

Ce factori influențează prețul petrolului?

Factorul cheie este raportul ofertă-cerere. O lipsă a 
ofertei determină o creștere a cererii și a prețurilor, 
în timp ce oferta excesivă poate duce la o scădere 
a cererii și o scădere a prețurilor. La rândul său, 
aprovizionarea cu petrol este influențată de factori 
macroeconomici și geopolitici, precum relațiile 
dintre țările exportatoare de petrol.

Cu siguranță, ați auzit de giganȚi precum Google, 
Microsoft, Apple, Tesla și Facebook. Acestea și 
multe alte corporații emit acțiuni care reprezintă 
valori mobiliare care confirmă dreptul de proprietate 
asupra unei părți a companiei. Totuși, pentru a 
cumpăra astfel de acțiuni, este nevoie de destul de 
mulți bani. Pentru a evita cerințele mari de depozit, 
mulți investitori preferă să tranzacționeze CFD-uri pe 
acțiuni. Astfel, fără a deține un stoc, puteți beneficia 
totuși de fluctuațiile prețurilor acțiunilor.

STOCURI
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Aurul este cel mai tranzacționat metal prețios. 
Are un statut de activ de siguranță, deoarece 
este considerat a fi o bună acoperire în cazul 
unor tulburări economice, cum ar fi deflația sau 
recesiunea. Tranzacționarea CFD-urilor de aur are o 
serie de avantaje. De exemplu, nu trebuie să plătiți 
o valoare completă a acestui activ pentru a câștiga 
din diferența de preț. În plus, CFD-urile de aur nu 
au termen de expirare, așa că vă puteți închide 
poziția oricând doriți. Mulți traderi văd aurul ca fiind 
o investiție solidă, deci poate fi un instrument bun 
pentru diversificarea portofoliului.

METALE INDICI

Indicii bursieri sunt indicatorii care reflectă dinamica 
piețelor bursiere. Principalele piețe bursiere și indicii 
acestora sunt:

Tranzacționând indici CFD în loc de stocurile unei 
singure companii, permit expunerea diversificată, 
deoarece mai mulți factori sunt incluși în formarea 
prețurilor unui indice de acțiuni.

American cu indicii S&P 500, NASDAQ și Media 
Industrială Dow Jones
Britanic cu indicele FTSE 100
German cu indicele DAX
Japonez cu indicele Nikkei 225
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Pentru a enunța într-un mod simplu, criptomonedele 
sunt bani virtuali care nu au o formă fizică. Pot fi 
utilizate pentru a plăti achiziții, pot fi transferate 
între conturi și schimbat cu bani fiat. Principalele 
caracteristici ale criptomonedelor sunt anonimatul, 
descentralizarea, transparența și securitatea. 
De aceea, banii digitali au câștigat o imensă 
popularitate în rândul investitorilor. Cu siguranță, 
toată lumea a auzit ceva despre Bitcoin, dar există 
și alte criptomonede, precum Etherium, Litecoin, 
Ripple și Bitcoin Cash, pe care le puteți tranzacționa 
într-o formă de CFD cu InstaForex.

CRIPTOMONEDE
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În termeni simpli, levierul reprezintă un împrumut 
pe care vi-l acordă un broker, astfel încât să puteți 
tranzacționa volume mai mari. Marja reprezintă 
o parte din fondurile proprii pe care un broker o 
blochează pentru a vă oferi avantajul.

Levierul oferă oportunități mai mari de 
tranzacționare, dar prezintă și un risc mare. Să 
presupunem că un trader a decis să tranzacționeze 
cu un depozit de 100 USD și a ales un avantaj 
de 1:10. Aceasta înseamnă că fiecare mișcare a 
prețurilor cu un pip își va modifica depozitul cu 
0,10 USD (cu o mărime a tranzacției de 0,1 lot). Cu 
alte cuvinte, o mișcare a prețurilor de doar 100 de 
pips împotriva poziției sale va provoca traderului o 
pierdere de 10 dolari.

CE REPREZINTĂ LEVIERUL 
ȘI MARJA?
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Tranzacționarea pe Forex este facilitată printr-un 
software special - o platformă de tranzacționare. 
De fapt, există o mare varietate de platforme 
de tranzacționare, dar cea mai populară este 
MetaTrader 4 (MT4) sau o altă versiune, MetaTrader 
5.

InstaForex oferă platforma InstaTrader bazată pe 
MT4. Această platformă pune la dispoziție conținutul 
în mai multe limbi, are un set extins de instrumente 
pentru grafice și indicatori integrați, permite 
îndeplinirea mai multor sarcini, furnizează fluxuri de 
știri economice și are multe alte funcții.

În afară de versiunile desktop, puteți utiliza, de 
asemenea, versiuni de platforme de tranzacționare 
pentru smartphone-uri (pentru iOS și Android) sau 
puteți tranzacționa cu ajutorul unui browser web 
prin WebTrader ce e dezvoltat de noi.

CE ESTE O PLATFORMĂ DE 
TRANZACȚIONARE?
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După înregistrarea unui cont de tranzacționare, 
veți primi automat datele de autentificare pe 
adresa dumneavoastră de e-mail. Pentru a începe 
tranzacționarea, trebuie să descărcați o platformă 
de tranzacționare de aici și să o instalați pe 
computerul dumneavoastră. După ce ați terminat, 
rulați platforma și introduceți datele dumneavoastră 
de autentificare, Login și Password, în fereastra pop-
up. Vă rugăm să vă asigurați că selectați Serverul 
corect ori pentru un cont Demo, ori pentru unul Live 
și faceți clic pe Login.

Contul demo este disponibil gratuit la InstaForex 
aici. Acesta îi va ajuta pe cei care sunt complet 
începători să obțină  sentimentul de tranzacționare 
sau să testeze unele strategii, folosind fonduri 
virtuale în locul banilor proprii. 

CUM SĂ VĂ CONECTAȚI 
LA O PLATFORMĂ DE 
TRANZACȚIONARE 
ȘI CUM SĂ ÎNCEPEȚI 
TRANZACȚIONAREA?

Vă rugăm să rețineți că acest cont demo 
este potrivit în mare parte pentru cei care 
sunt total începători și se bazează pe 
aceleași caracteristici ale unui cont Live, 
așa că există posibilitatea ca celelalte 
conturi Live ale noastre să fie mai potrivite 
pentru strategia dumneavoastră de 
tranzacționare.
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După deschiderea unei platforme de tranzacționare, 
veți putea vedea graficele de preț. InstaTrader și 
MT4 oferă trei tipuri de grafice.

CE SUNT GRAFICELE 
FOREX?

Un grafic liniar ilustreză o linie, conectând o serie de 
prețuri de închidere înregistrate pentru o anumită 
perioadă de timp. De exemplu, în intervalul de timp 
M5 de mai jos, puteți vedea că la fiecare 5 minute 
liniile sunt conectate pentru a afișa trendul general 
al prețurilor unei perechi valutare.

GRAFIC LINIAR
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Un grafic cu bare reprezintă prețurile de deschidere 
și închidere, precum și maximele și minimele pentru 
o anumită perioadă de timp. Intervalul de timp poate 
fi ales în setările platformei.

Punctul superior al barei este cel mai mare preț 
pentru o perioadă aleasă, în timp ce prețul minim 
este reprezentat de punctul inferior. Linia din partea 
dreaptă reprezintă un preț de deschidere, în timp ce 
cea din stânga reprezintă un preț de închidere.

GRAFICE CU BARE

Un grafic de sfeșnice japoneze oferă aceleași 
informații ca un grafic cu bare. Cu toate acestea, 
sfeșnicele japoneze sunt mai simple și mai ușor de 
lucrat cu ele.

Dacă prețul crește într-o anumită perioadă, corpul 
sfeșnicului este gol. Dacă prețurile scad, corpul 
devine negru. Corpul de sfeșnice reprezintă o 
gamă între prețurile de deschidere și închidere. 
InstaTrader vă permite să reglați setarea culorilor 
pentru o tranzacționare confortabilă. În imaginea de 
mai jos, sfeșnicul verde arată creșterea prețurilor, în 
timp ce cea roșie indică o scădere a prețurilor.

SFEȘNICE JAPONEZE
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Analiza grafică consecventă ar trebui să fie 
efectuată pe diferite intervale de timp. Intervalele de 
timp reprezentate includ următoarele perioade:

Intervalele de timp mai mari ajută la analizarea 
trendurilor pe termen lung. Un grafic săptămânal, 
de exemplu, poate arăta mișcările prețurilor pe o 
perioadă de cinci ani și unul lunar timp de douăzeci 
de ani. În acest fel, analizați mișcările pieței dintr-o 
perspectivă pe termen lung și faceți previziuni 
corecte pe măsură ce obțineți date mai obiective.
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CARE SUNT 
INSTRUMENTELE GRAFICE 
ȘI CUM SĂ LE FOLOSIȚI?

Instrumentele grafice vă pot ajuta să analizați 
mișcările pieței pe grafice. InstaTrader are o bară 
de instrumente care conține elemente și obiecte 
grafice, cum ar fi text, forme, semne,etc. Aceste 
elemente pot fi adăugate în fereastra graficului. În 
analiza tehnică, o serie de instrumente de linie sunt 
importante pentru tranzacționarea eficientă, dar vom 
aborda acest lucru mai târziu.

O comandă este instrucțiunea dumneavoastră către 
un broker pentru a cumpăra sau a vinde un anumit 
bun. Există comenzi instantanee care sunt executate 
imediat după plasarea acestora și comenzi în 
așteptare care sunt executate în viitor imediat ce 
sunt îndeplinite anumite condiții.

Pentru a afla cum să plasați o comandă pe 
InstaTrader, urmăriți tutorialul nostru video.

CARE SUNT TIPURILE DE 
COMENZI?
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COMENZILE ÎN AȘTEPTARE 
SUNT DE URMĂTOARELE 
TIPURI:

Comanda Buy Limit este plasată sub un anumit nivel 
de preț. Adică, atunci când analizează piața, un trader 
se așteaptă ca prețul să crească în viitorul apropiat, 
plasează o comandă Buy Limit sub nivelul prețurilor 
actuale.

Sell Limit este exact la fel cu comanda Buy Limit, dar 
este plasată peste nivelul actual al prețurilor.

Comenzile în așteptare Buy Stop și Sell Stop diferă de 
comanda Limit numai prin faptul că sunt plasate atunci 
când se presupune că trendul va continua într-o direcție 
și nu se va inversa.

Comenzile Stop Loss și Take Profit sunt de asemenea 
instrumente indispensabile pentru un trader pentru 
gestionarea pozițiilor deschise.

După cum sugerează și numele, comanda Stop Loss 
este destinată limitării pierderilor. 

Reprezintă o instrucțiune pentru un broker astfel încât 
acesta să închidă o tranzacție de îndată ce un preț 
atinge un anumit nivel, cunoscut sub numele de stop 
price. 

Odată ce acest nivel este atins, comanda Stop Loss se 
transformă într-o comandă de piață și este executată la 
cel mai bun preț disponibil.

Comanda Take Profit este de obicei folosită în 
tranzacționarea pe termen scurt pentru a stabili profituri. 
Similar cu comenzile Stop Loss, comanda Take Profit 
este declanșată odată ce un preț atinge un nivel 
specificat și este executat la cel mai bun preț disponibil.
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CARE SUNT TIPURILE DE 
ANALIZĂ A PIEȚEI?

Pentru orice trader valutar este esențial să se 
prevadă o mișcare suplimentară a prețurilor pentru 
a lua o decizie corectă de tranzacționare. În acest 
scop, se aplică analiza de piață. Există 2 tipuri 
principale de analiză: Fundamentale și Tehnice. 

Analiza fundamentală se bazează pe studiul 
indicatorilor economici ai unei anumite țări. Analiștii 
fundamentali acordă o atenție deosebită știrilor 
despre produsul intern brut, ratele dobânzilor, 
inflația și alte statistici, încercând să anticipeze cum 
vor afecta acestea monedele și alte active. 

Analiza tehnică reprezintă prognoza mișcărilor 
viitoare de preț bazate pe examinarea evoluției 
prețurilor anterioare. Esența acestei analize este 
identificarea tiparelor graficelor de tranzacționare 
în combinație cu utilizarea indicatorilor tehnici. 
Analiza tehnică se aplică tuturor instrumentelor 
de tranzacționare, cum ar fi valute, acțiuni, 
criptomonede etc.
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https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Începeți călătoria dumneavoastră cu InstaForex către lumea
tranzacțiilor, ghid dumneavoastră de încredere pentru Forex.

Avertisment de risc: 

CFD-urile sunt instrumente complexe și prezintă un risc ridicat de a pierde banii rapid din cauza efectului de levier. 78.24% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când
tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă
pierde banii.


