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• Какво e FOREX? 

• Какво движи валутния пазар?

• Типове валутни двойки и спот цена. Базова и котираща валута

• Как се изчислява резултат от сделка

• Ливъридж и маржин

• Пренос на отворени позиции (SWAP)

• Видове поръчки (ордери)

• Въпроси и отговори

СЪДЪРЖАНИЕ
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Какво е FOREX? Търговията на една валута спрямо друга

Защо съществува? От бизнес цели до спекулации за трилиони долари. Балансиране на
търговията между държавите. Застраховане срещу валутен риск. Спекулация с цел бързи
печалби

Кой търгува FX? Централни банки; компании, занимаващи с внос/износ, с цел
застраховане срещу валутен риск, спекуланти, инвеститори отвъд граница, с цел
застраховане срещу валутен риск и др.

Дневни обеми

• 1.490 USD трилиона спот сделки (с незабавна доставка)
• 475 USD милиарда валутни форуърди (с доставка над два дни)
• 1.765 USD трилиона валутни суапи
• 207 USD милиарда опции и други деривати

Работно време от неделя 22:00 (Нова Зеландия) до петък 24:00 (САЩ) без прекъсване

КАКВО Е FOREX (ВАЛУТНА ТЪРГОВИЯ)
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• Централните банки

• Хедж фондове
• Новини

• Политика

КАКВО ДВИЖИ FX ПАЗАРА?
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• Видове валутни двойки:

• Major (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF)

• Minor (AUD/HUF, CAD/PLN, EUR/HKD)

• Exotic (USD/RUB, USD/CNH, CAD/MXN)

• Metals (XAU/USD, XAU/EUR, XAG/USD, XAG/EUR)

• Базова и котираща валута: Валутният курс изразява стойността на една валута спрямо
друга. Първата валута се нарича “базова”, а втората валута – „котируема“

Пример- 1.1126 EUR/USD едно евро (първата валута или базовата)
струва 1.1126 долара (втората валута или котируема)

• Сделка на спот цена: По-голямата част от сделките, извършвани на международните
валутни пазари са спот сделки. Сделка, чието изпълнение се извършва на спот-вальор, т.е.
до два работни дни след сключването й. Денят на доставка на валутите се нарича вальор.
При маржин търговията с валута (FOREX) няма реална доставка на валутите.

ВАЛУТНИ ДВОЙКИ
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• Пипс: най- малкото ценово изменение, което дадена валута може да направи.

• EURUSD цена 1.1134
• USDJPY цена 112.59

• Една десета от пипса (pipette):

• EURUSD 1.11346
• USDJPY 112.597

• Спред: Разликата между цената, на която можете да купите и тази, на която можете да 
продадете.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1,10047 - 1,10040 = 0,00007 (0.7 пипс)
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КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА РЕЗУЛТАТЪТ?

Сделка Валутен курс 
EUR/USD

Дата Сметка EUR Сметка USD

(1) Купува 10 000 EUR/USD 1.1250 20 май +10 000 - 11 250

Баланс по сметка след сделката EUR 0 USD +100

На 20 май купувате 10 000 EUR/USD на курс 1,1250 (1). Какво всъщност се случва. Купувате 10 000 евро, за
които заплащате с 11 250 долара (10 000*1,1250). Евровата ви сметка се кредитира с 10 000 евро, а
доларовата ви се дебитира с 11 250 долара. След два дена еврото поскъпва с един цент спрямо долара и
вече се разменя за 1,1350. На 23 май продавате вашите 10 000 EUR/USD по курс 1,1350 (2). Какво се случва
с балансът на вашите сметки. Наличните ви 10 000 евро продавате, получавайки за тях 11 350 долара.
С тях покривате дължимата от покупката сума в размер на 11 250 долара и по вашата доларова
сметка като краен резултат ще имате +100 долара. Резултатът от сделка винаги е във втората
валута!
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• Какво е ливъридж? Представлява съотношението на собствените към заемните средства.
Ако разполагате със сметка в размер на 500 USD, при ливъридж 1:100, Вие ще можете да
заемате позиции в размер на 50 000 USD.

• Какво е маржин? Маржин търговията представлява търговия, при която не се заплаща
цялата стойност на сделката, а само част от нея. Като обезпечение по сделката се използва
гаранционна сума. Изчислява се винаги в първата валута. Маржин търговията носи висок
риск, тъй като постигнатият резултат независимо дали е печалба или загуба се
мултиплицира.

• Маржин кол и stop out. Автоматично затваряне на позициите (Stop out) се прави от
брокера, когато вашета гаранционна сума за търговия не достига за поддържане на
маржин изискването. Първо, трейдърът получава маржин кол с предупреждение и ако не
внесе допълнителни средства, или не затвори позицията си, тя се затваря автоматично.

ЛИВЪРИДЖИ МАРЖИН
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• Откриваме дълга позиция при маржин изискване 1% (ливъридж 1:100)

Купуваме 10 000 EUR/USD на цена 1.1250

Маржин = 10 000 * 1% = 100 евро. Ако сметката ни е в долари превалутираме тези сто евро в
долари по курс 1,1250 и се получават 112.5 долара.

• Откриваме къса позиция при маржин изискване 2% (ливъридж 1:100)

Продаваме 10 000 GBP/USD на цена 1.4150

Маржин = 10 000 * 2% = 200 паунда. Ако сметката ни е в евро превалутираме тези 200 паунда
по курс EUR/GBP (0.7787) и се получават 200/0.7787 = 256.84 евро.

ВАЖНО:
Маржин изискването винаги е в първата валута от валутната двойка, а резултатът във втората!

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА МАРЖИНЪТ?



11

• Откриваме дълга позиция при маржин изискване 1% (при ливъридж 1:200)

Купуваме 10 000 EUR/USD на цена 1.1250

Маржин = 10 000 * 1% = 100 евро. Ливъриджът увеличава два пъти сумата с която можете да
търгувата и със 100 евро ще можете да търгувате с обем 20 000. Следователно за позиция от
10 000 ще трябва маржин 50 евро. Ако сметката ни е в долари превалутираме тези 50 евро в
долари по курс 1,1250 и се получават 56.25 долара.

• Откриваме къса позиция при маржин изискване 2% (при ливъридж 1:200)

Продаваме 10 000 GBP/USD на цена 1.4150

Маржин = 10 000 * 2% = 200 паунда. Ливъриджът увеличава два пъти сумата с която можете
да търгувата и със 200 паунда ще можете да търгувате с обем 20 000. Следователно за
позиция от 10 000 ще трябва маржин 100 паунда. Ако сметката ни е в евро превалутираме
тези 100 паунда по курс EUR/GBP (0.7787) и се получават 100/0.7787 = 128.42 евро.

ВАЖНО:
Маржин изискването винаги е в първата валута от валутната двойка, а резултатът във втората!

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА МАРЖИНЪТ?
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• Суап (Swap) Swap (или Rollover) е лихва, която се начислява за пренос на отворена валутна
позиция, когато тя се държи след 17:00 ч. (Eastern Time - Ню Йорк). Когато търгувате в
рамките на деня, не плащате лихва. Ако държите позицията си отворена за повече от един
ден, тогава получавате лихва за валутата, която сте купили, и плащате лихва за валутата,
която продавате. Тази размяна на лихва се нарича суап. Суап числата обикновено са
дадени в брой пипсове, които се добавят или отнемат от курса на отваряне на позицията
или пък като сума, която се кредитира или дебитира директно в сметката за търговия. Ако
купите валута с по-висок лихвен процент от лихвения процент на тази, която продавате, то
разликата ще е положително число, и ще Ви бъде платено на следващия работен ден под
формата на положителен суап.

ПРЕНОС НА ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ (SWAP)
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ВИДОВЕ ПОРЪЧКИ (ОРДЕРИ)| ПАЗАРЕН ОРДЕР

Ордер за
ПОКУПКА

на текуща цена

• Гарантира изпълнение, но не гарантира цена. 
• Валутният пазар е изключително ликвиден, така че рядко ще има случаи, в които

пазарният ордер да бъде изпълнен на цена различна от тази, която виждате в
момента на поставянето му.

Ордер за
ПРОДАЖБА

на текуща цена
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ВИДОВЕ ПОРЪЧКИ (ОРДЕРИ)| ЛИМИТ ОРДЕРИ

Лимит ордер
ПРОДАВА

• Лимит ордерите се използват за да купите или продадете на цена по-изгодна от
текущата в момента.

• Гарантира се цена, но не и изпълнение.

Лимит ордер
КУПУВА
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ВИДОВЕ ПОРЪЧКИ (ОРДЕРИ)| СТОП ОРДЕРИ

Стоп ордер
ПОКУПКА

• Стоп ордерите винаги се използват за покупка или продажба на по-неизгодна цена от
тази в момента.

• Когато нивото зададено със съответния стоп ордер бъде достигнато, той автоматично
става пазарен и се изпълнява възможно най-бързо на пазарна цена.

Стоп ордер
ПРОДАЖБА
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ЗАЩО ДА ТЪРГУВАМЕ FX?

• Пазарът е отворен 24 часа в денонощието пет дена в седмицата

• Възможност за маржин търговия с малки суми

• Търговия без комисиони

• Моментално изпълнение на поръчките

• Най-ликвидният финансов пазар

• Възможност за хеджиране (застраховане) на валутен риск

• Леснодостъпна и огромна по обем информация, анализи и коментари
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КАК МОЖЕ ДА СЕ ИНВЕСТИРА ЧРЕЗ ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ

ELANA Global Trader
Акции от над 30 борси по света, 
разнообразие от инструменти за 
търговия с петрол, злато и други 
суровини

globaltrader.elana.net

ELANA BG Trader
Най-достъпната търговия на 
Българска фондова борса

bgtrader.elana.net

ELANA MetaTrader
Лесна валутна търговия,
договори за разлика за петрол и газ

metatrader.elana.net
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Ние сме на разположение да обсъдим 
Вашата инвестиция!

ЕЛАНА Трейдинг

Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12
ул. Лъчезар Станчев 5, София 1756
тел: +359 (2) 81 000 95
факс: +359 (2) 95 815 29
metatrader@elana.net
globaltrader@elana.net

Bloomberg: ELAN GO
www.elana.net/trading

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

mailto:metatrader@elana.net
mailto:globaltrader@elana.net
www.elana.net/trading
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Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. 

Гаранции: Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документи, гарантират, че: (1) изразеното мнение отразява точно негово или нейно лично 
виждане за споменатите ценни книжа или емитенти; (2) никаква част от заплащането на анализатор е, е било или ще бъде обвързано по пряк или непряк 
начин с изразената препоръка или мнения в този документ.

Финансов интерес: ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или притежава акции на анализираните компании. ЕЛАНА Трейдинг не притежава по-голям дял от 5% 
от акциите в обращение на компаниите, обект на анализ или коментар в този документ. Анализаторът(ите) не притежават акции на компаниите, освен ако не 
е изрично споменато. 

Регулаторен орган: Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. „Будапеща“ 16

Разкриване на информация: Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на цитираните факти, надеждност на източниците на информация и 
ясно определяне на направените допускания, предвиждания, прогнози и очаквани цени в този документ. Препоръките се базират на публично достъпна 
информация, която се счита за благонадеждна, но за която не се поема отговорност за пълнотата и точността. Нито на ЕЛАНА Трейдинг, нито на служителите 
на компанията, трябва да се търси отговорност за използваната публично достъпна информация. Изразеното мнение в този документ може да се различава 
от оповестено виждане в други отдели и направления в ЕЛАНА Трейдинг или от други служители. Допълнителна информация по този документ е налична 
при поискване. Източниците на информация в таблиците и графиките в този документ са изчисления на ЕЛАНА Трейдинг, освен ако не е споменато друго. 
ЕЛАНА Трейдинг предприема необходимите организационни и административни мерки за предотвратяване и избягване на конфликти на интереси във 
връзка с изготвяните препоръки.

Рискове за инвеститорите: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови 
инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните 
инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете, свързани с инвестиции във финансовите 
инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или стойността на инвестициите може да се понижи или покачи. Ценните 
книжа или инвестициите може да доведат до загуби за инвеститора. Предходно постижение не е гаранция за бъдещо представяне. Промени във валутните 
курсове може да имат неблагоприятен ефект върху стойността, цената или дохода от инвестиции в ценни книжа. 

Конфликт на интереси: Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изготвени в съответствие с Указанията за предотвратяване на конфликт на интереси на дружеството.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


