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Poniższy ebook nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 
roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania 
decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności  
za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym ebooku. Kopiowanie 
bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.

Handel na rynku Forex jest świadczony przez Conotoxia Ltd. mającą prawo do wykorzystywania znaku 
towarowego Conotoxia. Conotoxia Ltd. jest regulowana przez CySEC (nr licencji 336/17). 73,18% rachunków 
inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego 
dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie 
ryzyko utraty pieniędzy.
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Od redakcji

W niniejszym e-booku pragniemy zapoznać Cię z rynkiem Forex. Zapewne wiesz już, na czym polega 
wymiana walut. Tutaj dowiesz się, jakie są podstawowe różnice między transakcjami kantorowymi 
a transakcjami na Forex. Poznasz, czym jest CFD i jakie korzyści przynosi handel na rynku Forex. 
Zapraszamy!

Po przeczytaniu tego e-booka dowiesz się:

czym jest rynek Forex,
czym jest kontrakt CFD,
jak działa dźwignia finansowa,
jak wygląda platforma transakcyjna,
jakie są najważniejsze waluty świata,
kilku ciekawostek o rynku Forex.

Poznaj FOREX!  
Różnica między CFD a transakcjami kantorowymi

KONTRAKTY CFD

Duża płynność

Handel 24/5

Dostęp do rynków z całego świata

Infolinia
+357 250 300 46

Napisz wiadomość
support@cy.conotoxia.com

Conotoxia Ltd. 
Chrysorroiatissis 11, 3032 Limassol, Cyprus

KANTOR

Brak dźwigni

Brak dostępu do wszystkich walut

Duży próg wejścia

Poznaj FOREX!  Różnica między CFD a transakcjami kantorowymi
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Jeżeli właśnie czytasz ten e-book, zapewne 
dobrze znane są Ci transakcje w kantorze, 
czyli powszechna wymiana jednej waluty  
na drugą.

Załóżmy, że lecimy na wakacje za granicę 
i chcemy kupić obcą walutę. Najczęściej 
robimy to w kantorze, który jest w pobliżu 
naszego domu lub korzystamy np. z usług 
portali internetowych, takich jak Cinkciarz.pl. 
Tak samo w przypadku, gdy jesteśmy  
dużym hurtownikiem i zamawiamy towar  
np. z Niemiec czy Francji. Na zakup zamówio-
nych dóbr będziemy potrzebowali EUR, czyli 
znów skorzystamy z transakcji kantorowej 
i wymienimy PLN na EUR. Wielu z nas 
ma też rodzinę lub znajomych za granicą  
(np. w Anglii). Oni wracając do Polski,  
też wymieniają walutę obcą na inną.

Tradycyjnym sposobem na pozyskanie obcej 
waluty jest jej wymiana w kantorze. Może 
ona służyć takim celom, jak zakup pieniędzy  
na wakacje, nabycie waluty na zakupy  
za granicą, sprzedaż waluty po otrzymaniu 
płatności ze zrealizowanej transakcji  
z zagranicznym kontrahentem itp.  
Do tego wszystkiego możemy dodać również 
dywersyfikację oszczędności gotówkowych  
o waluty obce, a także typowe zakupy waluty 
obcej pod inwestycje czy spekulacje.

Niejednokrotnie zdarza się, że inwestor liczy 
na to, że waluta danego kraju, niczym akcje 
przedsiębiorstwa, które ma się dynamicznie 
rozwijać, zacznie drożeć w relacji do waluty 
drugiego kraju. Wtedy też posiadając  
np. polskie złote, możemy wymienić  
je w kantorze na dolary amerykańskie,  

Transakcje kantorowe

ebook
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korony norweskie, franki szwajcarskie, euro 
itd. po określonym kursie. Taka wymiana 
oznaczać będzie, że staniemy się posiadaczem 
waluty obcej albo w gotówce, albo  
w postaci zapisu elektronicznego na koncie, 
a do wymiany dojdzie na zasadzie 1:1  
po określonym kursie walutowym. W momencie, 
gdy zakupiona waluta umocni się lub gdy złoty 
osłabnie, na różnicy w kursie może zostać  
osiągnięty zysk. Przykład: możemy zainwe-
stować 100 000 euro po kursie 4,25. Gdy kurs 
wzrośnie do 4,35, to potencjalny zysk wyniesie 
10 000 złotych.

Natomiast co by było, gdyby istniała możli-
wość inwestowania polegająca na określeniu 
zmiany kursów par walutowych bez posiadania 
walut obcych?

Gdyby można było określić np. czy euro 
lub funt będą mocniejsze bądź słabsze  
w relacji do dolara lub złotego i odwrotnie,  
nie posiadając faktycznie ani euro, ani funta? 

Jak wynika z powyższego przykładu, w takiej 
sytuacji liczy się tak naprawdę zmiana kursu 
walutowego, a nie to, czy posiadamy walutę 
obcą. W ten sposób powstały kontrakty  
na różnicę kursową, zwane CFD (ang. 
Contract For Difference). Kontrakty CFD 
są bardzo popularne na rynku Forex i dają 
możliwość uczestnictwa w nim inwestorom 
indywidualnym.

Transakcje kantorowe

CFD
Contract For Difference
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Rynek walutowy jest większości z nas 
bardzo dobrze znany. Uczestniczymy w nim 
mimowolnie, często nawet nie zastanawiając 
się nad tym. Ilekroć w swoim życiu kupiliśmy 
walutę, aby np. pojechać na wakacje  
lub zakupić jakiś produkt w zagranicznych 
serwisach aukcyjnych lub sklepach, wzię-
liśmy udział w obrocie na rynku Forex. 
Jeśli prowadzisz firmę, która potrzebuje 
zapłacić za importowane towary w euro 
czy dolarach, musisz je najpierw kupić, aby 
następnie zapłacić walutą. Jeśli z kolei 
zajmujesz się eksportem i otrzymujesz zapłatę  
od zagranicznego kontrahenta, to najczęściej 
walutę obcą wymieniasz na krajową i tym 
samym także bierzesz udział w obrocie  
na rynku Forex. Świadomie lub nie, znaczna 
część osób w sposób pośredni lub bezpośredni 
uczestniczy w handlu na rynku Forex  

i co więcej, może dostrzegać zmieniający się 
na korzyść lub niekorzyść kurs walutowy. 

Jednak rynek Forex to nie tylko inwestorzy 
indywidualni, ale też globalne instytucje 
finansowe, banki, korporacje i banki centralne 
poszczególnych krajów. Dziś możliwość 
uczestnictwa w rynku obok tych instytucji  
ma każdy z nas.

Rynek Forex 
dookoła nas. Ty też jesteś 
jego uczestnikiem.

ebook
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Kim są uczestnicy rynku 
Forex? 
Są to np.:

• duże instytucje finansowe,
• banki centralne,
• banki komercyjne,
• międzynarodowe przedsiębiorstwa i korporacje,
• fundusze inwestycyjne,
• brokerzy,
• inwestorzy indywidualni.

Rynek Forex dookoła nas - Ty też jesteś jego uczestnikiem
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Forex (ang. Foreign Exchange) jest to naj-
większy i najpłynniejszy rynek świata, 
będącym miejscem wymiany walut. Cechami 
wyróżniającymi ten rynek są przede wszystkim: 

• dostępność, 
• szybkość realizowanych transakcji,
• możliwość użycia dźwigni finansowej. 

To właśnie tu dochodzi do wymiany jednej 

waluty na drugą po określonej cenie/kursie. 
Ten największy segment rynku daje obroty 
rzędu bilionów dolarów dziennie na całym 
świecie, zapewniając sobie w ostatnich latach 
ciągły wzrost popularności. Dzięki dużej 
zmienności kursów i dostępie do dziesiątek 
walut możliwości inwestorskich jest bardzo 
wiele.

Rynek walutowy Forex, w przeciwieństwie  
do giełd papierów wartościowych, pracujących 
w określonych godzinach, oferuje możliwość 
handlu 24/5, czyli nieprzerwanie przez 24 
godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu,  
od poniedziałku do piątku. 

Warto wiedzieć, że Forex jest rynkiem 
pozagiełdowym (ang. OTC – over the counter). 
Oznacza to, że nie posiada jednego ściśle 
określonego miejsca handlu, jak przykładowo 
nasza polska Giełda Papierów Wartościowych 
z siedzibą w Warszawie, NYSE w Nowym Jorku 
czy LSE w Londynie. Wszystkie transakcje 
między uczestnikami na rynku Forex odbywają 
się za pomocą elektronicznych platform 
obrotu, zwanych platformami transakcyj-
nymi.

Zobacz czym jest Forex

ebook
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Zobacz czym jest Forex

Zdecentralizowana struktura rynku

RETAIL TRADER

FX BROKER A

FX BROKER B

ECN D

ECN C

ECN A

ECN B

EBS

REUTERS

BANK B

BANK N

BANK M

BANK L

BANK K

BANK A

BANK D

BANK G

BANK C

BANK J

BANK I

BANK E

BANK H

BANK F

RETAIL TRADER

RETAIL TRADER

RETAIL TRADER

RETAIL TRADER

RETAIL TRADER
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Dźwignia finansowa – pozwala uczestnikom 
rynku na skorzystanie z większej ilości 
kapitału niż posiadany w rzeczywistości  
na rachunku. Np. aby zakupić równowartość  
10 000 USD, wystarczy posiadać tylko  
500 USD (temat ten jest omówiony w dalszej 
części e-booka).

Niskie spready i prowizje – prowizje pobierane 
przy zawieraniu transakcji są relatywnie 
niskie, a spread może być niższy niż 0,0001 
waluty, gdzie w kantorze wynosić może kilka 
lub nawet kilkanaście groszy. Jest to ogromna 
różnica!

Dostęp do szerokiego grona rynków – dzięki 
kontraktom CFD inwestor ma dostęp nie tylko 
do zmian kursów walut, ale także indeksów 
giełdowych, metali szlachetnych, ropy  

czy nawet rynku kryptowalut.

Duża płynność – uczestnictwo globalnych 
instytucji gwarantuje, że zawsze znajdzie się 
druga strona do realizacji transakcji!

Łatwy i szybki dostęp – niezależnie  
od miejsca, w którym się znajdujemy. Jedyne 
co potrzebujemy, to dostęp do internetu 
 oraz komputer lub urządzenie mobilne, takie 
jak tablet czy telefon.

Niska bariera wejścia – dzięki dźwigni 
finansowej wystarczy niewielki kapitał,  
by móc zacząć inwestować na rynku Forex.

Główne zalety 
rynku Forex i CFD

ebook
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Innowacyjne 
technologie
Wypróbuj nasz system cTrader Automate. 
Sprawdzone, skuteczne i zaawansowane 
narzędzie inwestycyjne.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych  
z powodu dźwigni finansowej. 73,18% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne  
w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD  
i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Reklama

https://cinkciarz.pl/forex
https://cinkciarz.pl/forex


Jak już wcześniej wspomniano, CFD (Contract 
for Difference) to kontrakt na różnice kursowe. 
Zadaniem CFD jest dokładne odzwierciedlenie 
kursu instrumentu, na którym kontrakt się 
opiera (np. kurs pary walutowej, ropy, indeksu 
giełdowego), a którego notowania pochodzą 
z renomowanych globalnych serwisów 
zajmujących się dystrybucją danych z rynków 
finansowych lub od globalnych instytucji 
finansowych. Co ważniejsze, dzięki CFD 
inwestor może zaoszczędzić na opłatach.  
Dla porównania różnica w cenie kupna/
sprzedaży pary USD/PLN może wynosić jedynie 
0,0006 złotego (czyli ułamek grosza), gdzie  
w kantorze może być to kilka lub kilkanaście 
groszy.

Kantor służy do fizycznej wymiany walut. 
Są kantory stacjonarne i internetowe, gdzie 

spready są niższe niż w kantorze tradycyjnym. 
Natomiast w celach inwestycyjnych kontrakty 
CFD mają o wiele więcej zalet i dodatkowo  
są tańsze. Dla przykładu za kupno równo-
wartości 10 000 dolarów przez CFD na parę 
USD/PLN inwestor zapłaci prowizję około  
3 złotych (na podstawie prowizji oferowanej 
przez Conotoxia Ltd. dla transakcji kupna  
i sprzedaży) oraz bardzo mały spread, czyli 
różnicę między ceną kupna i sprzedaży np.: 
3,7858 / 3,7865. Spread w tym przypadku 
wyniesie jedynie 0,0007 grosza, co przy 
kwocie 10 000 USD oznacza 7 złotych. Zatem 
całkowity koszt transakcji to około 10 złotych 
(spread wraz z prowizją). Co więcej, inwestor 
nie musi posiadać 10 000 USD na rachunku. 
Może być to mniejsza kwota, ze względu  
na mechanizm dźwigni finansowej. 
Niskie koszty to niewątpliwie ogromna 

Czym jest kontrakt CFD?
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przewaga rynku CFD w inwestycjach, a na 
najpopularniejszej parze walutowej EUR/USD 
koszt może być nawet niższy.

W przypadku rynku walutowego kontrakt  
na różnicę kursową opiera się o rynkowy kurs 
np. EUR/USD, GBP/USD, EUR/PLN, USD/PLN 
itp. Możliwości CFD na tym się nie kończą, 
bo w zasadzie kontrakt ten można oprzeć  
o wszystko — indeksy giełdowe, akcje, surow-
ce, kryptowaluty itp. Co więcej, kontrakt 
CFD można kupić, gdy oczekujemy wzrostu  
wartości kursu lub sprzedać, gdy oczekujemy 
spadku wartości kursu. W kantorze, żeby 
sprzedać walutę, musisz ją najpierw mieć.  
W przypadku CFD nie musisz mieć dolarów, 
aby je sprzedać, jak widzisz, że cena  
spada i zakładasz, że będzie dalej spadać. 
CFD pozwala na tych spadkach potencjalnie 
zyskiwać.

CFD na pary walutowe pozwala inwestować 
pod wzrost wartości euro względem dolara  

i odwrotnie, nie posiadając ani euro,  
ani dolara, a jedynie mając zdeponowane  
na rachunku polskie złote. Jak to jest możliwe? 
Tak jak wcześniej zostało to wspomniane,  
jest to kontrakt na różnicę kursową, a nie 
transakcja polegająca na fizycznej wymianie 
walut, choć efekt jest bardzo podobny,  
gdyż potencjalne zyski lub ewentualne straty 
wynikają z ko-rzystnej lub niekorzystnej zmiany 
kursu walutowego. O zarządzaniu ryzykiem 
będzie mowa w kolejnych materiałach 
edukacyjnych.

Podsumowując, posiadając jeden rachunek 
inwestycyjny, można wejść do globalnego 
świata inwestycji i działać na wielu rynkach 
jednocześnie przy bardzo niskich kosztach 
transakcyjnych, niskich spreadach oraz z wy-
korzystaniem dźwigni finansowej. Wszystko 
to wraz z możliwością inwestycji pod wzrost 
lub spadek wartości poszczególnych walut, 
indeksów giełdowych, surowców czy krypto-
walut.

Czym jest kontrakt CFD?
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Kontrakty CFD mają wbudowany tzw. 
mechanizm dźwigni finansowej, o której  
będzie więcej w kolejnych materiałach 
edukacyjnych. W skrócie oznacza to,  
że w przeciwieństwie do transakcji kantoro- 
wych, gdzie wymiana odbywa się  
na zasadzie 1:1, w transakcjach CFD dzięki 
dźwigni możliwy jest zakup lub sprzedaż np. 
równowartości 100 000 euro przy posiadaniu 
zaledwie równowartości 5000 euro na  
rachunku inwestycyjnym u klienta detalicznego.  
Oznacza to, że można obracać środkami 
20-30-krotnie większymi niż się w rzeczy- 
wistości posiada, a dzięki temu nawet 
najmniejsze zmiany kursu walutowego staną 
się bardziej istotne.

Należy jednak pamiętać o tym, że dźwignia 
finansowa jest pewnego rodzaju narzędziem, 
z którego można korzystać w stopniu,  
w jakim się samemu to określi. Z reguły czym 
wyższa wykorzystana dźwignia finansowa, 
tym szansa na większy zysk, ale jednocześnie 
wystawiamy się także na większe ryzyko. 
Przy użyciu dźwigni 1:20 zmiana instrumentu 
bazowego (np. kurs USD/PLN) o 1 proc. 
będzie oznaczać zmianę wartość rachunku 
inwestycyjnego o 20 proc. Natomiast  
przy wykorzystaniu poziomu dźwigni 1:5 
będzie to już 5 proc. W ten sposób można 
samodzielnie określić, jakie ryzyko chce się 
podjąć przy chęci osiągnięcia określonego 
zysku.

Mechanizm dźwigni 
nieodłączna część rynku  Forex
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Kalendarz 
ekonomiczny
Bądź na bieżąco z wydarzeniami 
makroekonomicznymi i śledź publikacje danych, 
które mogą mieć wpływ na wycenę instrumentów 
finansowych.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych  
z powodu dźwigni finansowej. 73,18% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne  
w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD  
i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Reklama

https://cinkciarz.pl/forex/serwis-informacyjny/kalendarz-ekonomiczny
https://cinkciarz.pl/forex/serwis-informacyjny/kalendarz-ekonomiczny


Dostęp do rynków finansowych, notowań  
walut w czasie rzeczywistym, indeksów 
giełdowych, metali szlachetnych, ropy czy 
kryptowalut jeszcze nigdy nie był tak prosty. 
Wystarczy jeden rachunek inwestycyjny  
w Conotoxia Ltd. i dostęp do internetu,  
aby z dowolnego miejsca na świecie 

śledzić to, co dzieje się na globalnym rynku  
lub w nim uczestniczyć. To wszystko również 
dzięki innowacyjnej, intuicyjnej i łatwej  
w obsłudze platformie transakcyjnej, która 
jest udostępniona dla klientów portalu 
Cinkciarz.pl, korzystających z usługi Forex 
dzięki firmie Conotoxia Ltd.

Platforma transakcyjna.
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Platforma umożliwia szybkie zrealizowanie 
transakcji, ale także analizowanie wykresów 
oraz spoglądanie na notowania w czasie 
rzeczywistym.

Przykładowy moduł składania nowego zle-
cenia na platformie transakcyjnej.

To właśnie platforma transakcyjna łączy 
inwestora z globalnym rynkiem.

Platforma transakcyjna.

Łatwy dostęp do rynku 
z każdego miejsca na świecie.
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Ciężko jest określić, jaką konkretną wartość 
ma dana waluta, jeśli nie zestawimy  
jej z inną walutą. Podstawą w handlu na rynku 
walutowym jest para walutowa. 

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w kan-
torze widzimy kurs euro na poziomie np. 4,30 
lub dolara na poziomie 3,80. Oznacza to nic 
innego jak wartość euro czy dolara wyrażoną 
w polskim złotym. Jedno euro kosztuje 4,30 
złotego, a dolar 3,80 złotego. Tyle trzeba 
wydać, aby je zakupić. 

Zmiana kursu walutowego wynika ze wzrostu 
lub spadku podaży na daną walutę. Mówimy 
wtedy o umocnieniu dolara czy euro i tym 
samym osłabieniu złotego i odwrotnie. 
Na wzrost lub spadek podaży może mieć 

wpływ także sytuacja gospodarcza i makro-
ekonomiczna obydwu krajów, która jest  
z dużą uwagą śledzona przez inwestorów 
na całym świecie. Klienci Conotoxia Ltd.
mogą obserwować bieżące dane gospodar-
cze z całego świata chociażby w kalen-
darium makroekonomicznym dostępnym  
pod adresem: 

https://cinkciarz.pl/forex/serwis-informacyjny/
kalendarz-ekonomiczny, 

a także czytać serwis informacyjny  
z komentarzami:

https://cinkciarz.pl/forex/serwis-informacyjny/
komentarze-forex.

Pary walutowe

Pary walutowe
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Najpopularniejsze waluty i pary walutowe na świecie

Według danych Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych z siedzibą w Bazylei  
w Szwajcarii z 2016 r. najpopularniejszą  
i najczęściej wymienianą walutą na świecie 
jest amerykański dolar. Następnie na drugim 
miejscu znajduje się euro. Dalej jest japoński 
jen i funt brytyjski. Polski złoty znalazł się  
w tym zestawieniu na 22. miejscu.

Źródło:
https://www.bis.org/statistics/d11_3.pdf

Najpopularniejsze 
waluty i pary walutowe 
na świecie

Spis treści
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W terminologii inwestorów możemy usłyszeć 
taki zwrot jak główne pary walutowe czy 
pozostałe pary walutowe. Określenia te 
mają związek zarówno z obrotem, jaki jest 
dokonywany na poszczególnym walutach 
na rynku, jak i z terminem występującym  
w prawie europejskim, które dodatkowo 
określa maksymalny poziom dźwigni finan-
sowej występujący dla poszczególnych par 
walutowych. Pary walutowe z największym 
obrotem w procentach. 

Źródło: https://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf

Pary walutowe 
a dźwignia finansowa

Pary walutowe 
z największym 

obrotem  
w procentach.

ebook
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Zgodnie z wytycznymi ESMA (Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) 
główne pary walutowe z maksymalną  
dźwignią dla klienta indywidualnego  
na poziomie 1:30 to wszystkie pary, które 
powstają z połączenia następujących walut: 
USD, EUR, JPY, GBP, CAD oraz CHF. Z kolei 
pozostałe pary, dla których maksymalna 
dźwignia finansowa wynosi 1:20, powstają 
przez połączenie wszystkich innych walut, 
czyli np.: AUD, NZD, PLN.

Przy wykorzystaniu maksymalnej dostępnej 
dźwigni finansowej, jeśli zdeponujesz  
na rachunku inwestycyjnym np. 10 000 złotych, 
będziesz mógł obracać kwotą 30-krotnie 
większą, czyli 300 000 złotych!

Pary walutowe a dźwignia finansowa
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To od Ciebie zależy, czy chcesz bardziej 
poznać rynek Forex. Wymieniając waluty  
\w kantorze, wiesz, jak ważny jest kurs 
walutowy oraz możesz być świadomy, jak się 
zmienia i co na niego wpływa. Ta dodatkowa 
wiedza może dać Ci przewagę na rynku,  
a to wszystko zostanie wsparte przez:

Szybkość realizacji transakcji 

– niewątpliwie ważnym elementem jest 
realizacja zleceń bez opóźnień po cenie 
rynkowej. Zawsze.

Możliwość zarabiania na 
wzrostach i spadkach cen 

– na rynku Forex inwestor ma możliwość 
zarabiania, niezależnie od panującego trendu. 
Możesz kupić (zająć pozycję długą), oczekując 
wzrostów kursu lub sprzedać (zająć pozycję 
krótką), inwestując na spadkach.

Handel 24 godziny na dobę 5 
dni w tygodniu 

– rynek walutowy daje możliwość ciągłego 
handlu od poniedziałku do piątku przy korzyst-
nych spreadach nawet w nocy!

Dostęp do wiedzy 

– śledząc to, co dzieje się na rynkach, 
będziesz się uczyć. Codzienna dawka naj-
ważniejszych informacji z rynku i ze świata 
może pomóc podczas podejmowania decyzji 
inwestycyjnych: 

https://cinkciarz.pl/forex/serwis-informacyjny/
komentarze-forex.

Konto demonstracyjne 

– zapewnia możliwość przetestowania  
i sprawdzenia swojej strategii tak jak  
na koncie rzeczywistym. To rozwiązanie daje 
sposobność do zapoznania się z najważniej-
szymi funkcjami i narzędziami platformy bez 
inwestowania realnych środków i ponoszenia 
ryzyka. 

Sprawdź:

https://fx.cinkciarz.pl/users/add/FOREX.

Jednak to jeszcze nie koniec tego e-booka.

Podsumowanie

Podsumowanie
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Czy wiesz, że... 

Kiwi to nie tylko owoc? Terminem kiwi określa 
się również walutę Nowej Zelandii, czyli dolara 
nowozelandzkiego (NZD). Ma to z jednej stro-
ny związek z faktem, że gospodarka Nowej 
Zelandii jest związana z ceną i popytem na 
produkty rolne w tym kraju. Z drugiej zaś 
strony nazwa pochodzi od narodowej ikony 
Nowej Zelandii — nielotnego ptaka zwanego 
kiwi, który jest zobrazowany po jednej stronie 
jednodolarowej monety.

Średni dzienny obrót w kwietniu 2016 
roku według danych Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych z siedzibą w Bazylei sięgał 
5,1 biliona dolarów.

Kabel to popularne określenie funta bry-
tyjskiego, a także pary walutowej GBP/USD. 
Nazwa pochodzi od transatlantyckiego 
kabla telegraficznego, za pomocą którego już  
w połowie XIX wieku przesyłano informacje 
o kursie dolara i funta brytyjskiego między 
giełdami w Londynie i Nowym Jorku.

Według danych KNF w Polsce w 2018 roku 
aktywnych na rynku Forex było ponad 43 000 
inwestorów, a łączna suma zrealizowanego 
zysku wyniosła ponad 138 mln złotych.

Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transatlantycki_kabel_telegraficzny

Czy wiesz, że...

5.1 Biliona $
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Korzystaj z atrakcyjnych 
kursów wymiany walut 
podczas zagranicznych wyjazdów. 
Płać bezpiecznie i wygodnie.

Reklama

http://cinkciarz.pl
https://cinkciarz.pl/wymiana-walut

