
7 переваг форекс

Останнім часом міжнародний валютний ринок Forex завойовує все більшу популярність. І
, звичайно,
тому є чимало
причин
(
вбийте в
гугл
тисніть
і
читайте
)
.
Спробуємо розібратися, чим
же
так привабливий
цей ринок.

  1. Висока ліквідність - найважливіша перевага Форекса. Вона гарантує легке і вільний
обіг активів у гроші (і навпаки),   дозволяє вкладникам відкривати і закривати позиції
будь-яких обсягів.

2. Стабільність. На   даному валютному ринку немає проблем нестійкості, як під
ф'ючерсних та   інших інвестиціях, так як значна частина продажів на Форексі йде за  
єдиною ціною. Мало того, прибуток тут можна витягати як на зростанні,
так і на   падінні курсів, причому гра «на зниження» тут не пов'язана з великими  
ризиками і проблемами (як це відбувається на інших ринках).

3. Доступність. Початкові витрати на цей вид бізнесу вкрай малі. Форму і вартість
навчання початківець трейдер може вибирати сам (ряд   навчальних фільмів по Форексу
розповсюджується безкоштовно) Так само,   варто відзначити можливість хорошого
старту навіть з невеликого депозиту   (маржинальна система «кредитного плеча»).

4. Величезна прибутковість. При використанні схеми маржинальної торгівлі, навіть
невеликі   початкові вклади дозволяють укладати угоди на суми, які набагато  
перевищують їх вартість, що забезпечує великі прибутки в разі успіху.

5. На Форексі не існує додаткових витрат. Ніяких брокерських комісій чи інших
відрахувань, трейдер на Форексі втрачає (або набуває) гроші лише на коливаннях курсів
валют.

6. Цілодобовий режим. Торгівля тут відбувається двадцять чотири години на добу, що
впливає на оперативність дій і рухливість валютних курсів.

7. Динамічність ринку. Рухливість   валютних курсів на ринку Форекс дуже велика,
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відповідно, в них часто   відбуваються істотні зміни, що дозволяє робити багато операцій
протягом   дня. Саме завдяки високій динамічності цього ринку,
маючи добре поставлену   систему торгівлі, на ньому, можливо, зробити надефективну
бізнес.

Підсумовуючи   все вищевикладене, виводимо нескладну формулу скаженої популярності
  Форекса: це великі можливості при середньому рівні ризику і мінімальних   витратах.
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