Cinkciarz.pl otwiera się na rynek Forex

Portal finansowy Cinkciarz.pl udostępnia nową usługę, która pozwala inwestować na rynku
Forex. Portal kieruje swoją ofertę do doświadczonych osób, a amatorów ostrzega przed
możliwością straty pieniędzy.

Czym jest Forex?

Forex (z języka angielskiego Foreign Exchange) to międzynarodowa giełda przede wszystkim
wymiany walut, funkcjonująca w ramach niezależnego systemu teleinformatycznego. Mogą z niej
korzystać inwestorzy z całego świata.

Forex nazywany jest jednym z największych rynków. Jak wynika z szacunków opublikowanych
przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, w 2016 r. dzienny obrót na giełdzie wynosił około
5,1 biliona dolarów.

Choć rynek kojarzony jest głównie z wymianą walut, za pośrednictwem platform transakcyjnych,
takich jak nowa usługa serwisu Cinkciarz.pl, możliwe jest między innymi zawieranie kontraktów
CFD (kontrakty różnic kursowych). Mogą one być związane np. z indeksami giełdowymi,
poszczególnymi towarami czy nawet kryptowalutami. Więcej o platformie transakcyjnej Forex
można przeczytać tutaj: https://cinkciarz.pl/forex/handel/platforma-transakcyjna

Forex - godziny handlu

Z racji wykorzystania sieci teleinformatycznej Forex nie posiada głównej siedziby, w której odbywa
się handel. Inwestorzy mają możliwość zawierania transakcji przez 24 godziny na dobę 5 dni w
tygodniu.

Handel Forex rozpoczyna się już w niedzielę w nocy czasu polskiego, a zamyka w piątek, po
zakończeniu działalności na nowojorskich giełdach.

Ze względu na globalny charakter dostępność do niego jest niemal natychmiastowa. Wystarczy
zalogować się do platformy transakcyjnej. Dzięki temu inwestorzy, nazywani też traderami, mogą
na bieżąco reagować na informacje, mając większą kontrolę nad swoimi inwestycjami.

Jak zacząć?

Rozpoczęcie swojej przygody z rynkiem Forex nie wymaga wykonywania skomplikowanych
czynności. Otworzenie rachunku transakcyjnego w serwisie Cinkciarz.pl trwa mniej niż godzinę,
pod warunkiem, że dostarczymy wszystkie potrzebne dokumenty.

Po stworzeniu konta i uzupełnieniu swoich danych osobowych należy przesłać dwa skany.
Pierwszym z nich jest dokument potwierdzający naszą tożsamość. Może to być dowód osobisty
czy chociażby paszport.

Drugim z wymogów jest skan aktualnego rachunku za wybraną usługę. Może to być rachunek za
gaz, prąd, telefon, internet czy wyciąg z konta bankowego. Ważne, aby znajdował się na nim
aktualny adres zamieszkania.

Po poprawnej weryfikacji uzyskujemy dostęp do platformy transakcyjnej, z poziomu której możemy
rozpocząć inwestowanie na rynku Forex.

Rachunek demonstracyjny

Nim jednak do tego dojdzie, warto zapoznać się z rachunkiem demonstracyjnym, który pozwala
zgłębić właściwości rynku i przetestować wszystkie możliwości bez ponoszenia strat.

Użytkowanie rachunku demo Forex nie jest w żaden sposób ograniczone. Konto testowe wygasa
dopiero w momencie, gdy nie zalogujemy się do niego przez przynajmniej 90 dni. Każdorazowe
logowanie przedłuża ważność o kolejne 90 dni.

Zaawansowana platforma

Cinkciarz.pl oferuje dostęp do rynku Forex za pośrednictwem zaawansowanej platformy
transakcyjnej cTrader. Jest to kompletne rozwiązanie, posiadające szereg przydatnych funkcji.

Z cTrader można korzystać na dowolnym komputerze dzięki obsłudze najpopularniejszych
przeglądarek internetowych. Jest też aplikacja mobilna, oferująca dostęp do rynku Forex w
praktycznie dowolnym miejscu i momencie.

Platforma oferuje między innymi rozbudowane, przejrzyste wykresy, które mogą funkcjonować jako
samodzielna aplikacja desktopowa. Z ich poziomu możliwe jest także składanie zleceń metodą
„przeciągnij i upuść”.

Kontrakty CFD

Platforma transakcyjna umożliwia klientom Cinkciarz.pl m.in. zawieranie kontraktów CFD, czyli na
różnice kursowe.

Jest to instrument pochodny, podobnie jak kontrakt terminowy, który pozwala na grę na wzrost
bądź spadek notowań bez wymogu posiadania instrumentu bazowego.

Specyficzną cechą kontraktów CFD jest zastosowanie dźwigni finansowej, czyli tzw. lewara. Dzięki
temu inwestor może posiadać wyłącznie część wartości kontraktu, by móc go otworzyć, a
ewentualne zmiany kursu przyczyniają się do stosunkowo dużych zysków lub strat.

Inwestycja wymaga zatem mniejszego kapitału niż w przypadku klasycznych kontraktów
terminowych przy jednoczesnej możliwości dużych zysków, ale także wysokich strat.

