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Jest to rynek międzybankowy, gdzie transakcje są przeprowa-
dzane bezpośrednio między brokerami. Obrót nie jest więc 
scentralizowany, jak ma to miejsce na giełdzie papierów war-
tościowych. Jest to najbardziej transparentny rynek finansowy, 
gdyż ze względu na olbrzymie obroty silne grupy inwestorów 
teoretycznie nie mogą wpływać na notowania. Jest to jedno-
cześnie najbardziej płynny rynek finansowy.

Geneza rynku forex miała miejsce po upadku systemu 
z Bretton Woods, kiedy rząd USA zrezygnował z powiązania 
dolara ze złotem. Sytuacja taka stworzyła szansę dla wielu in-
stytucji finansowych i nie tylko na dodatkowy zarobek przy 
wykorzystaniu zmian kursowych. Rynek ten rozwijał się w bły-
skawicznym tempie. W roku 1977 dzienny wolumen transak-
cji wyniósł 5 mld USD. Obecnie szacuje się, że dobowe obroty 
na forexie wynoszą około 3,2 bln dolarów.

W popularyzacji rynku forex kluczową rolę odegrał internet, 
który umożliwił nawet małym graczom dostęp do świata wielkich 
finansów i ze stosunkowo niewielką ilością początkowego kapi-
tału dokonywać dużych transakcji walutowych. Możliwe jest to 
dzięki dźwigni finansowej, która na tym rynku może być bardzo 
wysoka, zazwyczaj 100:1 lub nawet wyżej. Daje to szansę osią-
gnięcia wysokich zysków, lecz również poniesienia analogicznych 
strat nawet przy stosunkowo niewielkiej zmianie notowań waluty. 

Jeszcze dziesięć lat temu forex w naszym kraju nie był po-
pularny. Sytuacja ulega jednak szybkiej zmianie i coraz więcej 
Polaków widzi w nim sposób na inwestowanie. Ofert różnych 
brokerów jest wiele, większość nie wzbudza zaufania – często 
są to firmy o niewiadomej lokalizacji i nieznanej strukturze 
właścicielskiej. Najlepiej więc nawiązać współpracę z instytu-
cją podlegającą nadzorowi państwowemu. Od kilku lat na pol-
skim rynku znany jest duński Saxo Bank. Pod koniec ubiegłego 
roku otworzył w Warszawie swój oddział, który nadzoruje Ko-
misja Nadzoru Finansowego. 

 
Jak można zarabiać na forexie?

Techniki gry na rynku walutowym istotnie nie różnią się 
od gry na pozostałych rynkach. Istnieją jednak pewne niuanse. 
Strategia inwestowania zależy do preferencji i charakteru in-
westora, a także czasu, jaki może on poświęcić. 

Aby zarobić, trzeba kupić nisko i potem sprzedać wyżej. 
Forex jednak daje również możliwość osiągania zysków na 
spadkach notowań, gdy transakcje sprzedaży odbywają się 
w pierwszej kolejności, tak więc zarabiać można niezależnie 
od tego, czy waluta, którą chcemy sprzedać, jest w naszym 
posiadaniu, czy też nie. Waluta kupowana lub sprzedawana 
określana jest mianem bazowej. Natomiast waluta, za którą 
jest kupowana lub, którą otrzymuje inwestor ze sprzedaży wa-
luty bazowej, to waluta kwotowana. Kupno waluty bazowej 
oznacza zajęcie pozycji długiej, natomiast jej sprzedaż oznacza 
zajęcie pozycji krótkiej. Kolejność transakcji kupna i sprzeda-
ży zależy od przewidywań rynkowych inwestora. Ten, który 
spodziewa się wzrostu kursu waluty bazowej zajmuje pozycję 
długą, natomiast kto spodziewa się spadku jej kursu, zajmuje 
pozycję krótką. 

Istotną sprawą dla inwestora walutowego jest określenie 
horyzontu czasowego, a zatem rodzaju trendów, na których 
chce grać. Inwestorzy krótkoterminowi tzw. daytraderzy dążą 
do wychwycenia minimalnych zmian notowań i gotowi są do-
konywać wielu transakcji dziennie. Z kolei inwestorzy długo-
terminowi skupiają się na dłuższych trendach, a małe wahnię-
cia kursów nie interesują ich. Wybór horyzontu inwestycyjnego 
pozwala określić wielkość kapitału, jaki można zaangażować 
w pojedynczą transakcję. W przypadku inwestorów długo-
terminowych wielkość zaangażowanych środków może być 
mniejsza niż w przypadku inwestorów krótkoterminowych, 
którzy nastawieni są na dokonywanie większej liczby transak-
cji, realizując procentowo mniejsze straty, ale i mniejsze zyski.

Dla jednych i drugich ważne jest zarządzanie pozycją. 
Nikomu nie udaje się za każdym razem trafnie przewidzieć 
kierunek zmian na rynku. Ważne jednak, by szybko ucinać 
straty, a zyskom pozwalać rosnąć. Często ci, którzy mają na 
początku szczęście, tracą później tak wiele w transakcjach 
niewłaściwych, że ujemne saldo może przewyższyć wcze-
śniej osiągnięte zyski.

W każdym przypadku decyzje inwestycyjne mogą być 
oparte na analizie fundamentalnej lub technicznej.

Analiza techniczna rynku walutowego praktycznie nie róż-
ni się od tej z rynku papierów wartościowych. Jednak pojęcie 
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Forex (od ang. Foreign Exchange) to największy rynek finansowy 
świata. Pracuje nieprzerwanie przez pięć dni w tygodniu. Około  
90 proc. transakcji ma charakter spekulacyjny. Pozostałe są zawierane 
w celu rozliczeń handlowych oraz interwencji. 
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hossy i bessy ma tutaj inne znaczenie. Umocnienie się jednej 
pary walutowej automatycznie powoduje osłabienie drugiej 
– i vice versa. W przypadku każdej pary walutowej o jej no-
towaniach decydują w głównej mierze wydarzenia w dwóch 
krajach. Nie bez znaczenia jest również sytuacja w ich otocze-
niu, i tak na przykład wydarzenia w Grecji mogą mieć wpływ 
na kształtowanie się kursu euro/zł.

Podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży walut, należy 
brać pod uwagę wiele czynników. Omówmy te najważniejsze.

Polityka monetarna
Oznacza ona decyzje w sprawie stóp procentowych, rezer-

wy obowiązkowej banków, interwencje walutowe. Warunkuje 
ona koszt pieniądza, a co za tym idzie rentowność papierów 
skarbowych, koszt życia społeczeństwa oraz zobowiązania 
finansowe przedsiębiorstw. Dla rynku akcji podwyżka stóp 
procentowych z reguły prowadzi do przeceny. Rynki waluto-
we reagują na tę informację z optymizmem. Wzrost stóp pro-
centowych wpływa na wzrost rentowności dłużnych papierów 
skarbowych. Inwestorzy zachęceni możliwością osiągnięcia 
wyższej stopy zwrotu z inwestycji chętniej lokują swoje środki 
w obligacje danego kraju, co automatycznie pociąga za sobą 
konieczność zakupu waluty tego kraju. W konsekwencji pro-
wadzi to do jej umocnienia.

Nie zawsze jednak ta reguła ma zastosowanie. Czasami na 
rynkach rozwijających się podwyżki stóp procentowych powo-
dują odwrotną reakcję. Wynika to ze specyfiki kapitału, który 
pojawia się na tych rynkach. Bywa, że jest to krótkoterminowy 
kapitał spekulacyjny. Podwyżka stóp procentowych oznacza 
spadek cen obligacji, co skłania inwestorów krótkotermino-
wych do opuszczenia rynku długu. 

Polityka gospodarcza
Polityka gospodarcza oznacza decyzje podejmowane przez 

rząd danego kraju, zarządzanie finansami publicznymi czy też 
politykę podatkową. Istotne z punktu widzenia inwestorów 
są też takie czynniki, jak zadłużenie państwa czy też deficyt 
budżetowy. Nadmiernie wysoki generuje ryzyko spowolnienia 
gospodarczego oraz niewypłacalności kraju. Inwestorzy redu-
kują wtedy zaangażowanie w walutę takiego kraju i w kon-
sekwencji kapitały wypływa do innych krajów posiadających 
bezpieczniejsze gospodarki, gdzie prowadzone jest lepsza poli-
tyka gospodarcza.

Wskaźniki makroekonomiczne
Wskaźniki makroekonomiczne są miarą kondycji, w jakiej 

znajduje się aktualnie gospodarka danego kraju. Inwestorzy 
walutowi zwracają szczególną uwagę na dynamikę PKN, tem-
po wzrostu produkcji przemysłowej, poziom inflacji, zmia-
ny w sprzedaży detalicznej, wartość bilans płatniczego oraz 
wskaźniki badające aktywność gospodarczą. Nie ma też pro-
stej reakcji na daną publikację. Istotne jest, czy odczyt danego 
wskaźnika jest lepszy, czy gorszy od prognoz. W przypadku 
rozbieżności z oczekiwaniami rynek walutowy reaguje dyna-
micznie. Bywa, że nawet po dobrym wyniku rynek kurs waluty 
nie zmieni się. Oznacza to, że inwestorzy spodziewali się takie-
go odczytu wskaźnika i zostało to już zdyskontowane. 

Wiele zależy też od nastrojów na rynku, które czasami mogą 
być odporne na dobre lub złe sygnały makroekonomiczne.

Wypowiedzi oficjeli
Wypowiedzi osobistości życia politycznego i ekonomiczne-

go mogą bardzo dużo zmienić na rynku walutowym. Dotyczy 
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to w szczególności oświadczeń szefów rządów, ministrów fi-
nansów czy szefów banków centralnych. Ci ostatni są w szcze-
gólności pod baczną obserwacją inwestorów. 

Informacje o sytuacji gospodarczej to podstawa dla po-
dejmowania decyzji inwestycyjnych. Szum informacyjny po-
woduje, że trudno zidentyfikować takie sygnały, które okażą 
się użyteczne. Każdorazowo należy sprawdzić, czy dana in-
formacja nie została już zdyskontowana przez rynek, bowiem 
wszyscy się jej spodziewali. To niezwykle trudne zadanie, lecz 
opłaca się.

Na przykład informacja podana przez GUS o ośmiopro-
centowym wzroście produkcji przemysłowej nie zawsze spo-
woduje umocnienie złotego. Dla inwestorów istotne są ocze-
kiwania. Jeżeli rynek liczył na wzrost rzędu 12 proc. to taki 
wynik będzie sygnałem negatywnym. Jeżeli oczekiwania były 
na poziomie 5 proc., to będzie to miła niespodzianka i złoty 
powinien zyskać. Stąd przed podjęciem decyzji o zakupie bądź 
sprzedaży waluty danego kraju należy zadać sobie pytanie, co 
tak naprawdę obecne poziomy walutowe sobą odzwierciedlają 
i czy aktualne kursy nie są już zdyskontowane. 

Istotne jest też, kto prezentuje daną informację czy po-
gląd. Jeżeli członek Rady Polityki Pieniężnej znany z jastrzę-
bich poglądów stwierdzi, że należy dokonać podwyżek stóp 
procentowych, to nikogo to nie zdziwi i rynek taką wypo-
wiedź zignoruje. Jednak reakcja może być zdecydowana w sy-
tuacji, gdy z takim poglądem ujawni się członek RPP o gołę-
bich poglądach. 

W praktyce wielu inwestorów wykorzystuje obie metody 
analizy. „Technicy” analizujący formacje na wykresach chętnie 
posiłkują się danymi makroekonomicznymi, a także wiadomo-
ściami politycznymi. Inwestorzy wykorzystujący analizę funda-
mentalną obserwują również trendy na wykresach. Bez wzglę-
du na to jednak, jaka technika wspomagająca podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych została wybrana, pamiętać należy, że 
aby jeden zarobił – drugi musi stracić. Wejście na rynek forex, 
gdzie dźwignia finansowa może wynosić nawet 100 czy 200 
wymaga opracowania strategii działania oraz wyboru narzędzi 
pozwalających ograniczyć straty. Nie ma inwestora, który za-
wsze trafnie określałby kierunek zmian na rynku walutowym. 
Stąd istotne jest, aby szybko ucinać straty, a zyskom pozwalać 
rosnąć. Można wykorzystywać zlecenia, które automatycznie 
zamykają pozycję, po osiągnięciu ustalonego poziomu straty 
(stop-loss). Jednak, jak każdy automat nie są one pozbawione 
wad, gdyż nic nie jest w stanie zastąpić naturalnej inteligencji 
człowieka.

Jak widać, gra na forexie wymaga wielkiej wiedzy z dzie-
dziny ekonomii, finansów, a także predyspozycji osobistych. 
Można wiele osiągnąć poprzez naukę oraz trening. Niestety 
odpowiedni know-how posiada niewiele osób w naszym kraju. 
Bez nauki i pracy podejmowanie decyzji na forexie może dać 
podobne efekty jak oparte na wyniku rzutu monetą.

Niezależnie jednak, jaka technika gry została wybrana – 
czy oparta na analizie technicznej, czy też fundamentalnej – 
pamiętać trzeba, że aby ktoś zarobił, ktoś musi stracić, dlatego 
inwestując już rzeczywiste pieniądze, nie można podejmować 
decyzji pochopnie, bez wcześniej opracowanego planu, bez od-
powiedniego przygotowania.

Pamiętać trzeba, że aby odnieść sukces na każdym rynku 
finansowym, poza wiedzą ekonomiczną, należy też twardo 
stąpać po ziemi, a często to właśnie element psychologii jest 

w tym miejscu najważniejszy. Nie każdy może na tym rynku za-
robić i wielokrotnie wizja zrobienia ogromnej fortuny w krót-
kim czasie już niejednego inwestora zgubiła. 

– Świadome inwestowanie na rynku forex zaczyna się 
tak naprawdę od odpowiedniego treningu psychologiczne-
go. Radzenie sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, ale 
także tymi pozytywnymi to podstawowa umiejętność, którą 
kształtuje się latami. Każdy trader, praktycznie bez wyjątku, 
musi przejść pewne etapy od nieświadomej niekompeten-
cji, czyli sposobu inwestowania, który ma więcej wspólnego 
z hazardem niż inwestowaniem, do nieświadomej kompe-
tencji, która polega na skutecznym inwestowaniu przy zin-
ternalizowanej znajomości reguł rynku. Cały ten proces na-
zywamy ewolucją inwestora. Saxo Bank ma do zaoferowania 
zintegrowaną platformę ułatwiającą wejście na rynek forex. 
Dysponujemy najbardziej rozbudowaną platformą pod ką-
tem liczby walut – 160 par walutowych, w które możemy 
inwestować, co daje szerokie możliwości doświadczonym 
uczestnikom rynku walutowego. Jako globalna instytucja 
rynku finansowego, mamy też wielu ekspertów, m.in Steena 
Jakobsena, którego analizy cytowane są przez światowe ty-
tuły ekonomiczne, takie jak: „Market News International” 
i inne – mówi Maciej Jędrzejak, dyrektor zarządzający Saxo 
Bank Polska.  n Zd
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