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Chcete vedieť, čo je to menový trh a aké sú najlepšie menové páry na obchodovanie? Prečítajte
si tento článok a pochopíte ako funguje menový trh – Forex (FX).
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Menový trh je viac známy pod pojmom Forex, alebo pod skratkou FX. Obchodovanie na tomto trhu sa
stalo v minulých rokoch veľmi populárne. Nie je to však len tak – obchodovanie na Forexe vyvoláva
množstvo otázok. Napríklad: Čo to je ten menový trh? Aké sú najlepšie menové páry na obchodovanie?
Je obchodovanie na FX trhu riskantné? V článku nájdete zopár odpovedí na tieto otázky.

Čo je Forexový trh?

Menový trh sa tiež nazýva Forexový trh, alebo po anglicky Foreign Exchange market. Je to jednoducho
trh, na ktorom sa vymieňajú meny. Jedna za druhú. Menový trh je najväčším trhom z hľadiska
celkového objemu a denne sa na ňom zobchoduje až 5 biliónov USD, podľa banky pre medzinárodné
zúčtovanie – BIS. Nejedná sa o žiadne fyzické miesto, ale skôr o elektronickú sieť, kde medzi sebou
obchodujú inštitúcie, alebo fyzické osoby.
Na devízovom trhu sa meny obchodujú v pároch, napríklad EUR/USD. Ľavá mena sa nazýva základná
(bázická) mena a pravá mena je mena kotácie. Druhá mena označuje hodnotu vo vzťahu k 1 jednotke
základnej meny. Napríklad vzorec EUR/USD = 1,4000 znamená, že EUR/USD sa obchoduje na úrovni
1,4000, tj 1 euro má hodnotu 1,40 USD. Prvá mena je vždy vyjadrená v druhej mene. USD/JPY pri
110,50 znamená, že jeden dolár ma hodnotu 110,50 Japonských jenov.

Aké sú hlavné menové páry na Forexe?
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Na menovom trhu hovoríme o hlavných menových pároch (tzv. majors), menších menových pároch (tzv.
minors) a exotických menových pároch. Hlavnými menovými pármi sú tie, kde sa nachádza Americký
dolár. Ide o páry: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD a NZD/USD.
Tie páry, kde sa Americký dolár nenachádza, sa zvyknú nazývať aj krosy (tzv. crossy)  Ide o páry napr.:
EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY,
NZD/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD a GBP/CAD. Väčšina týchto krosov patrí aj do spomínanej skupiny tzv.
minors.
Exotické menové páry kombinujú hlavnú menu s menou z rozvíjajúcej sa alebo menej dôležitej
ekonomiky na medzinárodnej scéne (ako napríklad Hongkong, Singapur alebo európske krajiny, ktoré
nie sú členmi EÚ). Ide o páry: EUR/TRY, USD/SEK, USD/NOK, USD/DKK, USD/ZAR, USD/HKD a
USD/SGD.

Aké sú najlepšie menové páry na obchodovanie?

Najlepšie menové páry pre efektívny trading závisia od vášho obchodného štýlu. Ak máte krátkodobú
stratégiu, napríklad ak radi skalpujete, hlavné menové páry budú pre vás najvýnosnejšie kvôli nízkym
spreadom.
Na druhej strane pre fundamentálneho obchodníka sú na základe dlhodobej analýzy zaujímavé menšie
menové páry. Najziskovejšie môžu byť tie, ktoré zahŕňajú Austrálsky dolár, Japonský jen alebo
Kanadský dolár.
 
Vo všeobecnosti platí, že najlepšie forexové menové páry sú:
●     EUR/USD: tento pár má najnižší spread a nie je veľmi volatilný.
●     GBP/USD: tento pár je zaujímavý z hľadiska spreadov a prípadných gapov, ale je dosť volatilný.
●     USD/JPY: tento pár má nízke spready a ponúka zaujímavé príležitosti.

Ako začať obchodovať meny cez internet (online)?

Ak chcete začať používať online obchodovanie s menami, postupujte podľa týchto krokov:
●     Vyberte si regulovaného a seriózneho brokera, napríklad Admiral Markets, regulovaného brokera
Britskou FCA,
●     Vyberte si makléra podľa kvality exekúcie obchodných pokynov,
●     Určite si štýl obchodovania, ktorý vám najlepšie vyhovuje (skalpovanie, intradenné obchodovanie,
swing trading – držíte pozíciu otvorenú niekoľko dní),
●     Určite si vhodný pákový efekt na burze podľa vašej stratégie a skúseností,
●     Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť,
●     Vyberte si intuitívnu, jednoduchú a robustnú obchodnú platformu, ako napríklad MetaTrader 4,
ktorá je k dispozícii na Admiral Markets,
●     Pred reálnym obchodovaním si vyskúšajte všetky spomenuté kroky na demo účte.

Je online obchodovanie s menami riskantné?

Rovnako ako každá finančná investícia, aj on-line obchodovanie s menami prináša riziká. Existujú však
rôzne metódy kontroly a minimalizácie týchto rizík:
●     Určite si cenu daného menového páru, za ktorú chcete zatvoriť pozíciu, ak je vývoj nepriaznivý
(teda ak nakúpite a cena ide dole, alebo ak predáte a cena ide hore),
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●     Nastavte si pokyny stop-loss a take-profit, aby ste minimalizovali svoje straty a maximalizovali svoje
zisky,
●     Stanovte objem obchodu tak, aby vaše prípadné straty neprekročili 2 až 3% vášho kapitálu na
jeden obchod,
●     Vyhodnoťte pomer rizika a zisku (strata/zisk) pred otvorením obchodu. Štandardne by ste mali mať
väčší potenciál zisku než straty, napr. riskovať 50 pips, ale snažiť sa o zisk napr. 100 pips.
 
Kvôli správnemu money manažmentu a znižovaniu rizika je vhodné začať obchodovať na demo účte a
všetko si najprv vyskúšať na nečisto. Takýto účet vám umožní obchodovať za reálnych trhových
podmienok, ale s fiktívnym kapitálom, takže bez akéhokoľvek rizika je čas plne porozumieť menovému
trhu.
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