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Η αγορά συναλλάγματος (FOREX)

Η αγορά συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη χρηματαγορά του κόσμου. Σύμφωνα
με στοιχεία του 2012 καθημερινά διαπραγματεύονται σε αυτή πάνω από $4 τρις.
Ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, ίσως θα έχετε παρατηρήσει ότι οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες στα ανταλλακτήρια των αεροδρομίων αλλάζουν διαρκώς. Αυτές οι
συνεχείς αλλαγές παρότι μοιάζουν πρόβλημα, αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία
κέρδους στην αγορά συναλλάγματος.
Στην αγορά συναλλάγματος όλα είναι σχετικά. Το ευρώ ή το δολάριο δεν είναι
ισχυρά ή αδύναμα, παρά μόνο αν τεθούν σε σύγκριση με άλλα νομίσματα. Οι
ισοτιμίες πάντα διαπραγματεύονται σε ζεύγη. Κάποια από τα πιο γνωστά ζεύγη
ισοτιμιών είναι:
EUR/USD

(Ευρώ / Αμερικανικό Δολάριο)

GBP/USD

(Λίρα Αγγλίας / Αμερικανικό Δολάριο)

USD/JPY

( Αμερικανικό Δολάριο / Ιαπωνικό
Γιεν)

Καθημερινά επενδυτές όπως εσείς αποκομίζουν κέρδη διαπραγματευόμενοι ζεύγη
ισοτιμιών. Εκτιμώντας πώς μπορεί να κινηθεί ένα ζεύγος ισοτιμίας μελλοντικά, οι
επενδυτές μπορούν να δράσουν άμεσα ώστε να εκμεταλλευτούν τις επερχόμενες
αλλαγές. Τα ζεύγη ισοτιμιών μπορεί να συμπεριφερθούν με τους ακόλουθους
τρόπους :

-

Να κινηθούν ανοδικά

-

Να κινηθούν καθοδικά

-

Να μην εμφανίσουν σημαντικές διακυμάνσεις
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Τι διαμορφώνει τα ζεύγη ισοτιμιών;
Το κλειδί για την δημιουργία κέρδους από την αγορά συναλλάγματος είναι να
κατανοήσει κανείς τι είναι αυτό που κάνει τις ισοτιμίες να αλλάζουν. Τελικά , είναι
οι ίδιοι οι επενδυτές που προκαλούν αλλαγές με τις αγοραπωλησίες ισοτιμιών,
όμως για κάθε κίνησή τους υπάρχει λόγος. Βλέπουν θεμελιώδεις αλλαγές στην
παγκόσμια οικονομία που ως αποτέλεσμα θα έχουν την ενίσχυση ή την
αποδυνάμωση κάποιου νομίσματος. Παρακολουθούν στενά τις βασικές αυτές αρχές
και λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με βάση αυτές.
Τα ζεύγη ισοτιμιών κινούνται βάσει των γενικών οικονομικών συνθηκών. Αν για
παράδειγμα, οι εν λόγω συνθήκες στις Η.Π.Α βελτιώνονται, το πιθανότερο σενάριο
είναι ότι το Αμερικάνικο Δολάριο (USD) θα ενισχυθεί διότι οι επενδυτές ξένου
συναλλάγματος θα σπεύσουν να το αγοράσουν. Αντίστοιχα, σε περίπτωση
δυσμενών οικονομικών συνθηκών, οι επενδυτές θα πουλήσουν και συνεπώς θα
υπάρξει αποδυνάμωση του νομίσματος.
Χιλιάδες επενδυτές, όπως εσείς, εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που τους δίνει η
αγορά συναλλάγματος. Από τη στιγμή που καταλάβει κανείς ποιοί παράγοντες
οδηγούν και κινούν την αγορά συναλλάγματος, η συνέχεια είναι απλή. Το μόνο που
χρειάζεται είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και μετά από λίγη προσωπική
έρευνα και εξάσκηση , θα είστε σε θέση να παρακολουθείτε τις συναλλαγές σας σε
πραγματικό χρόνο και σύντομα να κερδίζετε χρήματα από αυτές σαν ένας
επαγγελματίας.

Ξεκινώντας…
Τώρα που γνωρίζετε τις δυνατότητες της αγοράς συναλλάγματος, είναι λογικό να
ανυπομονείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές. Πώς ακριβώς όμως δουλεύει αυτή η
αγορά; Ποιοι μηχανισμοί την κινούν; Και βέβαια, πώς οι κινήσεις

σας θα είναι

επικερδείς;
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Τα ζεύγη ισοτιμιών αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της αγοράς συναλλάγματος.
Προκειμένου να εξασφαλίσετε την περισσότερη δυνατή γνώση και κατανόηση του
αντικειμένου και να είστε έτοιμοι για τις πρώτες σας συναλλαγές, παρακάτω θα
αναλυθούν οι βασικές κατηγορίες ζευγών ισοτιμιών και στη συνέχεια ο τρόπος
πραγματοποίησης των συναλλαγών
Οι περισσότεροι επενδυτές συναλλάγματος ξεκινούν επενδύοντας στα κύρια ζεύγη
ισοτιμιών. Πρόκειται για τα ζεύγη που μέρος τους αποτελεί το πιο σημαντικό
νόμισμα στις παγκόσμιες αγορές-το Αμερικανικό Δολάριο( USD)- διασταυρωμένο με
ένα από τα επτά παγκοσμίως σημαντικότερα νομίσματα- το Ευρώ (EUR), τη Λίρα
Αγγλίας (GBP), το Ελβετικό Φράγκο (CHF), το Ιαπωνικό Γιεν (JPY), το Καναδικό
Δολάριο (CAD). Το Αυστραλιανό Δολάριο (AUD), και το Δολάριο Νέας Ζηλανδίας
(NZD).
Αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην εκμάθηση των κύριων ζευγών καθώς το
πιθανότερο είναι να κάνετε εκτεταμένη χρήση τους στη συνέχεια.
EUR/USD

(Ευρώ / Αμερικανικό Δολάριο)

GBP/USD

(Λίρα Αγγλίας / Αμερικανικό Δολάριο)

USD/CHF

( Αμερικανικό Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο)

USD/JPY

( Αμερικανικό Δολάριο / Ιαπωνικό Γιεν)

USD/CAD

( Αμερικανικό Δολάριο / Καναδικό Δολάριο)

AUD/USD

(Αυστραλιανό Δολάριο / Αμερικανικό Δολάριο )

NZD/USD

(Δολάριο Νέας Ζηλανδίας /Αμερικανικό Δολάριο )

Εξωτικά ζεύγη ισοτιμιών (Exotics)
Τα εξωτικά ζεύγη ισοτιμιών (exotics), είναι τα ζεύγη εκείνα που αποτελούνται από
το σημαντικότερο νόμισμα στις παγκόσμιες αγορές-το Αμερικανικό Δολάριο (USD)-
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έναντι κάθε νομίσματος που δε θεωρείται κύριο-. Τα εξωτικά νομίσματα -όπως η
Σουηδική Κορώνα (SEK), το Ραντ Νοτίου Αφρικής (ZAR), ή το Μεξικάνικο Πέσο
(MXN)-

ονομάζονται

έτσι,

γιατί

αποτελούν

νομίσματα

πιο

δύσκολα

στη

ρευστοποίηση, που μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε έναν τυπικό λογαριασμό
συναλλαγών. Παρότι αυτά τα ζεύγη παρουσιάζουν χαμηλό όγκο συναλλαγών και
μεγάλες διαφορές μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης, κερδίζουν
διαρκώς έδαφος και δημοτικότητα , καθώς όλο και περισσότεροι επενδυτές τα
προτιμούν. Στη λίστα που βρίσκεται στα δεξιά, μπορείτε να δείτε τα εν λόγω ζεύγη
ισοτιμιών. Αποτελούν μια καλή ευκαιρία για εσάς, να διαφοροποιήσετε το
χαρτοφυλάκιό σας.
USD/SEK

(Αμερικανικό Δολάριο / Σουηδική Κορώνα)

USD/NOK

( Αμερικανικό Δολάριο / Νορβηγική Κορώνα)

USD/DKK

( Αμερικανικό Δολάριο / Δανική Κορώνα)

USD/HKD

( Αμερικανικό Δολάριο / Δολάριο του Χονγκ-Κονγκ)

USD/ZAR

( Αμερικανικό Δολάριο / Ραντ Νοτίου Αφρικής)

USD/THB

( Αμερικανικό Δολάριο / Ταϊλανδικό Μπατ)

USD/SGD

( Αμερικανικό Δολάριο / Δολάριο Σιγκαπούρης)

USD/MXN ( Αμερικανικό Δολάριο / Μεξικάνικο Πέσο)

Crosses ισοτιμιών

Τα crosses ισοτιμιών, είναι τα ζεύγη εκείνα που αποτελούνται από δυο οποιαδήποτε
νομίσματα-με την προϋπόθεση ότι κανένα από τα δύο δεν είναι το Αμερικανικό
Δολάριο (USD). Για παράδειγμα crosses ισοτιμιών μπορούν να θεωρηθούν το Ευρώ
(EUR) έναντι της Λίρας Αγγλίας (GBP) ή το Αυστραλιανό Δολάριο (AUD) έναντι του
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Ιαπωνικού Γιεν (JPY).

Δεξιά θα βρείτε μια λίστα με τα δημοφιλέστερα crosses

ισοτιμιών.

GBP/JPY

(Λίρα Αγγλίας / Ιαπωνικό Γιεν)

EUR/GBP

(Ευρώ/ Λίρα Αγγλίας)

AUD/JPY

(Αυστραλιανό Δολάριο / Ιαπωνικό Γιεν)

EUR/CAD

(Ευρώ / Καναδικό Δολάριο)

CAD/JPY

(Καναδικό Δολάριο / Ιαπωνικό Γιεν)

Συναλλαγές ζευγών ισοτιμιών

Πριν εκτιμήσετε πώς θα κινηθεί ένα ζεύγος ισοτιμίας, θα πρέπει να υπολογίσετε
ποιο νόμισμα εκείνη την περίοδο ενισχύεται ή αποδυναμώνεται έναντι του άλλου.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Ευρώ έναντι του Αμερικανικού Δολαρίου
πρέπει να εκτιμήσετε αν το Ευρώ θα ενισχυθεί έναντι του Δολαρίου ή το
αντίστροφο.
Σημείωση: Το πρώτο νόμισμα που αναγράφεται σε ένα ζεύγος, ονομάζεται βασικό,
ενώ αυτό που αναγράφεται δεύτερο ονομάζεται διαπραγματεύσιμο. Η τιμή ενός
ζεύγους λοιπόν, μας δείχνει τι ποσό του διαπραγματεύσιμου νομίσματος απαιτείται
για να αγοραστεί μια μονάδα του βασικού.
Αν το βασικό νόμισμα ενισχύεται έναντι του διαπραγματεύσιμου, το ζεύγος θα
κινείται ανοδικά. Αν το διαπραγματεύσιμο νόμισμα ενισχύεται έναντι του βασικού ,
το ζεύγος θα σημειώνει πτώση. Αν τα δύο νομίσματα εμφανίζονται εξίσου ισχυρά,
το ζεύγος δε θα παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις στην τιμή του.
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Το παρακάτω πινακάκι θα σας βοηθήσει να θυμάστε πώς κινούνται τα ζεύγη
ισοτιμιών.
-

Βασικό > Διαπραγματεύσιμο = Άνοδος

-

Βασικό < Διαπραγματεύσιμο = Πτώση

-

Βασικό = Διαπραγματεύσιμο = Μικρές μεταβολές

Έχοντας πια αποφασίσει προς τα πού πιστεύετε ότι θα κινηθεί ένα ζεύγος, είστε
έτοιμοι να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας. Όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος,
οι επιλογές που διαθέτετε είναι τρεις:
1.

Να αγοράσετε ένα ζεύγος ισοτιμιών

2.

Να πουλήσετε ένα ζεύγος ισοτιμιών

3.

Να μην προβείτε σε κάποια ενέργεια

Αγοράζοντας ένα ζεύγος ισοτιμιών

Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα επενδύοντας στην αγορά συναλλάγματος όταν
αγοράζετε κάποιο ζεύγος ισοτιμιών όπου το πρώτο νόμισμα του ζεύγους (βασικό),
ενισχύεται έναντι στο δεύτερο (διαπραγματεύσιμο).
Ανοίγοντας μια θέση: Το μόνο που απαιτείται για την αγορά ενός ζεύγους
ισοτιμιών είναι ένα απλό κλικ στο κουμπί «Αγορά» (Buy) στην πλατφόρμα
συναλλαγών σας . Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε τι ακριβώς
συμβαίνει όταν κλικάρετε την επιλογή «Αγορά». Οι τεχνικές αυτές λεπτομέρειες θα
αναλυθούν στη συνέχεια του οδηγού, όταν μάθετε για τον λογαριασμό περιθωρίου
(margin)
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Κλείνοντας μια θέση: Η αγορά ενός ζεύγους ισοτιμιών δεν είναι παρά το πρώτο
βήμα της διαδικασίας συναλλαγής. Για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας και να
σημειώσετε κέρδη ή ζημιές, θα πρέπει να κλείσετε τη θέση σας. Για να κλείσει μια
θέση, πρέπει απλά να κάνετε την αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή, αν αγοράσατε
κάποιο ζεύγος ισοτιμιών για να ανοίξετε τη θέση, θα πρέπει να πουλήσετε το ίδιο
ζεύγος για να την κλείσετε. Για παράδειγμα, αν για να ανοίξετε μια θέση επιλέξετε
την αγορά τους ζεύγους Ευρώ/Δολλάριο (EUR/USD), θα πρέπει να πουλήσετε το
ίδιο ζεύγος για να κλείσετε τη θέση.

Πουλώντας ένα ζεύγος ισοτιμιών
Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα από τη συναλλαγή σας στην αγορά συναλλάγματος
αν επιλέξετε να πουλήσετε ένα ζεύγος ισοτιμιών, όταν το δεύτερο νόμισμα του
ζεύγους (διαπραγματευόμενο), ενισχύεται έναντι του πρώτου νομίσματος (βασικό).
Ανοίγοντας μια θέση: Το μόνο που απαιτείται για την αγορά ενός ζεύγους
ισοτιμιών είναι ένα απλό κλικ στο κουμπί «Πώληση» (Sell) στην πλατφόρμα
συναλλαγών σας. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε τι ακριβώς
συμβαίνει όταν κάνετε κλικ στην επιλογή «Πώληση». Οι τεχνικές αυτές
λεπτομέρειες

θα αναλυθούν στη συνέχεια του οδηγού, όταν μάθετε για τον

λογαριασμό περιθωρίου (margin)
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Κλείνοντας μια θέση: Η πώληση ενός ζεύγους ισοτιμιών δεν είναι παρά το πρώτο
βήμα της διαδικασίας συναλλαγής. Για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας και να
σημειώσετε κέρδη ή ζημιές, θα πρέπει να κλείσετε τη θέση σας. Για να κλείσει μια
θέση, πρέπει απλά να κάνετε την αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή, αν πουλήσατε
κάποιο ζεύγος ισοτιμιών για να ανοίξετε τη θέση σας, θα πρέπει να αγοράσετε το
ίδιο ζεύγος για να κλείσετε τη θέση. Για παράδειγμα, αν για να ανοίξετε μια θέση
επιλέξετε την πώληση τους ζεύγους Ευρώ/Δολλάριο (EUR/USD), θα πρέπει να
αγοράσετε το ίδιο ζεύγος προκειμένου να κλείσετε τη θέση.

Κάνοντας απολύτως τίποτα με ένα ζεύγος ισοτιμιών

Δεν είναι εφικτό να σημειώσετε κέρδη στην αγορά συναλλάγματος αγοράζοντας ή
πουλώντας κάποιο ζεύγος ισοτιμιών αν το πρώτο νόμισμα στο ζεύγος (βασικό) δεν
ενισχύεται ούτε υποχωρεί έναντι του δεύτερου νομίσματος (διαπραγματεύσιμο).
Όταν ένα ζεύγος σημειώνει μικρές διακυμάνσεις, είναι εξαιρετικά δύσκολο να
σημειωθούν κέρδη από μια απόπειρα αγοραπωλησίας.
Στην περίπτωση αυτή, για να κερδίσετε χρήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα
options της αγοράς συναλλάγματος (forex options). Θα μάθετε περισσότερες
λεπτομέρειες για αυτά –τι ακριβώς είναι και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε
προς όφελός σας- στην συνέχεια αυτού του οδηγού. Για την ώρα, εστιάστε την
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προσοχή σας στο να μπορείτε να διακρίνετε πώς θα κινηθεί ένα ζεύγος ισοτιμιών
και πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις κινήσεις αυτές.

Οι μηχανισμοί της αγοράς συναλλάγματος
Είναι γεγονός ότι η αγορά συναλλάγματος παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με άλλες
αγορές με τις οποίες έχετε έρθει σε επαφή στην καθημερινότητά σας – όπως το
σούπερ μάρκετ ή την αγορά αυτοκινήτων- όπου κανείς μπορεί να αγοράσει ή να
πουλήσει αγαθά για μια συγκεκριμένη αξία. Ωστόσο, παρουσιάζει και κάποια
μοναδικά οφέλη που θα είστε σε θέση να απολαύσετε επενδύοντας σε αυτήν. Για
παράδειγμα, όταν προβαίνετε σε συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος μέσω της
Eurobank Equities, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεγάλου όγκου συναλλαγές
χωρίς να χρειάζεται να καταβάλετε ολόκληρο το ανάλογο ποσό.
Για να αξιοποιήσετε πλήρως τα μοναδικά αυτά οφέλη, είναι απαραίτητο να
αντιληφθείτε

πώς

υλοποιείται

κάθε

συναλλαγή

που

αποφασίζετε

να

πραγματοποιήσετε. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες
έννοιες:
-Μόχλευση (Leverage)
-Λογαριασμός Περιθωρίου (Margin)
-Διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης (Spread)

Μόχλευση (Leverage)
Η μόχλευση είναι ίσως το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό της αγοράς συναλλάγματος
για τους ιδιώτες επενδυτές. Πρόκειται για την ικανότητα μετατροπής ενός μικρού
ποσού ενέργειας σε ένα μεγαλύτερο με τη βοήθεια ενός εργαλείου. Για να γίνει πιο
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κατανοητή αυτή η έννοια σκεφθείτε το ακόλουθο παράδειγμα: Φανταστείτε ότι
θέλετε να μετακινήσετε έναν βράχο. Μπορείτε να προσπαθήσετε να σπρώξετε με τα
χέρια σας τον βράχο, όμως θα πετυχαίνατε πολύ πιο εύκολα το επιθυμητό
αποτέλεσμα αν χρησιμοποιούσατε κάποιο εργαλείο το οποίο θα μπορούσατε να
τοποθετήσετε κάτω από τον βράχο για να τον μετακινήσει.
Το ίδιο ισχύει και όταν επενδύετε στην αγορά συναλλάγματος. Μπορείτε να έχετε
κέρδη επενδύοντας μόνο τα χρήματα που ήδη διαθέτετε, αλλά μπορείτε να έχετε
πολύ μεγαλύτερα κέρδη εάν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο της χρηματοοικονομικής
μόχλευσης, «δανειζόμενοι» χρήματα από τη χρηματιστηριακή σας. Συνεπώς,
μπορείτε να αυξήσετε την επενδυτική σας δύναμη στην αγορά συναλλάγματος
χρησιμοποιώντας κάποια από τα δικά σας χρήματα για να ανοίξετε μια θέση και εν
συνεχεία να δανειστείτε τα υπόλοιπα από τη χρηματιστηριακή σας. Για παράδειγμα,
η αγορά συναλλάγματος σας επιτρέπει να διατηρείτε μία θέση 100.000$,
τοποθετώντας μόνο 1.000$ από τα δικά σας χρήματα. Αυτό σημαίνει ότι καλείστε να
καταβάλετε δικά σας κεφάλαια για μόλις το 1% της αξίας της θέσης σας ενώ το
υπόλοιπο 99%μπορείτε πρακτικά να το δανειστείτε από τη χρηματιστηριακή σας. Το
ύψος της μόχλευσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας επενδυτής ορίζεται από το
ύψος του λογαριασμού περιθωρίου (margin) που διατηρεί.

Λογαριασμός Περιθωρίου (Margin)
Η αγορά συναλλάγματος είναι μια συναρπαστική αγορά, ακριβώς επειδή,
προκειμένου να αυξήσετε τις δυνατότητες κερδοφορίας στις συναλλαγές σας, η
χρηματιστηριακή σας είναι πρόθυμη να σας δανείσει χρήματα . Πριν όμως συμβεί
αυτό, θα πρέπει να δείξετε ότι διαθέτετε ένα χρηματικό ποσό ικανό να καλύψει
τυχόν ζημίες που πιθανόν να προκύψουν. Λογαριασμός περιθωρίου είναι τα
χρήματα που ορίζετε με τον χρηματιστή σας ως ασφάλεια, ώστε να αποδείξετε ότι
είστε σε θέση να καλύψετε τις απώλειες.
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Για παράδειγμα, αν προβείτε στην αγορά του ζεύγους Ευρώ/Δολλάριο (EUR/USD),
θα σας ζητηθεί να θέσετε ως ασφάλεια 1% του μεγέθους της θέσης, ως λογαριασμό
περιθωρίου. Αυτό σημαίνει ότι αν το μέγεθος της θέσης σας είναι 100.000€, θα σας
ζητηθεί να θέσετε ασφάλεια ισοδύναμη με 1.000€ για να αποδείξετε στον
χρηματιστή σας ότι είστε σε θέση να καλύψετε απώλειες τουλάχιστον 1000€ αν η
συναλλαγή σας δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Για κάθε ζεύγος ισοτιμιών υπάρχουν διαφορετικοί λογαριασμοί περιθωρίου. Τα
κύρια ζεύγη ισοτιμιών απαιτούν χαμηλότερους λογαριασμούς περιθωρίου, επειδή
τα υψηλά επίπεδα ρευστοποίησης που παρουσιάζουν σας επιτρέπουν να ανοίγετε
και να κλείνετε τις θέσεις σας εύκολα και γρήγορα.
Κάποιοι νέοι επενδυτές μπορεί να θεωρήσουν εσφαλμένα, ότι τα χρήματα που
καταβάλλουν στο λογαριασμό περιθωρίου τους (margin), στην πραγματικότητα
χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα της θέσης τους. Αυτό που ισχύει όμως, είναι ότι τα
χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν τυχόν ζημιές από τη διακύμανση
της ισοτιμίας που διαπραγματεύεστε.
Όταν προβαίνετε στην αγορά ενός ζεύγους ισοτιμιών, δεν χρειάζεται να καταβάλετε
σε μετρητά το τίμημα της συναλλαγής. Στην ουσία η Eurobank Equities σας δανείζει
τα χρήματα που χρειάζεστε από το ένα νόμισμα ώστε να αγοράσετε το άλλο. Για
παράδειγμα αν κάνετε κλικ στο κουμπί «Αγορά» θέλοντας να αγοράσετε 100,000
EUR/USD στο 1.3000, η χρηματιστηριακή σας θα σας δανείσει τα δολάρια που
χρειάζεστε (στην περίπτωσή μας 130,000) προκειμένου να αγοράσετε €100,000.

Διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης (Spread)
Spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός
ζεύγους ισοτιμίας. Συγκεκριμένα, δεν είναι εφικτό να έχετε κέρδος από μία
συναλλαγή όπου αγοράζετε ένα ζεύγος και την ίδια στιγμή το πουλάτε. Αυτό
συμβαίνει επειδή η τιμή στην οποία αγοράζετε (Τιμή Αγοράς ή Ask price) είναι
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πάντα ψηλότερη από την τιμή που μπορείτε να πουλήσετε το ίδιο ζεύγος (Τιμή
Πώλησης ή Bid price).
Όποτε λοιπόν ανοίγετε μία θέση ξεκινάτε εξορισμού με μία μικρή απώλεια λόγω της
διαφοράς τιμών μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγορά. Έτσι, προκειμένου μία
θέση να είναι κερδοφόρα, η αγορά πρέπει να κινηθεί υπέρ του επενδυτή
καλύπτοντας καταρχήν και το spread .
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