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Există nenumărate exemple de investitori și traderi care au renunțat la
modelul clasic de gestionare a portofoliului prin intermediul unui consilier
financiar personal sau cont discreționar. Mulți dintre aceștia au tranzacționat
cu succes pe piețele de acțiuni, piețele valutare sau cele de mărfuri. Care este
însă secretul succesului? Unicul aspect care contează în piețele financiare
astăzi: să iei decizia corectă la momentul potrivit și să repeți asta la
nesfârșit.

Într-o eră a tradingului de mare viteză și a algoritmilor instituționali ce
domină volumele zilnice din piață, este dificil să adopți o strategie profitabilă
fără ajutorul tehnologiei. Traderii individuali de succes au înțeles că
succesul pe termen lung necesită instrumentele potrivite, care să le ofere un
avantaj în fața celorlalți investitori.

Opinia generală este că nici o sursă online nu face totul pentru un trader, dar
dacă ai deja sentimentul că există prea multe funcții a căror utilizare îți
stârnește confuzia, te puteți alătura traderilor care optează pentru o singură
sursă online care integrează toate funcțiile viitorului.
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Traderii de succes apreciază orice oportunitate de a învăța chiar și după ce
perioada de practică ia sfârșit. De aceea, vei observa că cei mai buni traderi
profită de resursele educaționale valoroase. O astfel de sursă de educație este
reprezentată de instrumente online. Pentru a învăța mai multe despre
investiții și managementul banilor, începe prin a adăuga câteva site-uri
cunoscute în platforma de tranzacționare.

Traderii online încep fiecare zi de tranzacționare urmărind aceleași site-uri
financiare. La fiecare unul sau două minute este postată o informație care te
poate ajuta să tranzacționezi în mod informat și să înțelegi sentimentul pieței.

Reuters, CNN, Forex Factory, FXStreet sau Admiral Markets oferă analize de
piață în timp real pentru acțiuni, indici, valute sau mărfuri. Toate aceste știri în
timp real, calendarul economic precum și alte fluxuri RSS pot fi afișate într-un
terminal de tranzacționare ca MetaTrader 4, grație instrumentului Connect1.

Conectează toți marii furnizori de știri și propriile fluxuri RSS prin intermediul
platformei de tranzacționare și petrece astfel mai puțin timp căutând funcții
suplimentare și informațiile necesare pentru tranzacționare.

Î n c e p e  z i u a  c u  a n a l i z a  
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Instrumentul Connect: Utilizează această funcție pentru a
importa propriile fluxuri RSS și pentru a afișa în MT4 știri în timp
real și calendarul economic.

Află mai multe ⟶

Traderii online încep fiecare zi de tranzacționare
urmărind aceleași site-uri financiare. La fiecare
unul sau două minute este postată o informație
care te poate ajuta să tranzacționezi în mod
informat și să înțelegi sentimentul pieței.
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Te temi de gap-uri, spike-uri sau de slippage? Se întâmplă ca un comunicat de
presă să îți facă inima să bată mai puternic? Nu îți fie teamă, această funcție va
elucida misterul protecției împotriva volatilității și te va ajuta să realizezi
tranzacții ce îți vor consolida portofoliul.

Variațiile de preț pot fi atât de rapide încât rezultatul financiar al
tranzacționării să devină imprevizibil. Diverse evenimente, de la publicarea
datelor economice la dezastrele naturale și conflictele geopolitice ar putea
afecta negativ chiar și cea mai avansată strategie de tranzacționare.

Pachetul de protecție împotriva volatilității2 te va ajuta să eviți recifele de
pe piața financiară, diminuând riscul volatilității.

Gestionează un slippage maxim acceptabil, protejează-te de gap-urile de preț
și de spread-uri extinse cu o gamă mai sofisticată de ordine de tranzacționare
și setări, care pot fi benefice pentru aproape orice strategie și te ajută să obții
avantaje semnificative în condiții de volatilitate.

N u  u i t a  d e  P r o t e c ț i a  î m p o t r i v a  

V o l a t i l i t ă ț i i
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Protecția împotriva Volatilității: Utilizează această funcție
pentru a limita un slippage maxim al prețului pentru ordinele
market și stop sau pentru a evita pierderile ce survin la nivelul
ordinelor în așteptare în urma gap-urilor sau activarea ordinelor
din cauza lărgirii spread-ului.

Află mai mult ⟶

Variațiile de preț pot fi atât de rapide încât
rezultatul financiar al tranzacționării să devină
imprevizibil. Publicarea datelor economice,
dezastrele naturale și conflictele geopolitice, ar
putea afecta negativ chiar și cea mai avansată
strategie de tranzacționare.
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Fiecare platformă de tranzacționare și site financiar include grafice, dar nu
orice site sau platformă are capacitatea de a oferi o imagine reală a pieței - The
Big Picture.

Vizualizarea datelor devine rapid o formă de analiză omniprezentă în multe
industrii, iar tranzacționarea online nu face excepție. Asemenea celorlalte
domenii, și în tranzacționare o imagine valorează cât o mie de cuvinte.

Traderii online utilizează un "radar de piață" pentru a descoperi, într-o
manieră vizuală, momentele de depreciere și apreciere extremă.

Un Heat Map3 reprezintă una dintre cele mai bune și simple modalități Web
pentru a înregistra mișcările prețurilor și informațiile necesare tranzacționării
de zi cu zi.

Rămâi conectat la oportunitățile de tranzacționare long și short, la trendurile
zilnice, volatilitate și alte valori-cheie în timp real.

R e a l i z e a z ă  u n  t a b l o u  a l  

p i e ț e l o r
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Heat Map: Utilizează această funcție pentru a înregistra mișcările
prețurilor și informațiile necesare tranzacționării de zi cu zi.

Află mai mult⟶

Vizualizarea datelor devine rapid o formă de
analiză omniprezentă în multe industrii, iar
tranzacționarea online nu face excepție. Și în
tranzacționare, o imagine valorează cât o mie de
cuvinte.
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Clasica reprezentare grafică a elementelor tehnice – supra-vânzarea, supra-
cumpărarea, rezistența sau suport pentru un instrument – nu este suficientă.
Traderii online trebuie să ia în considerare mai multe abordări unice pentru
identificarea pattern-urilor sezoniere.

Matricea de corelație4 oferă informații de piață valoroase și profunde cu
privire la toate categoriile de active, pe diferite perioade de timp.

Acest lucru va permite traderilor să examineze corelațiile dintre acțiuni,
obligațiuni, mărfuri și valute și să ia decizii în cunoștință de cauză pentru a
reduce în mod semnificativ riscul asociat tranzacționării.

Identifică oportunități de tranzacționare bazate pe corelații istorice puternice
care nu se mai respectă: “selling the former” - “buying the latter”.

… p o a t e  c h i a r  d o u ă
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Matricea de corelație: Utilizează această funcție pentru a analiza
corelațiile de preț dintre diversele clase de active, precum și
oportunități de tranzacționare.

Află mai mult ⟶

Traderii online trebuie să ia în considerare mai
multe abordări unice pentru identificarea
pattern-urilor sezoniere.
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Analiza graficelor este, de departe, forma de bază a analizei tehnice, fiind
utilizată de traderi pentru identificarea celui mai bun moment de intrare și
ieșire din piață.

Funcția Mini Chart5 permite analiza instrumentului ales pe diferite perioade
de timp în cadrul unei singure ferestre și le oferă traderilor posibilitatea de a
vizualiza mai bine direcția pieței, ajutându-i să realizeze prognoze cu mai
multă acuratețe.

Diverse grafice mici, inserate în interiorul unui grafic principal și chiar
timeframe-uri multiple, cum ar fi de 3 minute sau secunde, ori diverse tipuri
de grafice, cum ar fi Point-and-Figure, Kagi sau Range, nu sunt disponibile în
versiunile standard ale platformelor de tranzacționare.

Identifică oportunități de tranzacționare cu o mai mare acuratețe utilizând
diverse timeframe-uri și tipuri de grafice într-un singur grafic.

A n a l i z a  g r a f i c e l o r
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Mini Chart: Utilizează această funcție pentru timeframe-uri
multiple, cum ar fi de 3 minute sau secunde, ori diverse tipuri de
grafice, cum ar fi Point-and-Figure, Kagi sau Range.

Află mai mult ⟶

Analiza graficelor este, de departe, forma de
bază a analizei tehnice, fiind utilizată de traderi
pentru identificarea celui mai bun moment de
intrare și ieșire din piață.
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Cea mai bună tehnologie de execuție este de asemenea importantă pentru
traderii rapizi. Traderii online plasează ordine rapid și eficient, grație
instrumentului profesional de execuție a ordinelor și de analiză.

Mini Terminalul6 le permite traderilor cu experiență să deschidă ordine
imediat, fără confirmare, utilizând parametri de tranzacționare pre-
determinați (stop loss prestabilit, take profit și trailing stop) și să le deplaseze
cu mouse-ul pe grafic sau să le plaseze ca linii de trend, linii orizontale și
verticale.

Tranzacționarea cu un click permite o administrare mai rapidă și mai precisă a
ordinelor și cuprinde funcții avansate precum calculatorul de marjă, un buton
de inversare pentru a închide imediat un ordin și a deschide aceeași poziție în
direcția opusă, un buton de ‘panică’ pentru a închide toate pozițiile cu un
singur click, precum și o opțiune pentru expunerea netă ‘hedging-non
hedging’.

T r a n z a c ț i o n e a z ă  c u ‘ U n C l i c k ’
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Mini Terminal: Utilizează această funcție pentru deschiderea
eficientă a ordinelor, cu parametri prestabiliți, calculator integrat,
șabloane de ordine, linii inteligente, inversare rapida a ordinului
și hedging.

Află mai mult ⟶

Traderii online plasează ordine rapid și eficient,
grație instrumentului profesional de execuție a
ordinelor și de analiză.
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Uneori, în condiții de piață rapidă, tranzacțiile tale trebuie să fie executate
într-o clipită.

Chiar și traderii intraday și scalperii sofisticați au nevoie să monitorizeze orice
schimbare ce apare la nivelul prețurilor Bid sau Ask și, uneori, chiar și timpul
care s-a scurs de la un tick la altul.

Tick Chart Trader7 este o inovație care te va uimi cu siguranță prin eficiența
sa fiind, cu siguranță, capabil să aducă un plus de valoare activității tale de
tranzacționare. 

Acesta oferă posibilitatea de intra sau ieși dintr-o poziție extrem de rapid,
folosind o comandă rapidă (de exemplu, B pentru a cumpăra, S pentru a vinde,
C pentru a închide), un profil ticker pentru fiecare instrument de
tranzacționare pentru a exporta date și analiza în Excel și diferite alte funcții
pentru a valorifica potențialul maxim al trading-ului tău.

s a u … ’ o  t a s t a t u r ă ’
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Tick Chart Trader: Utilizează această funcție pentru a
tranzacționa cu ‘o tastatură’ și pentru a monitoriza fiecare
schimbare ce apare la nivelul prețurilor Bid sau Ask.

Află mai mult ⟶

Chiar și Day Traderii și scalperii sofisticați au
nevoie să monitorizeze orice schimbare ce apare
la nivelul prețurilor Bid sau Ask și, uneori, chiar
și timpul care s-a scurs de la un tick la altul.
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La sfârșitul zilei, cel mai important lucru este cât de bine reușești să controlezi
adrenalina și riscul la care te expui. Cu toate că profiturile reprezintă
principalul obiectiv, posibilele pierderi te pot împiedica să le realizezi. Asta
deoarece abilitatea de a rezista în piață suficient de mult pentru a reuși,
depinde mai puțin de cât câștigi atunci când ai dreptate și mai mult de cât
pierzi atunci când te înșeli.

În realitate, mulți brokeri nu oferă prea multe opțiuni pentru optimizarea
valorii efective a fiecărui pip sau punct din tranzacționare.

Astfel, un Calculator al volumului de tranzacționare8 este ceva ce poate fi
utilizat de către oricine pentru a menține riscul la nivel minim. Calculează
volumul ideal, în funcție de mărimea S/L și capitalul riscat în fiecare poziție
(% din Equity).

Atunci când platforma face toate calculele pentru tine, tranzacționarea devine
mult mai ușoară.

C h e i a  s u c c e s u l u i  e s t e  

a u t o - c o n t r o l u l

17

Admiral Markets (UK) Ltd. este  autorizată și reglementată de Autoritatea de Conduită Finnaciară din Marea 
Britanie (Număr de înregistrare FCA: 595450). 
Avertisment: Tranzacționarea implică riscuri.

http://www.admiralmarkets.ro/trading-platforms/metatrader4-se/mini-terminal?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=ebook-future-of-trading_all
https://www.facebook.com/AdmiralMarketsRomania/
https://www.youtube.com/c/admiralmarketsroforexromania
http://www.admiralmarkets.ro/trading-platforms/metatrader4-se/?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=ebook-future-of-trading_all


Calculatorul volumului de tranzacționare: Utilizează această
funcție pentru a calcula volumul ideal, în funcție de mărimea
S/L și capitalul riscat în fiecare poziție (% din Equity).

Află mai mult ⟶

La sfârșitul zilei, cel mai important lucru este cât
de bine reușești să controlezi riscul la care te
expui. Cu toate că profiturile reprezintă
principalul obiectiv, posibilele pierderi te pot
împiedica să le realizezi.
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Desigur, am atins o temă sensibilă – există o mulțime de tipuri de ordine în
cadrul platformei de tranzacționare, exact ca și tipurile de cafea de la
Starbucks.

Calea cea mai simplă constă în utilizarea Șabloanelor de ordine9, inclusiv
pentru ordinele de tip OCO (one-cancels-other) ce precizează cât de mult sau
cât de puțin dorești să plătești pentru un euro... încă de la bun început. Prin
urmare, fie beneficiezi de acest preț, fie tranzacția nu are loc.

O funcție critică ar trebui să fie întotdeauna asociată oricărui ordin aflat în
așteptare pentru a menține un nivel scăzut al riscului: volumul dinamic
(mărimea lotului) în funcție de dimensiunea stop loss-ului și dimensiunea
riscului ca procent din fondurile disponibile.

Utilizează corect acest drept și vei fi de îndată la cârma propriului destin
financiar.

O r d i n e l e  s u n t  a s e m e n e a  

i n s t r u m e n t e l o r :  î l  d o r e ș t i  p e  

c e l  m a i  b u n  p e n t r u  t i n e
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Șabloanele de ordine: Utilizează această funcție pentru a
înregistra strategiile de intrare cu parametrii prestabiliți și re-
utilizarea rapidă în viitor.

Află mai mult⟶

Stabilește cât de mult sau cât de puțin dorești să
plătești pentru un euro...încă de la bun început.
Fie beneficiezi de acest preț, fie tranzacția nu are
loc.
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În ceea ce privește ieșirea, traderii de top își definesc propriul set de reguli
pentru închiderea unei poziții deschise, pe baza profitabilității sau a prețului.

Cu un Ordin de închidere automată10, traderii stabilesc pragul pentru care
aceste reguli sunt aplicate și îl înregistrează sub forma unui șablon în vederea
reutilizării rapide în viitor.

Selectează criteriul, cum ar fi profitul ordinului în pipși sau P&L total, și
valoarea pragului. De exemplu, atunci când profitul ordinului în pipși este mai
mare sau egal cu X pipși, ordinul va fi închis parțial iar S/L va fi deplasat către
pragul de rentabilitate pentru volumul rămas. De asemenea, poți seta T/P la
următorul nivel țintă sau puteți activa un trailing stop.

O poți numi cea mai buna funcție pentru creșterea substanțială a profitului
potențial.

… î n  v e d e r e a  c r e ș t e r i i  

s u b s t a n ț i a l e  a  p r o f i t u l u i  

p o t e n ț i a l
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Ordinele de închidere automată: Utilizează această funcție pentru
a predefini propriul set de reguli în vederea ieșirii dintr-o poziție
deschisă, precum închiderea parțială, setarea sau deplasarea
stop-loss, take-profit sau trailing stop pe baza prețului sau a
profitabilității.

Află mai mult⟶

Definește propriul set de reguli pentru
închiderea unei poziții deschise, pe baza
profitabilității sau a prețului.
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Scopul de a investi sau de a tranzacționa este acela de a găsi un trend, de a te
poziționa în trend cu un risc limitat și de a rămâne cu trendul, până când este
supus riscului. Este posibil să ai nevoie de ani pentru a înțelege valoarea și
logica acestei afirmații, ce reprezintă un factor critic în orice tip de
tranzacționare.

Aici intervin Liniile inteligente11, o modalitate foarte înțeleaptă de a utiliza
trendul și liniile canalului, liniile de preț orizontale, precum și liniile verticale
ce definesc timpul.

Această funcție a analizei tehnice permite traderilor online să transforme
orice tip de linie într-un stop loss, take profit sau trailing stop.

Închiderea parțială (% din volumul lotului) este, de asemenea, posibilă pentru
o gestiune mai diversificată și mai eficientă a tranzacțiilor.

N u  u i t a  c ă  t r e n d u l  e s t e  

p r i e t e n u l  t ă u
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Linii inteligente: Utilizează această funcție pentru a defini linii de
trend, linii orizontale și verticale ca stop loss, take profit sau
trailing stop direct în platforma de tranzacționare MT4.

Află mai mult ⟶

Scopul tranzacționării este acela de a găsi un
trend, de a te poziționa în trend cu un risc limitat
și de a rămâne cu trendul, până când este supus
riscului.
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Daca te asemeni majorității traderilor online, probabil faci o mie de lucruri
dintr-o dată. Vizionarea diferitelor grafice, cititul comunicatelor de presă,
verificarea indicatorilor și navigarea în și în afara tranzacțiilor îți pot consuma
o bună parte din timp.

Acum ai posibilitatea de a utiliza instrumente care ajută la simplificarea
procesului. Unul dintre instrumentele cele mai utile din platforma ta de
tranzacționare este Alert Manager12.

Funcțiile cheie includ alarme de cont, cum ar fi modificări la nivelul
parametrilor cheie ai contului (marja, profit, pierdere, balanța, equity), alarme
de știri și de sentiment declanșate de evenimentele din calendar sau de
schimbări la nivelul sentimenului real al pieței, alarme de preț declanșate de
noi niveluri și străpungeri, alarme ale indicatorilor tehnici pe baza
modificărilor suferite de RSI, MACD, Benzile Bollinger, ATR Stochastic și multe
altele.

Acțiunile disponibile o dată ce o alarmă a fost declanșată includ notificări prin
e-mail, Twitter, SMS, plasarea unor noi ordine de piață sau în așteptare,
închiderea unor ordine (de exemplu, toate tranzacțiile EURUSD încheiate cu
profit sau pierdere) sau toate tranzacțiile.

S u p r a v e g h e a z ă  c u  a t e n ț i e  

e v e n i m e n t e l e  i m p o r t a n t e  c e  

ț i n  d e  c o n t u l  t ă u  d e  

t r a n z a c ț i o n a r e
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Alert Manager: Utilizează această funcție pentru a primi
notificări atunci când au loc evenimente importante și chiar
pentru a acționa pe cont propriu la nivelul preferințelor
predefinite.

Află mai mult ⟶

Vizionarea graficelor, cititul comunicatelor de
presă, verificarea indicatorilor și navigarea în și
în afara tranzacțiilor îți pot consuma o bună
parte din timp. Acum există instrumente care
ajută la simplificarea procesului.
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Pentru traderii online ai anului 2017, backtesting-ul reprezintă cel mai
important aspect în dezvoltarea unui sistem de tranzacționare.

Acesta se realizează prin reconstituirea, cu ajutorul unui Simulator de
tranzacționare13 pe baza datelor istorice, a tranzacțiilor care ar fi avut loc în
trecut folosind reguli definite printr-o strategie de tranzacționare manuală,
analizând rezultatele.

Rezultatul oferă statistici care pot fi utilizate pentru a măsura eficacitatea
strategiei manuale.

Asemenea oricărei strategii de tranzacționare, rezultatele simulate privind
retrospectiv trebuie tratate cu precauție.

Î n t r e  t r a n z a c ț i o n a r e a  m a n u a l ă  

ș i  r o b o ț i :  s i m u l a t o r u l  d e  

t r a n z a c ț i o n a r e
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Simulatorul de tranzacționare: Utilizează această funcție pentru 
a-ți testa manual strategiile de tranzacționare pe baza datelor 
istorice și pentru a analiza rezultatele.

Află mai mult ⟶

Asemenea oricărei strategii de tranzacționare,
rezultatele simulate privind retrospectiv trebuie
tratate cu precauție.
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Traderii online utilizează cea mai recentă și cea mai avansată colecție de
indicatori (Setul de indicatori14) ce recunosc trendurile și oferă mai multe
informații pe grafice și semnale de tranzacționare pentru propriile strategii.

Punctele pivot și canalele Keltner pot detecta în avans nivelurile cheie și
inversarea trendurilor. Trebuie să ai în vedere faptul că este necesar ca
semnificația acestor niveluri cheie de suport și rezistență să fie analizată
ținând cont de trendul pe termen scurt și de formarea lumânărilor intraday.

Ai acum posibilitatea de a-ți personaliza propriile tipuri de strategii de
tranzacționare așa cum nu ai fi putut să o faci în mod obișnuit.

Acest lucru nu este posibil într-o platformă de tranzacționare banală.

D e s c o p e r ă  i n d i c a t o r i i  

p e r s o n a l i z a ț i
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Setul de indicatori: Utilizează această funcție pentru a beneficia
de cea mai recentă și cea mai avansată colecție de indicatori.

Află mai mult ⟶

Ai acum posibilitatea de a-ți personaliza
propriile tipuri de strategii de tranzacționare
așa cum nu ai fi putut să o faci în mod obișnuit.
Acest lucru nu este posibil într-o platformă de
tranzacționare banală.
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Dacă ai deja sentimentul că există prea multe funcții a căror utilizare îți
stârnește confuzia, te poți alătura traderilor online care optează pentru o
singură sursă online în tentativa de a reduce dezordinea la nivelul tehnologiei
de tranzacționare.

Traderii online sofisticați utilizează MetaTrader 4 Ediția Supremă15 pentru a
beneficia de cele mai avansate instrumente, îmbunătățindu-și astfel
experiența de tranzacționare.

Acest plug-in avansat, gratuit și cu instalare rapidă îți va îmbunătăți
experiența de tranzacționare pe contul demo sau real, punându-ți la dispoziție
peste 56 de funcții suplimentare.

Testează gratuit timp de 30 de zile pe contul demonstrativ sau beneficiază de
acces nelimitat grație contului real de tranzacționare.

O r i e n t e a z ă - t e  c ă t r e  o  s i n g u r ă  

s u r s ă  o n l i n e
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MetaTrader 4 Ediția Supremă: Utilizează acest plugin pentru a
avea acces la peste 56 de funcții suplimentare, îmbunătățindu-ți
astfel experiența de tranzacționare.

Află mai mult ⟶

Acest plug-in avansat, gratuit și cu instalare
rapidă îți va îmbunătăți experiența de
tranzacționare pe contul demo sau real,
punându-ți la dispoziție peste 56 de funcții
suplimentare.
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Indiferent dacă ești un trader intraday activ sau un amator, deții un cont de
tranzacționare. Iar costurile se pot aduna, în special cu tehnologia din ziua de
astăzi care ușurează accesul la piață, reprezintând astfel un criteriu esențial în
alegerea unui broker online.

Acesta este motivul pentru care traderii activi folosesc Admiral Markets16,
care este orientat către day traderii sofisticați, scalperi și traderi pe termen
scurt.

Tehnologia celei mai bune execuții a Admiral Markets este, de asemenea,
importantă pentru traderii rapizi: ea caută cele mai bune prețuri disponibile
în piață la momentul plasării poziției și, imediat, execută ordinul.

Este una dintre cele mai bune pentru traderii online.

C u m p e r i  i e f t i n ,  v i n z i  s c u m p ,  n u  

u i t a  e s e n ț i a l u l
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Admiral Markets: Utilizează această funcție pentru a avea acces la
tehnologia de ultimă generație, bucurându-te astfel de cea mai
bună și cea mai transparentă experiență de tranzacționare.

Înregistrează-te ⟶

Tehnologia celei mai bune execuții este foarte
importantă pentru traderii rapizi: ea caută cele
mai bune prețuri disponibile la momentul
deschiderii poziției și, imediat, execută ordinul.
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Pentru traderii anului 2017 există o mulțime de opțiuni la nivelul brokerilor
online care oferă o combinație de piețe financiare, platforme de tranzacționare
și educație.

Dintre ofertele tuturor acestor brokeri online, traderii aleg Admiral Markets
datorită unei caracteristici care nu nu are egal în lumea tehnologiei sofisticate
de tranzacționare: posibilitatea de a vizita unul din sediile noastre17 pentru a
beneficia de suport și asistență.

Admiral Markets are sucursale în aproape fiecare țară din UE și este, în
prezent, singurul broker reglementat de către FCA UK cu sucursala certificată
în România și conturi segregate la ING Bank.

Tranzacționează cu cel mai înalt nivel de securitate financiare și protecție.

D e s c o p e r ă  c e l  m a i  b u n  s u p o r t  

p e n t r u  t r a n z a c ț i o n a r e a  t a

35

Admiral Markets (UK) Ltd. este  autorizată și reglementată de Autoritatea de Conduită Finnaciară din Marea 
Britanie (Număr de înregistrare FCA: 595450). 
Avertisment: Tranzacționarea implică riscuri.

http://www.admiralmarkets.ro/about-us/regulatory-authorisation/?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=ebook-future-of-trading_all
https://www.facebook.com/AdmiralMarketsRomania/
https://www.youtube.com/c/admiralmarketsroforexromania
http://www.admiralmarkets.ro/trading-platforms/metatrader4-se/?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=ebook-future-of-trading_all


Sucursala: Folosește această facilitate pentru a primi mai mult
decât tehnologie sofisticată de tranzacționare. Primești ajutor și
educație în țara în care locuiești.

Vizitează-ne ⟶

Traderii online aleg Admiral Markets datorită
unei caracteristici care nu nu are egal în lumea
tehnologiei sofisticate de tranzacționare:
posibilitatea de a vizita unul din sediile noastre
pentru a beneficia de suport și asistență.
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Beneficiază de cele mai avansate unelte pentru a-ți 
îmbunătăți performanțele în tranzacționare

D E S C Ă R C A R E  G R A T U I T Ă

M ETAT R A D E R  4  

E D I Ț I A  S U P R E M Ă
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Admiral Markets te ajută să reduci la minim riscul 
de volatilitate oferind o serie de setări avansate ale

ordinelor, pentru a putea evita 'surprizele' din piață.

P R O T E J E A Z Ă - T E  

Î M P O T R I V A  V O L A T I L I T Ă Ț I I

P R O T E C Ț I E  Î M P O T R I VA  V O L AT I L I T Ă Ț I I
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Acest ebook este strict cu caracter informativ și nu reprezintă o recomandare
sau sfat de tranzacționare pentru nici un instrument.

Informațiile prezentate în acest ebook au caracter orientativ și pot deveni
perimate în orice moment.

A v e r t i s m e n t
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