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1. Prekyba internetu
Vienas iš populiariausių metodų užsidirbti pinigus niekur neišeinant iš namų,
yra prekyba internetu. Iki šiol, pasaulinė prekyba buvo neprieinama
daugumai pasaulio žmonių, dėl ypač didelių pradinių mokesčių ir
būtinybės išmokti sudėtingas prekybos technikas. Kaip ir daugelis kitų sričių,
internetas atidarė naujas duris, taip sumažindamas pradines kainas ir
racionalizavo prekybos procesą, taip kad, kiekvienas gali tapti dalimi
pasaulinės prekybos.
Prekyba internetu siūlo visiems, iš bet kurio pasaulio krašto, šansą
pasinaudoti galimybėmis, kurios ankščiau buvo prieinamos tik
profesionalams – viskas ko reikia, tai kompiuteris, internetas, banko
sąskaita ir Jūs jau pasiruošęs prekiauti. Šis paprastas prekybos metodas gali
būti atliktas trimis skirtingais būdais. Ši knyga sutelkta ties populiariausiu
metodu – Binary Options Trading binaraus pasirinkimo sandoriais.
Tačiau, prieš pradedant naudotis šiuo metodu, labai patartina skirti laiko
perskaityti šią e-knygą ir susipažinti su binaraus pasirinkimo sandorių
prekyba iš kelių pusių, kad galėtumėte pradėti prekiauti su minimalia rizika
jūsų investicijoms.

2. Kas yra Binarus Pasirinkimas?
Binarus reiškia – du, o pasirinkimas – aišku kelią. Prekybos pasaulyje, kai tu
investuoji į Binaraus Pasirinkimo sandorį, tu investuoji į vieną nuspėtą kelią iš
dviejų galimų baigčių, indeksų, žaliavų, akcijų ar valiutų kreivėje. Binarus
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pasirinkimas turi daugybę pavadinimų, tokių kaip All-or-nothing viskas
arba nieko ir Digital options skaitmeniniai pasirinkimai. Kiekvienas
pavadinimas atskleidžia pagrindinę binaraus pasirinkimo idėją – visa tai
yra paprastas taip/ne spėjimas su iš anksto nustatytu procentaliu
išmokėjimu.
Prekyba binaraus pasirinkimo metodu yra lengvai išmokstama ir greit
perprantama, leidžianti, net tiems, kurie neturi patirties iš anksčiau, greitai
pasipelnyti, naudojant taip/ne pasirinkimą, atsižvelgiant į duotą turtą.
OptionFair taip pat prekeiviams suteikia daug pranašumo prieš kitas
prekybos formas, kaip kad higher pay-outs aukščiausi išmokėjimai, 60
sekundžių prekyba ir mobili prekyba.
Kiekvienas binarus pasirinkimo sandoris turi iš anksto nustatytą galiojimo
laiką. Kai tik šis laikas baigiasi, galimos trys baigtys: In-the-money pinigų
gavimas, kai pelnas sėkmingai gaunamas, Out-of-the-money pinigų
netekimas, kai investuojama suma prarandama, ir labai retu atveju Atthe-money pinigų atgavimas, kai yra gražinama investuota suma, be jokio
pelno ar nuostolio.

OptionFair suteikia prekeiviams unikalią galimybę žymiai pasipelnyti per
trumpą laiko tarpą, naudojantis gerai žinomomis rinkomis (į jas įeina
valiutos, indeksai, akcijos, prekės) ir paprasta vartotojo sąsaja, kuri yra
sukurta TechFinancials kompanijos. Dažnai prekeiviai pasirenka įrankį, kurį
jie žada naudoti pagal savo prekybos sugebėjimus ir verslumo žinias.
Yra trys skirtingi prekybos būdai galimi binarinio opciono investuotojams:
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1. High/Low – Aukštyn/žemyn būdas, kuriuo prekeivis pasirenka,
aktyvo kaina bus aukščiau ar žemiau nustatyto kurso, sandoriui
pasibaigus.
2. Boundary – Ribinis būdas, kuriuo prekeivis nusprendžia, ar norimas
aktyvas bus nustatytose kainų ribose ar už jų, sandorio laikui
pasibaigus (ribos formuojamos, pasirenkant žemiausią ir aukščiausią
kainos tašką)
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3. Touch/No Touch – Lies ar Nelies būdas, kuriuo prekeivis renkasi ar
norimas aktyvas pasieks ar nepasieks ribą per pasirinktą laiką.

OptionFair yra išplėtę galimų sandorių katalogą, išskirtinai binaraus
opciono prekeiviams siūlant dar 3 variantus, apart pateiktų viršuje,
įskaitant High-Yield Touch aukščiausio pelno pasiekimas, Above/Below
aukščiau ar žemiau ir High-Yield Boundary aukščiausio pelno ribinis
pasiekimas. Visi šitie papildomi būdai suteikia universalumo spėjimams,
taip padidindami pelno tikimybę.

3. Kodėl pasinaudoti Binariniu Pasirinkimu?
Nauda gaunama iš binarinio pasirinkimo prekybos yra triguba:
1. Paprastumas prekiauti su lengvai naudojamais įrankiais
2. Greitas ir staigus investavimo grąžinimas
3. Pelno galimybė nepriklausomai nuo didėjančios ar mažėjančios
tendencijos.
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Detalus paaiškinimas apie naudą investuotojui, ne tik padeda protingai
investuoti, bet leidžia jam geriau suprasti į kur tiksliai jis investuoja.
1. Paprastumas prekiauti su lengvai naudojamais įrankiais
Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Binarinis Pasirinkimas susilaukė tokio
populiarumo taip greitai, yra tai, kad prekyba vartotojui buvo
supaprastinta .Binarinio Pasirinkimo prekyba pašalina daug sudėtingų
klausimų, kurie iškyla kitose prekybos platformose. Garantuojant, jog
prekyba yra palengvinta iki paprasčiausių elementų. Binarinis Pasirinkimas
yra geriausiai prieinama prekybos forma, kuri siūlo neprilygstamą
paprastumą naudotis.

Unikalus paprastumas, kurį suteikia Binariniai Opcionai, taip pat užtikrina,
jog šį metodą galite išmokti, nepriklausomai nuo jūsų finansinės padeties.
Nors tokia vartotojo sąsaja naudojama tarp daugelio brokerių, OptionFair
yra remiama TechFinancials, vienos iš lyderiaujančių internetinės prekybos
tiekėjų, kuri yra užtikrinus ne tik didžiausią patikimumą, bet ir lengvai leidžia
naudotis savo aukštos kokybės paslaugomis.

Skirtingai nuo prekybos platformų, kurios reikalauja didelio pradinio įnašo,
OptionFair siūlo minimalų 300$ įnašą, kuris leidžia įvairių finansinių padėčių
prekeiviams prisijungti prie jaudinančio ir pelningo prekybos internetu
pasaulio. Taip pat, Binarinis Opcionas siūlo žymiai veiksmingesnius rizikos
kontrolės būdus, nei kitos internetinės prekybos svetainės.
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OptionFair suteikia prekeiviams pilnai paruoštą finansinę aplinką naudotis
Binaraus Pasirinkimo metodu. Apart rūpesčio ir pagalbos, kurią suteikia
mūsų parinkta konsultacijos ir pagalbos komanda, OptionFair palaiko
skaidraus verslo aplinką, be jokių papildomų mokesčių ar komisinių
prekiaujant.
2. Greitas ir staigus investavimo grąžinimas
Turbūt vienas iš labiausiai viliojančių pranašumų, veikiant pagal Binarų
Pasirinkimą, yra tai, jog iki 85% pelno galima padaryti per kelias minutes,
skirtingai nuo investicijų per bankus (kaip buvo kalbėta ankščiau) ar
paprastus investavimus į rinką. 60 sekundžių įrankis, kaip ir “iki dienos
pabaigos” galimybė, kuri baigia galioti dienos pabaigoje, “iki savaitės
galo” galimybė, kuri pratęsiama nuo pirmadienio iki penktadienio ir
“savaitgalio pasirinkimo” galimybė, kuri atsidaro šeštadienį ir užsibaigia
pirmadienį, suteikia prekeiviams galimybę pasirinkti, kada jie nori išsigryninti
savo investiciją.
3. Pelno galimybė nepriklausomai nuo didėjančios ar mažėjančios
tendencijos
Binarus Pasirinkimas siūlo labai patrauklų būdą, kuriuo prekeiviai gali
pasipelnyti nepriklausomai nuo rinkos elgsenos. Net jei rinka praranda savo
vertę, Binaraus Pasirinkimo prekeiviai gali pasipelnyti, taip pat lengvai, kaip
kad jei rinkos vertė kiltų. Nors tai skamba labai paprastai, tai yra turbūt
svarbiausias ir unikaliausias pliusas Binaraus Pasirinkimo metode, žinant, jog
šiandien nuolatos keičiantis ekonomikai, prekeiviai turi galimybę
pasipelnyti, net ir per rinkos smukimą.
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Jūs netrukus įžengsite į pasaulį pilną galimybių mokintis ir pelnytis. Binarus
Pasirinkimas yra idealus pradžios taškas pasaulinėje prekyboje, taip pat jis
išlieka populiarus tarp veteranų ir pradedančiųjų.

4. Binaraus Pasirinkimo: Prekybos Pagrindai
Kaip buvo paaiškinta ankščiau, Binarus Pasirinkimas yra viena iš
paprasčiausių ir pelningiausių internetinės prekybos formų. Kad Jūs
suprastumėte, kaip šis būdas atrodo praktikoje, susikurkime tokią situaciją:
Tarkime jūs turite 1000$ investicijoms. Naudojantis standartiniais metodais,
kurie yra jums siūlomi, padėję šiuos pinigus į banką ir tikėkimėdamėsi pelno
iš to, jog bankas turės mūsų pinigus. Jei bankas siūlytų 5% per metus, tai
mes galime tikėtis 50$ metų gale.
Arba, galime investuoti į Binarų Pasirinkimą. Paprastai, Binarus Pasirinkimas
siūlo iki 85% fiksuotos išmokos investicijoje per kelias minutes, tai reiškia, jog
1000$ gali būti paversti į 1850$ per tą laiką, kol išgersite puodelį kavos!
Norint labiau išnagrinėti šį pavyzdį, aptarkime realią situaciją. Viena iš
populiariausių Binarinio Pasirinkimo rinkų yra naftos. Standartiškai
Binariniame Pasirinkime mes galime pasirinkti ar naftos vertė kris, ar augs
per ateinančias 15 minučių. Remiantis savo spėjimu, mes pasirenkame
aukštesnę arba žemesnę ribą ir investuojamą sumą (1000$). Jei mūsų
spėjimas yra teisingas, mes gauname 850$ pelno per 15 minučių.
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Tačiau norint sekmingai investuoti, prekeiviai turi padaryti daugiau nei tik
spėlioti teisingą kryptį. Pavyzdžiui, jei mes žinotume, kad OPEC
(Organization of the Petroleum Exporting Countries) žada naujas
finansines sankcijas naftos eksportui ir šis pranešimas yra padarytas
šiandien 15:00 GMT, mes galim tikėtis naftos kainos kitimo. Dažniausiai
tokios situacijos numuša naftos kainą, nes atsiranda baimė netekti naftos
tiekimo, tai duoda mums gera galimybę pasipelnyti. Remiantis savo
žiniomis, mes pasirenkame žemiau (low) iš žemiau/aukščiau (high/low)
galimybių, po pranešimo publikavimo ir esame labiau užtikrinti, jog
spėjimas pasitvirtins. Jei OPEC pranešimas nėra labai aiškus, galime
pasinaudoti rinkos nestabilumo pranašumu, susiformavusiu po šio
pranešimo ir pasirinkti ribinius spėjimus (boundary), pasirenkant už (out),
išlendančius iš tam tikros ribos. Kai prekiaujame Binariniu Pasirinkimu, mes iš
tikro neperkame prekės, tiesiog spekuliuojame jos kaina.
Palyginimui ir paaikinimui dviejų pavyzdžių, duotų skyriaus pradžioje,
apžvelkime juos pagal 3 pagrindinius faktorius:

1.

ROI (Return on investment) – Tikėtino pelno procentas. Jei mes
investuosime į banką, mūsų metinis pelnas bus 5%. Jei mes
investuosime į Binarinį Pasirinkimą, mes turime galimybę pasipelnyti
85% per kelias minutes

2.

Lock-In Period - Užšaldytas periodas. Laikas, per kurį jūsų investicijos
lieka užšaldytos iki kol galėsite jomis pasinaudoti. Jei mes
investuosime į banką, mes negalime disponuoti investuotais pinigais
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nepakenkiant 5% pelnui, o Binarinio Pasirinkimo investicijos bus
užšaldytos iki spėjamo laiko pabaigos, kuris dažniausiai tęsiasi kelias
minutes.

3.

Rizika - galimybė prarasti investicijas. Padėjus pinigus į banką gresia
minimali rizika, tačiau ROI bus mažiausias. Kita vertus, investavus į
Binarinius Pasirinkimus, visada bus rizika prarasti investiciją.

Galiausiai galime pasakyti: kuo didesnė rizika, tuo didesnis pelnas. Kaip
buvo pateikta prieš tai, prekybos būdai turi tiek pliusų tiek minusų. Bankas
siūlo stabilius, bet labai žemus procentus, per labai ilgą laiko tarpą, visiškai
priešingai nei Binarinis Pasirinkimas, kuris siūlo ypač didelius procentus per
trumpą laiko tarpą, prisiimant didesnę riziką investuojant.

5. Pradiniai veiksmai
Paprastai tariant, norint sėkmingai užsiimti prekyba Binariniu pasirinkimu,
reikia protingai spekuliuoti kainos kryptimi, kuria prekė pakis. Nėra jokio
tikro prekės pirkimo, tiesiog supaprastinta prekybos forma, kuri leidžia
pasipelnyti su ribotu biudžetu ir be specialių reikalavimų.
Prieš pradedant ką nors daryti, visų pirma reikia prisijungti prie
OptionFairpaskyros adresu www.optionFair.com. Tada, suveskite
informaciją viršutiniame dešiniajame puslapio kampe. Norint pradėti
Binaraus Pasirinkimo prekybą, pirmą reikia pasirinkti prekę. Jos yra
prieinamos OptionFair, ten galite rasti valiutas, akcijas, indeksus ir prekes,
nauji pasirinkimai įdedami kasdien.
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Šiame pavyzdyje prekiausime Euro-Dollar indeksu. Prieš pasirenkant prekę,
mūsų paklaus, kokį tipą pasirinkti iš Binaraus Pasirinkimo. Šioje situacijoje
pasirinksime high/low aukštyn arba žemyn. Norint pasinaudoti šiuo būdu,
prekeivis turi spėti ar prekės kainas pakils ar nukris laikui pasibaigus.
Yra 4 pagrindinės detalės norint pradėti prekiauti (čia pateikta Euro-Dollar
prekiavimo detalės):
1. Sandorio pabaigos laikas – 15 minučių
2. Prekės kaina pirkimo metu – 2,164.46.
3. Investuojama suma – 1000$
4. Pelnas – 85%

Šioje vietoje mes galime pasirinkti vieną iš dviejų – nusipirkti high aukščiau
pasirinkimą arba low žemiau pasirinkimą.
A. Low – siūloma kaina – 2,164.46. Jei pasibaigus pasirinktam laikui,
rinkos kaina bus žemiau tos kainos, baigtis bus in-the-money
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pelninga. Jei rinkos kaina bus didesnė laikui pasibaigus, baigtis bus
out-of-the-money nuostolinga.
B. High – Siūloma kaina 2164.46. . Jei pasibaigus pasirinktam laikui
rinkos kaina bus aukščiau šitos kainos, baigtis bus in-the-money
pelninga. Jei rinkos kaina bus mažesnė laikui pasibaigus, baigtis bus
out-of-the-money nuostolinga.

Skirtingi įrankiai
Jei mes naudotume Touch/No Touch prisilietimo spėjimą ir mes
pasirinktume Touch, prognozuotume, jog rinkos kaina pasieks šią ribą, bet
kuriuo metu, prieš laiko pabaigą arba pasirinktume, jog neprisilies No
Touch, jei tikėtume, jog rinkos kaina nepasieks šios ribos laikui pasibaigus.
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Jei naudotume ribinį spėjimą, pasirinktume In ir prognozuotume, jog rinkos
kaina išliks nustatytose ribose laikui pasibaigus, arba pasirinktume Out, jei
tikėtume, jog rinkos kaina neišsilaikys ribose laikui pasibaigus.
Šis pavyzdys demonstruoja paprastumą ir pagrindinius principus Binarinio
Pasirinkimo. Pirmiausia turime pasirinkti prekę, tada Binarinio Pasirinkimo
būdą ir kryptį, kuria spėjame ar rinkos kaina pakis, ir galiausiai
investuojamą sumą. Naudojantis šiais paprastais žingsniais, prekeiviai galės
atlikti sandrius su mažesne rizika ir didele galimybe gauti pelną.
1. Pasirink prekę

2. Pasirink kryptį

3. Pasirink sumą ir pirk

6. Binarinio Pasirinkimo Rinkos
Viena iš patraukliausių galimybių prekyba Binariniame Opcione yra tai, jog
gali virtualiai prekiauti praktiškai, bet kuo. OptionFair suteikia galimybę
prekeiviams prekiauti, beveik visomis rūšimis prekių, per supaprastinta
vartotojo sąsają, kuri yra orientuota į rizikos mažinimą ir aukščiausią pelną.

Binarinio pasirinkimo prekės yra suskirstytos į 4 kategorijas:
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Valiutos – kaip ir užsienio valiutų keityklos, Binarinis Pasirinkimas
prognozuoja valiutų poros santykį. Skirtingai nuo užsienio valiutų keityklos,
Binarinis Pasirinkimas suteikia milžinišką pelną per trumpą laiką, kartu
užtikrinant, jog investuojama suma yra galutinė ir net jei investicija
prarasta, daugiau išlaidų nebus. OptionFair siūlo Binarinio Pasirinkimo
sandorį su ypatinai daug valiutų, į kurias įeina valiutos milžinės (kaip
EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, ir daug kitų), bei egzotiškesnės valiutos, kaip
USD/TRY ir EUR/NOK.
Akcijos – akcijų sąrašas, kuriomis galima prekiauti Binariniu Pasirinkimu, gali
stipriai skirtis tarp brokerių. OptionFair siūlo vieną iš įspūdingiausių
pasirinkimo katalogų rinkoje. Su Binarinio Pasirinkimo sandoriais, Google,
Facebook, BP ir Apple akcijas galima paversti labai pelninga investicija ir
visos jos yra prieinamos OptionFair.
Produktų rinka – Ši rinka yra įdomiausia, dėl jos priklausomybės nuo
geopolitinės situacijos. Naudojantis OptionFair, prekeiviai gali prekiauti
tokiomis prekėmis, kaip auksas, sidabras ir nafta, tokiu greičiu ir prekybos
pasirinkimais, kokiais nesiūloma niekur kitur.
Indeksai – indeksai yra laikomi efektyviu būdu prekiaujant Binariniu
Pasirinkimu. Indeksų nuolatinis likvidumas, padaro juos tobulu pasirinkimu
apsisaugant, kaip ir žemesni mokesčių polisai, kurie užtikrina, jog jie visada
paklius į paklausiausių kategoriją. Šeši labiausiai vertinami indeksai:

●

The Dow Jones Industrial Average, į kurį įeina 30 populiariausių
pramoninių išteklių NYSE (New York Stock Exchange), tokių kaip
Coca Cola, Amex and Microsoftir daug kitų.
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●

The NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated
Quotations) yra laikomas didžiausiu indeksu. Į sudedamą indeksą
įeina daugiau kaip 3000 komponentų ir tai yra laikoma indikatoriumi
technologijų veiklos ir kompanijų akcijų augimui.

●

The S&P 500 (Standard & Poor's) yra akcijų indeksas, paremtas 500
populiariausių Amerikos kompanijų akcijų kainomis.

●

The DAX 30 (Deutscher Aktien IndeX) yra labai stabili akcijų rinka,
susidaranti iš 30 didžiausių kompanijų, kurios priklauso Frankfurto
Akcijų mainams. Tai yra vienas iš labiausiai naudojamų indeksų, kuris
yra laikomas pamatu verslo klestėjimui.

●

The FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange) yra viešas indeksas,
sudaromas iš 100 didžiausią kapitalą turinčių kompanijų Londone.

●

The Nikkei 225 tai yra Tokijo akcijų indeksas. The Nikkei yra labiausiai
naudojamas Japonijos akcijų indeksas, panašus į the Dow Jones
Industrial Average Amerikoje.

7. Kas įtakoja Binarinius Opcionus?
Geras investavimas priklauso nuo jūsų sugebėjimo prognozuoti rinkos
tendencijas – kilimą arba kritimą. Pirmiausia reikia nustatyti kada kaina yra
žema, kada aukšta. Šiame skyriuje aptarsime kelis metodus, padedančius
išanalizuoti rinkas ir pasaulinio mąsto įvykius, kurie turi drastiškos reikšmės
rinkai.
Pagrindinė analizė
Pagrindinė analizė skirta tam,kad naudojant tikrus duomenis, įvertinti turto
kainą. Daugiausia šis metodas naudojamas akcijoms, tačiau juo galima
įvertinti praktiškai bet kurią kitą rinką.
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Pavyzdžiui, investuotojas gali atlikti akcijų pagrindinę analizę, pasinaudojus
žiniomis apie pelną, pajamas, ateities augimą, nuosavybės gražinimą,
pelno ribas ir kitomis žiniomis, kurios padės nustatyti kompanijos ateitį.

Techninė analizė
Techninės analizės metu, naudojame ankstesnę turimą informaciją apie
kainų kitimą, norint nustatyti, kaip elgėsi kainos panašiose situacijose. Kai
nustatome kainos kritimo modelį, prekeivis gali spėti (su tam tikru
užtikrintumo jausmu), investicija turi didelę ar mažą pelno tikimybę.
Trumpai tariant, šis analizės būdas skirtas pastebėti ankstesnius panašumus
ir jais pasinaudoti, tikintis, jog situacija pasibaigs panašiai.
Geopolitika
Tai yra pagrindinė analizės forma, kuri susitelkia ties politiniais ir
vyriausybiniais veiksniais, kurie įtakoja rinkas. Pasinaudojant praeities
įvykiais ir jų padaryta įtaka rinkoms, prekeivis gali susitelkti ties socialiniais,
ekonominiais ir politiniais veiksniais, kurie įtakos pasiūlą, sumažins paklausą
ar atvirkščiai. Atliekant tokią analizę, prekeiviai turi žiūrėti į įvairius
ekonominius veiksnius, kaip indeksai, infliacija, BVP ir daug kitų. Pavyzdžiui,
pagalvokite apie ekonominius padarinius, kuriuos sukeltų karas vidurio
rytuose,kokią įtaką tai turėtų naftos kainai.
Finansiniai indikatoriai
Kaip buvo minėta anksčiau, pagrindinė analizė yra pagrįsta ekonominiais
veiksmais. Palūkanų normos yra pagrindinis rodiklis, kuris yra gyvybiškai
svarbus, dėl jo įtakos valiutų kursui. Tai pat yra labai svarbu susipažinti su
kai kurioms politinėms, ekonominėms dienotvarkėmis, nes jos gali atskleisti

Finansinės prekybos rizika gali lemti viso investuoto kapitalo praradimą.
Spauskite čia norėdami perskaityti visą perspėjimą apie riziką

16

kokia linkme krypsta finansinė padėtis ir kaip tai pakeis valiutos kursą.
Dabartinė Europos situacija yra labai svarbi pasaulinei ekonominei
padėčiai. Net jei prekeivis nėra pažengęs politikos ar ekonomikos
pasaulyje, prieš investuojant, yra svarbu turėti dabartinės situacijos bendrą
supratimą.

8. Prekiavimo įrankiai
Prekiaujant su OptionFair, prekeiviai gauna aukščiausios kokybės
informaciją. Ši informacija padės atlikti teisingus sprendimus reikiamu laiku
ir padės jums sėkmingai prekiauti.
Lentelės-Rodikliai
Lentelių supratimas yra būtinas Binaraus Pasirinkimo metode. Jos vaizduoja
rinkos informacija grafiškai, ir parodo mums pagrindinius rodiklius ir kryptį,
kuria rinka juda. Techninė analizė yra pagrįsta grafikais ir rinkos veikimo
grafiniu atvaizdavimu, taip padarydama juos vienais iš svarbiausių rodiklių,
naudojantis Binaraus Pasirinkimo metodu.
Signalai
Binarinio Pasirinkimo signalai dažniausiai yra mokama paslauga, kuri veikia
atvaizduojant prekybos sistemą ar egzistuojantį prekeivį ir yra vykdoma
nuolatos. Yra būtina įsitikinti, kad signalų pardavėjas yra patikimas ir turi
švarią praeitį, kitaip rizika persveria pranašumus.
Žiniasklaida
Žiniasklaida yra geras informacijos šaltinis stebint indeksus, valiutas ir rinkas.
Paskelbti pranešimai iš didžiausių kompanijų, turi milžinišką įtaką valiutų
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rinkai. Tipinis pavyzdys, gali būti žaibiškas Apple kompanijos bendrų akcijų
kritimas, paskelbus naują produktų seriją, kartu su vertės kilimu artėjant prie
išleidimo datos.
Taip pat, žiniasklaida yra tobula vieta su pagrindine analize susijusios
informacijos rinkimui, vieta, kuri parodo politinius ir ekonominius įvykius, taip
įtakojant rinką.

9. Pagrindinės prekiavimo strategijos
Pardavimas prieš pat galiojimo laiko pabaigą
Binarinio pasirinkimo strategija siūlo palaukti iki paskutinės minutės prieš
atliekant investavimą. Dažniausiai Binarinis Pasirinkimas yra siūlomas labai
anksti, taip sukuriami didesni šansai tiems, kurie laukia ir stebi, kuria linkme
krypsta rinka.
Prekyba dėl tam tikrų įvykių
Šita strategija iš tikro yra pagrindinės analizės forma. Ji pagrįsta
investavimu stebint realaus pasaulio veiksnius, kurie įtakoja rinkos kainas.
Paprastas pavyzdys yra didžiausi ekonominiai pranešimai, kurie įtakoja
suinteresuotų žmonių rinką.
Priešinga prekyba – apsidraudžiant
Ši Binarinio Pasirinkimo strategija reikalauja daryti priešingą Binarinio
Pasirinkimo sandorį, norint sumažinti riziką dar labiau. Pavyzdžiui, jei perkant
High pasirinkimą rinkoje, nusipirksime ir Low pasirinkimą, taip sumažinsim
riziką savo investicijai. Tačiau reikia suprasti tai, jog sumažinant riziką,
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mažėja ir pelnas. Vienas iš būdų apeiti šitą problemą yra pirkimas prekės,
kurioje yra Early closure ankstyvo uždarymo galimybė, ji leidžia atšaukti
vieną pasirinkimą, kai jau matai į kurią pusę krypsta rinka.
Prekyba, paremta rinkos atsidarymu
Prekyba vyksta visą laiką, nes skirtingi prekybos taškai atsidaro pasaulyje
skirtingu laiku. Naudojantis šia strategija, prekeiviai stebi ankščiau
atsidariusias parduotuves ir jų siūlomas rinkas (kaip NIKKEI), norint nustatyti
rinkos reakcijas skirtingose prekybos taškuose pasaulyje. Turėkite omenyje,
jog šita strategija galioja tais momentais, kai taškai atsidaro ir ši strategija
neduoda naudos vėliau.

10. Prekybos patarimai
Būkite susipažinę su rinka
Kaip buvo paaiškinta anksčiau, Binaraus pasirinkimo pelno nauda iš rinkos
(tokios kaip nafta). Todėl prieš pradedant prekiauti, reikia sužinoti kuo
daugiau apie pasirinktą rinką: kas ją įtakoja, kur ji klesti ir visą kitą
informaciją, kuri gali pagelbėti jums spėliojant rinkos pokyčius.
Naudokitės ankstyvu nutraukimu protingai
Nesėkmingos investicijos žalos minimalizavimas yra labai svarbus klausimas,
norint palaikyti ilgą ir pelningą prekiavimo karjerą. Todėl nutraukiant
investicijas ten, kur spėjimas nepasiteisino, gali minimalizuoti padarinius ir
padėti ateityje padaryti sėkmingus sandorius. Taip pat su laiku, jūs
išmoksite atskirti situacijas, kuriose pravartu naudotis šia funkcija, taip
stipriai sumažinant nuostolius ateityje.
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Rizika prieš pelną
Binarinis Pasirinkimas suteikia didelį pelną, tačiau šiame metode visada yra
rizikos. Paprastai tariant, kuo didesnė išmoka, tuo didesnė rizika
investuojant. Todėl geriausia strategija yra pasverti visas galimybes ir
įvertinti pelno ir rizikos santykį.

11. Išvados
Pagrindinė Binarinio Pasirinkimo Sandorių mintis yra ganėtinai paprasta,
tačiau yra daugybe aspektų, kurie nulemia rinką, taip pat ir Binarinio
Pasirinkimo vertę. Mes stipriai rekomenduojame dar kartą perskaityti
techniniškai svarbias šios knygos vietas, kad išvengtumėte investicijų
praradimo, dėl patirties stokos. Jei turite, bet kokių klausimų susijusių su
OptionFair platforma, prašome kreiptis adresu
Customercare@optionfair.com.
Prekyba Binarinio Pasirinkimo būdu yra tobula galimybė tiems, kurie ieško
progos įžengti į pasaulinės rinkos prekybą. OptionFair siūloma vartotojo
sąsaja, kuri yra paprasta ir universali, yra patobulinta visais reikiamais
įrankiais, norint sėkmingai prekiauti, o mūsų pagalbos komanda visada
pasiruošusi padėti, visais jums kylančiais klausimais.
OptionFair yra sukurta taip, kad prekeiviai tūrėtų geriausią vartotojo sąsają
pritaikytą Binariniam Pasirinkimui. OptionFair tikslas yra pasiūlyti savo
vartotojams plačiausią pasirinkimą įrankių ir rinkų, suteikiant aukščiausios
klasės pardavimų patirtį.
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OptionFair siūlo iki 85% pelno daugumoje rinkų, 60 sekundžių pasirinkimą
greitam prekiavimui, kaip ir Android ir iOS operacinių sistemų palaikymą.
Taip pat, OptionFair visuomet ieško naujovių, kurios padės patobulinti
prekybą, todėl nuolat tikrinkite, kokie išskirtiniai pasiūlymai jums galimi.

12. Terminai
At-the-money – Pinigų atgavimas, vienas iš trijų variantų, nusakančių
esamos investicijos pelno būseną. At-the-money nusako būseną, kai
norima riba sutampa su rinkos verte, tokiu atveju investuotojas atgauna
savo investiciją.
Binary Option – Binarinio Pasirinkimo Sandoris, būdas leidžiantis prekiauti
tam tikroje rinkoje ir siūlantis nustatytą pelną už paprastą taip/ne spėjimą.
Pavyzdžiui, jūsų paklaus ar dabartinė rinka, tarkim aukso, kris ar kils ir
pasiūlys 81% pelno už teisinga atsakymą. (Taip pat žinomas, kaip viskasarba-nieko, skaitmeninis ir egzotinis pasirinkimas.)
Boundary Instrument – Ribinis įrankis naudojamas Binariniame Pasirinkime,
prognozuoti ar norima rinka pateks ar nepateks į pasirinktas ribas, laikui
pasibaigus.
Early Closure – Ankstyvas uždarymas galimybė, kurią siūlo OptionFair,
leidžianti prekeiviui nutraukti pirkimą, prieš laikui pasibaigiant už mažesnes
pajamas.

Expiry level – Pasibaigimo lygis, tai rinkos kaina, laikui pasibaigus.
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Expiry Time – Pasibaigimo laikas,tai tam tikra diena ir valanda, kuomet
prekyba nutraukiama ir žiūrimas rezultatas, galutinis kainos pokytis.
High/Low Instrument – Įrankis aukštyn/žemyn tai Binarinio Pasirinkimo
būdas, kai prekeivis renkasi ar pasirinkta rinkos kaina pakils ar nukris,
lyginant su esama, laikui pasibaigus.
In-the-Money - Vienas iš trijų variantų, nusakančių esamos investicijos
pelno būseną ir nurodantis situacija, kurioje pasirinkta prekė duos pelno.
Pavyzdžiui, pasirinkus High per High/Low įrankį, In-the Money bus tada, kai
rinkos kaina pakils virš esamos vertės.
Investment Amount – Investuojama suma, tai investuojamas sumos dydis į
Binarinio Pasirinkimo sandorį.
Market Price – Rinkos kaina, tai dabartinė pasirinktos prekės vertė .
One Touch Instrument – Binarinio Pasirinkimo įrankis, su kuriuo prekeivis
prognozuoja ar pasirinkta prekė pasieks pasirinktą vertę iki sandorio laiko
pabaigos.
Out-of-the-Money - Pinigų netekimas, tai vienas iš trijų variantų,
nusakančių esamos investicijos pelno būseną. Pinigų netekimas apsako
situacija, kurioje pasirinkta rinka bus nuostolinga. Pavyzdžiui, pasirinkus High
per High/Low įrankį, variantas Out-of-the-Money bus tada, kai rinkos kaina
nukris žemiau esamos vertės.
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Return – Grąža, tai suma, kurią investuotojas atgaus, pasibaigus laikui ir
esant In-the-Money situacijai. Pavyzdžiui, investavus €1,000 ten, kur
siūloma 81% grąža, prekeivis gaus €1,810 (€810 pelnas), jei spėjimas
pasibaigs teisingai.
Target Price, Strike Price – Terminas, nusakantis vertę, kurią turi pasiekti
rinkos kainą, norint gauti pelno. Pavyzdžiui, naudojant Touch/No Touch ir
pasirinkus Touch, baigtis bus pelninga, jei pasirinkta prekė pasieks norimą
vertę.
Underlying Asset – Bazinis aktyvas naudojamas OptionFair ,kad aprūpinti
perkybinę platformą, kurioje galite pasirinkti Binarinį sandorį. Pavyzdžiui,
Binarinio Pasirinkimo sandoriai, kurie suteikia galimybę spekuliuoti naftos
kaina, nafta būtų esamas aktyvas. OptionFair specializuojasi Binarinio
Pasirinkimo sandoriaissu baziniais aktyvais, tokiais kaip valiutos, akcijos,
indeksai ir žaliavos.
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