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📕 Tungkol sa librong ito  📕
Ilang taon na ang nakalipas nang ang 
iPhone ay isang kislap pa lamang sa mata 
ni Steve Jobs, sinimulan na namin ang 
pag-trade ng mga pera. Habang tumatagal 
sa aming paglalakbay,napansin namin na 
halos imposibleng mahanap ang anumang 
kapaki-pakinabang na payo tungkol sa 
pangangalakal para sa mga baguhan. 😤 
Ang kakulangan ng pangkalahatang impor-
masyon ay nakakabahala, ngunit ang lahat 
ay naging mas malala dahil kailangan pa 
naming maghanap ng tamang sagot sa mga 
tanong na may kaugnayan sa forex. 😔

Nang kami ay nakahanap ng makakatulong 
na solusyon, ang materyal na nakatuon sa 
forex ay walang lalim at kadalasang naka-
kalat lamang sa internet. Kung nais mong 
malaman ang tungkol sa leverage ito ay 
nasa isang website, habang ang mga pan-
gunahing impormasyon tungkol sa Forex ay 
nasa isa pa at ang mga kapaki-pakinabang 
na mga tips ay nasa ibang website naman.
😢😠

Alam namin na dapat may isang mas 
magandang paraan upang matuto sa 
Forex Trading. 
Kaya ginawa namin ito.   💪 🏆

Kami na ang gumawa ng pananaliksik 
para sa iyo, upang matulungan kang ma-
hanap ang Pinakamahusay na 🏆Forex 
Broker sa 2020 🏆 Inihahambing namin 
ang losing rate, mga komisyon, tampok 
sa social trading, customer service, ha-
los lahat. Umabot na kami sa kailaliman, 
kaya hindi mo na ito kailangang gawin.

Ang e-book na ito ay nilikha sa isang 
layunin ng pagbibigay ng isang tapat at 
maaasahang mapagkukunan upang iyong 
matutunan ang lahat ng mga pangunah-
ing kaalaman sa pag-trade ng forex nang 
hindi kailangan ang walang katapusang 
paghahanap sa Google.  🙌

Hindi namin inaangkin na kami ay may 
anumang mga lihim na tip sa pag-trade 
ng Forex. Hindi mo maririnig mula sa 
sinumang nagmumungkahi na kikita ka 
ng trilyong dolyar sa isang linggo o na 
makakabili ka ng iyong pribadong isla sa  
🏖  isang buwan. Sa halip, ang alok ng 
librong ito ay isang ligtas na kanlungan 
para sa mga baguhang trader.

Kami ay nangangako na walang mga na-
kapagsabi na madaling kumita o may ka-
tiyakan dito; kapaki-pakinabang na payo 
lamang, organisado at simpleng isinulat 
upang ika'y matulungan na malaman ang 
tungkol sa pag-trade sa forex hangga't 
maaari. ✌

BAGO MAMUHUNAN SA ISANG BAGAY, MAMUHUNAN 
NG ORAS UPANG MAUNAWAAN ITO

                              /WARREN BUFFETT/

Ngayon mayroon kaming libreng e-book na 
"Forex Trading Para sa Mga Baguhan". 👏 
Maaari mong mahanap dito ang lahat ng 
kailangan mo upang magsimulang mag-aral 
sa pag-trade sa mga pera 💵

Kasalukuyang aktwal na neto ng halaga  
$79B. 💸
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Bakit ♥ ng Mga Tao ang Forex?

Magsimula sa $100
Hanggang sa unang bahagi ng 2000's, imposible ang 
pag-trade sa forex market gamit ang perang mas 
mababa pa sa $10,000. Hindi tulad ng ibang mga 
pinansiyal na pamilihan, maaari kang mag-trade gamit 
ang mas maliit na halaga na $100 💸 Marami nang 
mga manlalaro ang pumapasok sa forex market, na 
nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang iyong kapital at 
kumita mula sa mga pagtaas-baba ng presyo sa forex 
market.

Magtrabaho Habang Nagduduyan 
Ikaw ay literal na maaaring mag-trade sa forex 
market habang sumisipsip ng malamig na inumin 
at nakahiga sa duyan. Ang kailangan mo lamang 
para magsimula ay ang ilang kapital upang maka-
pag-trade, isang computer, laptop o smartphone📱 at 
koneksyon sa internet. Ikaw ang magpapasya kung 
kailan mo gustong mag-trade at sa gayon sa iyong 
oras ng pagtatrabaho.

Kahit sa panahon ng krisis sa pananalapi, maaari ka 
pa ring kumita ng pera sa pag-trade sa forex market. 
Ang anumang pagtaas-baba sa preso ng salapi ay 
pwedeng samantalahin sa pamamagitan ng pagsa-
sagawa ng long o short. Kung ang market ay bullish  
📈 o bearish, 📉 maaari kang mag-trade sa forex 
mula dito hindi katulad sa stocks o iba pang mga 
instrumento sa pananalapi.

Maaari mong panoorin kung paano ito ginagawa ng 
mga propesyonal na traders at obserbahan ang kanil-
ang mga kalakalan sa 💸 social trading. 💸Hinaha-
yaan ka ng social trading na kopyahin ang iba’t-ibang 
estratehiya ng traders na maaaring maging kapaki-pa-
kinabang sa mga baguhan, pabilisin ang iyong pagkat-
uto. Noon, ang mga traders ay umaasa sa pangunahin 
at teknikal na pag-aaral, ngunit sa social trading, maaari 
kang kumuha ng mga kaalaman mula sa matagumpay 
na traders upang kumita ng pera sa forex. ✌

Ang forex market ay medyo malinaw kung ikump-
ara sa iba pang mga pinansiyal na pamilihan. Sa 
stocks, kailangan mo pang pag-aralan 😴 ang mga 
report ng kumpanya at pumili mula sa libu-libong 
mga kumpanya upang mamuhunan. Samantala, 
ang forex markets ay umiikot lamang sa walong 
uri ng mga pananalapi, na kilala bilang mga pa-
ngunahin. Sa madaling salita, mas mahusay ang 
ekonomiya ng isang bansa, mas aasahan nating 
lalakas ang kanilang pera.

Walang Krisis

Matuto mula sa Pros sa social trading

Madaling mga Patakaran

Ibahagi ngayon
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Paano Mag-trade kung ikaw ay isang
Busy na Tao? 🏃

1  Pumili ng Platform
Kahit na ikaw ay bago lang sa Forex, mayroong mga 
platforms na madaling gamitin para sa mga nagsisi-
mula tulad ng 👉 eToro 👈,(10 milyong mga users) 
na nag-aalok ng isang magandang pagkakataon - ang 
sundan ang pinakamahusay na mga traders at kopya-
hin ang kanilang mga transaksyon.  👍

2 Sundan ang Mga Pinakamahu-
say na traders
Hanapin ang mga traders na nais mong sundan at 
idagdag sa iyong listahan. Tingnan ang kanilang mga 
nakaraang stats ng pagsasagawa, basahin ang mga 
update sa kanilang mga diskarte, pag-aralan ang mga 
resulta at makipag-ugnay sa kanila.

3 Kopyahin ang kanilang kalakalan

Kung ikaw ay nasiyahan sa mga resulta at istilo ng 
pag-trade, maaari mong kopyahin ang kanilang mga 
kalakalan sa pag-click ng pindutan.

4 Matuto at Kumita

Ngayon ay maaari ka nang umupo at manood kung 
paano ito ginagawa ng mga bihasang traders. Ang 
gagawin mo lang ay suriing mabuti ang kanilang mga 
resulta at matuto mula sa kanilang mga kalakalan. Ang 
pinaka-layunin ng social trading ay ang pagbuo ng 
isang portfolio ng mahuhusay na traders. Dapat mong 
sundan ang mga  traders na may iba't ibang diskarte 
laban sa panganib at may iba't ibang pera.

‼ Suriin Ang Listahan ng mga Trader na Pinaka-kinopya DITO‼  

👉 Kung ikaw ay busy para sundan ang mga balita at subaybayan ang mga chart sa buong araw, 
ikaw ay posible paring lumahok sa Forex trading sa mas madali at mas mabilis na paraan. Pina-
payagan ka ng social trading na kumonekta sa mga ekspertong mga traders, upang tingnan ang 
kanilang mga istatistika ng pagsasagawa, pag-aralan ang kanilang mga ideya, matuto mula sa 
kanilang mga pagkakamali at kopyahin ang kanilang mga matagumpay na diskarte. Sa katunayan, 

hinahayaan mo ang mga propesonal na magtrabaho para sa iyo.👈

Ibahagi ngayon Ibahagi ngayon
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Ano ang Leverage, Pip at Spread 🤓

 ‼ Ayon sa bagong hakbang sa interbensyon ng ESMA, ang mga leverage rates ay maaar-
ing maialok sa pagitan ng margin na 2:1 at 30:1, depende sa partikular na instrumento.‼

▶ Tingnan ang aming artikulo tungkol sa ESMA dito ◀

1 Leverage
Ang leverage, na kumakatawan sa isang margin trading ratio, at nagbibigay-daan sa mga 
traders na humiram ng malaking halaga ng pera na magagamit nila upang makapag-trade sa 
mas malaking mga deal. Bukod dito, ang leverage ay nagpapahintulot na mag-trade gamit ang 
mas malaking pera kaysa sa mayroon sila sa kanilang account. Samakatuwid, "ile-leverage" 
mo ang balanse ng iyong account upang makagawa ng mas malaking trade. Ang mga currency 
rate ay napakabagal gumalaw. Ang maliliit na trades ay nawawalan ng halaga dahil nagbibigay 
lamang sila ng maliliit na kita at pagkalugi sa bawat pagbabago ng pip rate. Samakatuwid, ang 
pag-leverage ay nakakatulong upang mag-trade sa mas malaking deal at dahil dito, pinapalaki 
rin nila ang kanilang potensyal na kumita at malugi.

2 Pip
Ang Price Interest Point ay kumakatawan sa pinakamaliit na pagbago ng presyo sa isang 
pares ng pera. Karaniwan, ito ang pang-apat na decimal point, bagaman maraming mga bro-
ker ang mag-quote gamit ang ikalimang decimal point. Gayunpaman, ang ikalimang decimal 
ay hindi talaga nakakaapekto sa presyo dahil mabilis ang pagbabago nito.
Sa mga pares ng pera na kasama ang U.S. dollar, ang isang pip ay 1/10, 000 ng isang dolyar, 
samantalang kung ang pares ng pera ay kasama ang yen, ang isang pip ay 1/100 ng isang 
yen dahil ang yen ay mas malapit sa halaga na 1/100 ng iba pang mga pangunahing pa-
nanalapi

3 Spread
Sa Forex trading, ang mga broker ang magko-quote sa mga presyo ng bid at ask sa bawat 
pares ng pera. Ang bid ay ang presyo na maaaring ibenta ng isang trader ang base currency 
habang ang ask ay ang presyo na maaari nilang bilhin ang base currency. Ang spread ay ang 
agwat sa pagitan ng dalawang presyo. Bukod dito, ito ang paraan ng mga "walang komisyon" 
na brokers - yung mga hindi sumisingil ng hiwalay na bayad sa bawat transaksyon ng mga 
trader – para kumita ng kanilang pera.
Ang spread ay sinusukat sa mga pips. Karamihan sa mga pares ng pera - ang base currency at 
quote currency - ay may katumbas na halaga ng pip na 0.0001. Halimbawa, tingnan ang su-
musunod na quote; EUR/USD = 1.1051/1.1053 ang spread ay 0.0002, na katumbas ng 2 pips.

Ibahagi ngayon
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Ano ang Forex? Alamin Dito! 👇

ℹ Sa forex market, $5.3 trillion 
ang tini-trade araw-araw, kaya ito 
ang pinakamalaki at pinaka liquid 
na market sa buong mundo.

ℹ   Ang pag-trade sa Forex ay nangya-
yari sa pagitan ng dalawang pera, dahil 
ang isang pera ay binibili at ang isa pa 
- ay ibinebenta nang sabay

👉 Point (Pip)

Ang ika-apat na yunit pagkata-
pos ng decimal point, na kung 
saan ay ang pinakamaliit na 
yunit ng isang exchange rate

👉 Spread

Ang agwat sa pagitan ng quote  
sa pagbenta at quote ng pagbili 
(sa mga pips)        

Ibahagi ngayonIbahagi ngayon
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Paano Basahin ang Mga Pares
ng Pera? 🔊

Ang mga pera ay tini-trade ng magkapares dahil ang kanilang halaga ay may kaugnayan sa isa't 
isa. Ang unang perang makikita ay ang kumukontrol sa isa hinggil sa paglalagay ng iyong order. 
Kaya kung nakikita mo ang EUR/USD ikaw ay laging pumipili na bumili upang bumili o magben-
ta ng unang pera (Euro) laban sa pangalawang pera (U.S. Dollar).

Ang mga MAJORS ay malawakang tini-trade ng mga 
nagsisimula pa lamang at ng mga propesyonal. Da-
hil sila ang may pinakamataas na liquidity, pinakam-
ababang spreads at may pinakamalawak na saklaw ng 
pag-galaw. Hindi tulad ng maliliit na mga pera, ang mga 
majors ay karaniwang mas matatag. Ang mga institusy-
on ng ekonomiya at pampulitika ng mga bansang ito ay 
karaniwang matagal nang naitatag at madaling hulaan 
kung ikumpara sa ibang mga bansa.

Ang mga CROSSES ay anumang pares ng pera na 
hindi nagtatampok ng USDat hindi nagtataglay ng mas 
kaunting potensyal na kumita kaysa sa mga majors. 
Ang sobrang pagkasakop sa US Dollar ng lahat ng 
iyong kalakalan ay maaaring humantong sa kapareho 
nitong direksiyon, malaking problema lang kung ang 
direksyon ay laban sa iyo.

Ang "EXOTIC" na mga pares ng pera ay hindi gaanong 
tini-trade at mas mahal bilhin o ibenta. Ngunit hindi ka 
dapat paghinaan ng loob sa gastos, dahil marami sa 
mga mahuhusay na traders sa buong kasaysayan ay 
nagkaroon ng magandang kapalaran sa mga exotics. 
Halimbawa, ang isa sa 5 pinakadakilang forex traders, 
na si George Soros ay kumita ng $800 milyon mula sa 
pagbebenta ng Thai Baht (THB) sa panahon ng krisis sa 
Asya noong 1997.

      Ibahagi ngayon
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Ang Leverage sa Forex trading ay tungkol sa paggamit ng hiniram na kapital sa mga tran-
saksyon. Ang pera ay hiniram mula sa isang broker na nagsisilbing isang bangko na nagpapahi-
ram sa iyo ng pera upang mamuhunan, na sa kasong ito ay pagbili ng mga pera.

Pumili sa mga pagpipilian na nasa 
ibaba: 

🅰 Leverage na 1:20
🅱 Leverage na 1:200

Paano Gumagana ang Leverage?🤔

Sa margin trading ratio (leverage) na 
1:20, ang opsyon A ay nagpapahintu-
lot sa isang trader na may puhunan na 
$100 upang mag-trade ng US $2,000. 
Bukod dito, kung nagbabago ang pip 
value ng +0.0030, ang trader ay kikita ng 
$6 at ang balanse ng kanilang account 
ay magiging $106, at may ROI na 6%. 
Sa kabilang banda, ang opsyon B ay 
nagpapahintulot na makapag-trade ng 
$20,000 at kumita ng $60. Ang closing 
balance ng trader sa kanilang account 
ay magiging $160 na may ROI na 60%. 
Ipinapakita dito na kung mas mataas ang 
iyong leverage, mas mataas ang iyong 
tsansang kumita ng mas mataas na ROI.

‼ Mga tip at mga babala sa paggamit ng Leverage ‼

⚠Panatilihin ang iyong pagkalugi sa loob ng mapapamahalaang mga limitasyon. 
Kaya, ipinapayo ng mga propesyonal na traders na hindi dapat ipagsapalaran ng bawat 
trader ang lahat ng kanilang pera sa isang transaksyon lamang. Bukod dito, ang isang trad-
er ay dapat pag-iba-ibahin ang bawat panganib sa paghiwa-hiwalay nito sa 5% ng kanilang 
kabuuang deposito sa bawat transaksyon. Sa kaso ng anumang pagkalugi, hindi lang sila 
maliit, hindi rin sila mahirap pamahaan.

⚠ Gumamit ng Stop-Loss Order at iba pang mga estratehiya.  Ang stop loss order ay 
nagpapahintulot sa iyong broker na ibenta ang pera kapag naabot nito ang itinakdang pre-
syo. Ang mga stops na ito ay magagamit anumang oras sa forex market, samakatuwid, 
pinoprotektahan nito ang iyong posisyon kahit ikaw ay naka-log out na sa system. Bukod pa 
rito, ang estratehiya na stop ay pumipigil sa pagkalugi habang pinoprotektahan din ang kita.

⚠  Laging magsimula ng mabagal. Tumutulong ito sa pagbuo ng karanasan ng mga 
baguhang trader at kumpiyansa sa mga unang araw ng kanilang pag-trade. Sa sandaling 
alam mo na ang kalamangan at kawalan sa forex trading, maaari mo nang simulan ang 
pagtaas ng iyong leverage. 

      Ibahagi ngayon     Ibahagi ngayon
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Kailan Pwedeng Mag-trade sa 
Forex? ⏰
Kahit na ang Forex market ay bukas 24 oras sa isang araw, at limang araw sa isang linggo, ang 
kalakalan ay hindi palaging aktibo sa lahat ng oras. Maaaring kumita sa forex trading kapag ang 
mga trader ay nag-bid sa mga presyo at ang market ay aktibo. Kaya't dapat malaman mo ang 
mga mahahalagang oras ⌚ at ang mga araw ng forex trading kung saan ang mga traders ay 
pinaka-aktibo.

Bilang isang pandaigdigang merkado, ang 
forex ay sumasaklaw ng maraming mga 
time zone. Bilang resulta, mayroong tat-
long pangunahing sesyon ng forex trading 
na dapat mong malaman; ang Tokyo (o 
Asian) session, ang London (o Eurpoean) 
session at ang New York (o American) 
session.

Ang pinaka-busy na oras ay kapag ang 
mga sesyon na ito ay nagpang-abot, 
halimbawa, sa mga unang oras ng um-
aga sa London, ang sesyon ng trading 
sa Tokyo ay patapos pa lamang. Ang 
mga trader sa Europa ay magsisimula pa 
lamang at maaaring makapag-aral nang 
maigi sa impormasyon mula sa sesyon ng 
Asya, kaya ang 6am (GMT) sa umaga ay 
isang magandang oras upang gumawa ng 
mga trades – tulad ng isang kasabihan, 
“the early bird gets the worm.”

‼ Ang sesyon ng London ay karani-
wang pinaka-aktibo at sa hapon ay nag-
pang-abot sa pagbubukas sa sesyon ng 
New York o American, kaya maaaring 
magkaroon ng magandang oportunidad 
na mag-trade sa forex at Kumita. ‼

Itinuturing ng mga ekspertong traders ang 
10am (EST) bilang pinakamagandang oras 
upang mag-trade sa forex market dahil sa 
oras na ito, ang mga trader sa London at
Europa ay naghahanda upang isara ang 
kanilang mga posisyon at ang mga traders 
ay naghanda rin upang lumipat sa sesyon 
ng American. Habang ang pokus ay lumili-
pat mula sa Europa patungo sa US, ito ay 
madalas na lumilikha ng malaking paggalaw 
sa mga presyo ng pera, na nagbibigay ng 
pagkakataon upang kumita. 

   Ibahagi ngayon
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Ang Pinakamagandang Oras sa Linggo upang 
Mag-trade sa Forex

Napag-alaman sa isang pananaliksik na ang pinakamalaking paggalaw sa apat na panguna-
hing pares ng currency - lalo na ang EUR/USD, GBP/USD, USD\JPY at USD/CHF - ay mapa-
pansin sa Martes at Miyerkules. Kadalasan sa mga araw na ito makikita ang pinakamalaking 
paggalaw sa mga pera dahil ang mga pangunahing pahayag sa mga datos na may kaugnayan 
sa ekonomiya ay karaniwang ipapalabas sa mga araw na ito.

Abala rin ang Biyernes, ngunit hanggang alas-12 ng umaga lamang. Sa ikalawang bahagi 
ng Biyernes, ang mga paggalaw ay madalas hindi mahuhulaan dahil ang mga pangunahing 
bangko, hedge funds at mga institusyong pampinansyal ay magsasara ng ilan sa kanilang mga 
posisyon sa layunin ng siguridad sa katapusan ng linggo.

   Ibahagi ngayon
   Ibahagi ngayon
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⛔ Mga Holiday ng Banko

⛔ Biyernes ng hapon, Sabado at     

Linggo

⛔ Katapusan ng Disyembre

⛔ Kapag Galit o Naiinis 

⛔ Mga Sesyon sa Asia

⛔ Paglabas ng Mga Balita

⛔ Oras na Sarado ang Market

⛔ Magdamag

H  Kailan HINDI pwedeng mag-trade sa Forex? I 
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Ano ang Bulls at Bears sa Forex? 🐻

Kung sa tingin mo BABAGSAK ang 
isang pera
IBEBENTA mo ang pera
Magbubukas ka ng isang  SHORT 
na posisyon.

Kung sa tingin mo TATAAS ang 
isang pera
BIBILHIN mo ang pera
Magbubukas ka ng isang LONG na 
posisyon

Kapag ikaw ay BUMILI, ikaw ay 
maituturing na BULLISH

Kapag ikaw ay NAGBENTA 
ikaw ay maituturing na 
BEARISH 

 💵 Sa Forex Market pwede kang MAGBENTA o BUMILI ng mga currency  💵

Bearish na candlestick Bullish na candlestick

     Bearish na trend      Bullish na trend

    Ibahagi ngayon    Ibahagi ngayon
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Paano Basahin ang mga tsart 
sa Forex? 📈 

Tingnan natin ang tatlong pinakapopular na uri ng tsart sa forex: line chart, bar chart, at candle-
stick chart.

1 Line Chart
Ito ang pinaka basic sa lahat ng mga tsart sa 
forex. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-
konek sa mga punto ng data na naglalarawan 
sa bawat presyo ng pagsasara sa ilang yugto ng 
panahon gamit ang isang linya. Kahit na hindi 
kasama dito ang pagbubukas, pagtaas at pagbaba 
ng presyo, ang line chart ay maaaring magbigay 
ng ideya sa trader kung paano gumagalaw ang 
presyo ng isang pera sa isang yugto ng panahon. 
Samakatuwid, maaari nilang subaybayan ng maigi 
ang mga presyo ng pagsasara nito.

3 Candlestick Chart
Ito ang pinakapopular na tsart sa mga trader ng 
Forex. Ang tsart na ito ay katulad lamang ng bar 
chart na nagpapakita sa impormasyon ng presyo 
ngunit sa mas malinaw at detalyadong format. 
Mas nakatuon din ito sa mga presyo ng pagbu-
bukas at pagsasara sa panahon ng kalakalan.
Bukod pa rito, hindi tulad ng line chart, na nag-
papakita lamang ng mga presyo sa pagsasara, 
pinapakita din nito ang pagbubukas, pagtaas, 
pagbaba at pagsasara na mga presyo ng isang 
pares ng pera sa isang yugto ng panahon gamit 
ang "candlesticks." Ang haba ng candlestick ay 
naglalarawan ng pagtaas at pagbaba sa partiku-
lar na panahon habang ang lapad nito ay nag-
papakita sa paggalaw sa pagitan ng presyo ng 
pagbubukas at pagsasara.

2  Bar Chart
Hindi tulad ng line chart, ang bar chart ay hindi 
lamang nagpapakita ng mga presyo ng pagsasara 
ngunit naglalarawan din ito sa pagbubukas, pagta-
as at pagbaba ng presyo sa isang yugto na pana-
hon. Ang graph ay binubuo ng isang pakanan at 
pakaliwang dash, na nagpapakita sa mga presyo 
ng pagsasara at pagbubukas, at ang isang patay-
ong bar na nagpapakita ng pinaka-mababa at pina-
ka-mataas na presyo ng pera (saklaw ng trading). 
Tinatawag din silang mga tsart ng OHLC na nauu-
kol sa Open, High, Low at Close na mga halaga ng 
pera sa ilalim ng konsiderasyon.
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*Para sa pinakamataas na ratio ng risk – reward, inirerekomenda na mamuhunan ng hindi 
bababa sa $300

**Salamat sa mga bagong regulasyon sa Europa na naipatupad simula Agosto 1, 2018, ang 
mga European broker ay inaatasan na ipakita ang porsyento ng mga kliyente na nalugi.

**Ina-update ng mga broker ang impormasyon sa rate ng pagkalugi sa bawat 3 buwan, upang 
makita ang pinakabagong impormasyon, suriin ang aming regular na na-update na mga artiku-
lo: https://financeillustrated.com/trending-forex/best-forex-brokers/

 
Broker

Min.
Deposit*

Max 
Leverage

Social 
Trading

$200 1:30 ✅ BISITAHIN

$100 1:30 ❎ BISITAHIN

 
$100 1:30 ❎ BISITAHIN

$100 1:30 ✅ BISITAHIN

$500 1:500 ❎ BISITAHIN

Losing Rate 
sa 12 buwan 
**
66.5%

80%

77%

82%

Aming Video 
Review

maaga-
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 20 Mga Pangunahing Termino sa
 Forex Trading 🏅

👉 Palayaw ng mga pera 👈
✔ Single Currency - EUR (Euro)
✔ Loonie - CAD (Canadian dollar)
✔ Swissie - CHF (Swiss franc)
✔ Aussie - AUD (Australian dollar)
✔ Kiwi - NZD (New Zealand dollar)
✔ Greenback, Buck - USD (U.S. dollar)
✔ Sterling, Pound sterling - GBP (British pound) 

👉 Pares ng mga pera 👈
✔ Cable - GBP/USD (British pound / U.S. 
dollar
✔ Ninja - USD/JPY (U.S. dollar / Japanese 
yen 
✔ Fiber - EUR/USD (Euro / U.S. dollar)
✔ Chunnel - EUR/GBP (Euro / British pound)
✔ Yuppy - EUR/JPY (Euro / Japanese yen)
✔ Barnie - USD/RUB (U.S. dollar / Russian 
Ruble

👉 Sikat na mga kataga 👈
✔ Going Long – Pagbukas ng isang Bull-
ish (pagbili) na trade
✔ Going Short - Pagbukas ng isang Bear-
ish (pagbenta) na trade
✔ Cutting Short – Pagbenta ng maaga sa 
naluging posisyon
✔ Plunging – Ang presyo ay lumubog o 
bumagsak mula sa nakaraang halaga
✔ Currency rallying – Ang presyo ay 
bumabawi matapos ang matagal na pana-
hong pagbagsak 
✔Position Trading - Ang pag-trade nang 
may malawak na mga stop-loss sa ilang 
buwan o ilang taon, nang hindi masyadong 
nababahala sa mga maikling paggalaw ng 
mga presyo ng mga pag-aaring posisyon 
na pag-aari

👉 Mga halimbawa ng balita mula 
sa Bloomberg 👈

✔ USD/CAD - Ang Dovish BOC ay naka-
pinsala sa loonie - Ang Bank of Canada ay 
nag-uulat ng isang pagbawas sa interest 
rate, samakatuwid ang Canada dollar ay 
hihina laban sa US dollar 
✔ AUD/USD - Ang ulat sa trabaho ang 
sumira sa rally - Ang hindi magandang em-
ployment report ng Australia ang nagpahin-
to sa kamakailang pagtaas ng AUD/USD
✔ NZD/USD - Mga palatandaan ng pag-
bawi ng kiwi na parang rollercoaster - Ang 
dolyar ng New Zealand ay nakabawi laban 
sa dolyar ng U.S. matapos ang mahabang 
pagbagsak ng exchange rate.

Ang pagkilala sa mga karaniwang termino na ginagamit sa forex ay magpapabilis sa iyong 
pag-unawa sa mundo ng mga currency   💪
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👉 Pares ng mga pera 👈

👉 Mga halimbawa ng balita mula 
sa Bloomberg 👈

Ano ang Nagpapagalaw sa Forex 
Market? 🤔

Pulitika Ekonomiya Mga Bangko Sen-
tral

Mga Likas na
 Kalamidad

👉 Pampublikong paha-
yag 
👉 Pagpalit ng mga 
opisyal 
👉 Katatagan ng gobyer-
no

👉 GDP, inflation, utang
👉 Halaga ng benta
👉 Interes mula sa mga 
investor

👉 Sirkulasyon ng Pananala-
pi
👉 Mga rate ng interes
👉 Kinakailangang Reserba 
na Pera

👉 Bagyo
👉 Lindol
👉 Baha

💸 Sa tsart na nasa ibaba makikita mo kung paano bumaba ang British Pound dahil sa mga 
kaganapan na may kaugnayan sa Brexit. Ito ay isang magandang opurtunidad upang kumita 
ng pera sa pag-short (pagtaya na ito ay bababa) ng British Pound. 💸

Kahit na ikaw ay walang oras upang subaybayan ang mga tsart buong araw, maaari kang 
makakita ng magandang oportunidad sa pag-trade sa panonood ng mga balita at kalendaryo ng 
ekonomiya araw-araw. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pangunahing 
pagsusuri. Karaniwan, ang lahat ng mga batayan ay mga palatandaan kung saan gusto ilagay 
ng mga namumuhunan ang kanilang pera at kung aling pares ng pera ang maiimpluwensyahan 
bilang resulta.
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Ang inflation rate ng isang ekonomiya ay isa sa 
mga pangunahing nakakaapekto sa exchange 
rate ng isang bansa, na tinutukoy bilang pang-
kalahatang antas ng presyo ng mga kalakal at 
serbisyo.
‼ Ang mas mataas pa sa inaasahang in-
flation rate ay karaniwang negatibo para sa 
nauugnay na pera dahil ang antas ng presyo 
ay medyo mas mataas kaysa sa inflation ng 
ibang mga bansa, na nagbabawas ng halaga 
nito. ‼

Ang inflation rate ng ekonomiya at ang purchas-
ing power ng pera nito ay hindi magkakaugnay, 
kung saan ang isang mas mababang rate ng 
inflation ay nangangahulugan ng isang magan-
dang purchasing power.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang infla-
tion rate ng pera ay kilala bilang inflation differ-
ential at kung nagsisimula itong lumawak, nanai-
sin mong bilhin ang pera na may mas mababang 
inflation at ibenta ang pera na may mas mataas 
na inflation.

Ang pangunahing pagpalabas ng datos para sa 
inflation ay ang consumer price index (CPI), isa 
sa pinakamalakas na indicator sa kalusugan ng 
isang ekonomiya. Ang isang mataas na inflation 
rate ay nagpipigil sa pamumuhunan, binaba-
wasan ang purchasing power ng mga mamimili 
at ginagawang mas mahirap ang pagpaplano 
para sa hinaharap.

Sa kabaligtaran, ang isang mababa at matatag 
na inflation rate ay naghihikayat sa pamumuhu-
nan, pinatataas ang purchasing power ng mga 
mamimili at ang mga negosyo ay mas madaling 
makapagplano para sa hinaharap.

Katulad nito, ang sitwasyon ng trabaho sa isang 
ekonomiya ay isa ring nakakaapekto sa ex-
change rate ng isang bansa, dahil ang aktibidad 
ng ekonomiya ay maaaring mahubog sa dami 
ng trabaho at kawalan ng trabaho.

Dahil ang mga tao ay nagtataglay ng mga 
kasanayan, kaalaman at karanasan, ang kap-
ital na ito ng tao ay maaaring magamit upang 
makabuo ng maraming mga kalakal at serbisyo 
at pagbutihin ang pagiging produktibo. Ang 
mas maraming tao na may trabaho, tiyak na 
may mas mataas na output ang ekonomiya. 
Samakatuwid, ang mga pahayag sa datos ng 
trabaho ay may malaking epekto sa exchange 
rate. 

‼ Ang mas mataas kaysa sa inaasahang rate 
ng pagtatrabaho ay dapat magpapalakas sa 
tinutukoy na pera, samantalang ang isang 
mas mababa kaysa sa inaasahang rate ng 
pagtatrabaho ay dapat magpapahina sa hala-
ga ng tinutukoy na pera. ‼

Para sa mga rate ng kawalan ng trabaho, ang 
kalagayan ay baligtad kung saan ang mas 
mataas kaysa sa inaasahang rate ng kawalan 
ng trabaho ay dapat magpapahina sa pera na 
tinutukoy.

Ang pinakamahalagang pahayag sa datos ng 
trabaho sa mga foreign exchange markets ay 
ang mga numero ng US Non-Farm Payroll. Ang 
ilan pang mahalagang mga pahayag sa datos 
ay ang rate ng kawalan ng trabaho, rate ng 
pakikilahok at iba pang istatistika sa merkado 
ng paggawa, na ang lahat ay mayroong katam-
taman hanggang sa mataas na epekto sa mga 
exchange rates.

2 Trabaho

6 Pinakamalaking Nagpapagalaw sa 
Forex Market 💸

1 Inflation
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3 Balanse sa kalakalan

Ang pangangalakal sa ibang mga bansa ay 
isang pangunahing bahagi ng karamihan sa 
mga ekonomiya at sa gayon ang balanse ng 
kalakalan ay maaaring makaapekto sa halaga 
ng isang pera.

‼ Kung ang isang bansa ay nag-eexport 
ng mas maraming mga kalakal at serbisyo, 
madaragdagan nito ang pangangailangan 
ng perang iyon at samakatuwid ang pre-
syo nito. Gayunpaman, kung ang isang 
ekonomiya ay nagdaragdag ng mga pag-iim-
port nito sa darating na panahon, pinatataas 
nito ang pagbebenta sa pera at ito ay hihina 
sa darating na panahon.‼

Ang balanse ng kalakalan ay ang ratio ng mga 
pag-export at pag-import ng isang bansa. Kung 
ang mga pag-export ay mas mataas kaysa sa 
pag-import, ang bansa ay masasabing may 
malakas na kalakalan - na nagpapahiwatig na 
ang pangangailangan sa mga kalakal at ser-
bisyo ng ekonomiya, pati na rin ang pera nito, 
ay malakas.

Gayunpaman, kung ang mga pag-import ay 
mas mataas kaysa sa pag-export, ang bansa 
ay may kakulangan sa pangangalakal - na 
nagpapahiwatig na ang pangangailangan para 
sa mga kalakal, serbisyo, at pera ng bansa ay 
hindi gaanong malakas.

Tulad ng iba pang mga indikasyon, ang datos 
sa balanse ng kalakalan ay karaniwang ipapal-
abas buwan-buwa at may katamtamang epekto 
sa mga exchange rates. Ang isang mas mahu-
say kaysa sa inaasahang balanse ng kalaka-
lan ay maituturing na positibo para sa pera at 
magreresulta ng kalakasan samantalang ang 
mas masama pa kaysa sa inaasahang balanse 
ng kalakalan ay magiging kabaligtaran.

Ang Quantitative easing ay isang di-pangka-
raniwang tool sa patakaran ng pananalapi na 
ginagamit upang mapalawak ang balance sheet 
ng bangko sentral. Madalas itong inihambing sa 
pag-print ng mas maraming pera, dahil pinalala-
wak nito ang suplay ng base money.

Ang suplay ng pera at inflation ay magkaugnay, 
kung saan ang mas mataas na suplay ng pera 
ay nangangahulugan sa mas mataas na infla-
tion at mas mababang purchasing power. Ang 
USA, Eurozone, Japan at UK ay nakikibahagi 
sa quantitative easing, na ang Eurozone ang 
pinaka-agresibo. At saka naiiba ang tiyempo ng 
kanilang mga programa sa quantitative easing.

‼ Samakatuwid, maaari mong gamitin ang 
mga polisiyang ito upang makagawa ng mga 
trades sa forex market. Halimbawa, sa sand-
aling nagsimulang magbawas sa quantitative 
easing ang US, ang Eurozone ay nakatuon 
para sa mas maraming quantitative easing. 
Maaari mong ibenta ang EUR-USD sa long-
term upang samantalahin ang pag-unlad na 
ito. ‼

Gayundin, ang US Federal Reserve ay ka-
makailan lang nagpahiwatig na ang karagda-
gang quantitative easing ay maaaring kakailan-
ganin. Kung ito ay matutupad, sa gayon ito ay 
magandang panahon upang i-short ang isang 
pares ng pera tulad ng USD-ZAR o USD-MYR, 
dahil ang Timog Africa at Malaysia ay dalawang 
may mabilis na pag-unlad ng ekonomiya na 
hindi nangangailangang magpatupad ng quanti-
tative easing.

4 Quantitative easing
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5 Pulitika ng bansa 6 Mga rate ng interes

Ang sitwasyon sa pulitika ng isang bansa ay 
maaaring magkaroon ng malaking epekto sa 
ekonomiya nito. Ang isang bagong pangulo o 
punong ministro ay maaaring gumawa ng mga 
radikal na pagbabago sa ekonomiya. Walang 
mas mahusay na halimbawa kaysa kay Donald 
Trump ng US, na nagdaragdag ng mga hakbang 
sa proteksyonista sa pamamagitan ng pagtaas 
ng mga taripa laban sa ibang mga bansa at pag-
likha ng marami pang mga hadlang sa kalakalan.

‼ Bukod dito, ang isang rebolusyon o kude-
ta ay maaaring malubhang nakakaapekto sa 
pera ng isang bansa dahil ang mga palitan ng 
pera ay kadalasang nakabatay sa pag-unawa 
ng isang ekonomiya. Kung pakiramdam ng 
mga tao na ang kanilang pera ay hindi ligtas 
sa isang bansa, ibebenta nila ang perang iyon 
at maghanap ng ligtas na pwesto sa ibang 
pera.  ‼

Mahalaga rin ang pulitika sa katatagan ng isang 
bansa. Halimbawa, ang Tsina ay may isang 
daang taong plano na nakalaan dahil ito ay isang 
komunista na estado, samantalang maraming 
mga bansa sa Kanluran ang nagpapalit ng kanil-
ang mga pinuno tuwing apat o limang taon.

Ang kawalan ng katatagan ay maaaring magka-
roon ng masamang epekto sa ekonomiya, dahil 
ang mga problema ng huling administrasyon ay 
tiyak na matutugunan ngunit magkakaroon na 
naman ng mga panibagong mga problema, na 
maiiwan sa susunod na administrasyon kapag 
sila na ang nasa kapangyarihan.

Ang mga rate ng interes ay ang pinakamahalag-
ang tool sa mga bangko sentral at ito ay ginag-
amit upang maimpluwensyahan ang pag-utang at 
pag-iipon at paghiram o pagkonsumo.

Ang mas mataas na rate ng interes ay nag-
uudyok sa pamumuhunan at pag-iipon, dahil ang 
mga tao ay makakakuha pa ng mas mataas na 
interes sa kanilang mga deposito at makakatang-
gap ng higit pa sa pagbabayad ng interes kapag 
humihiram sa iba.

Gayunpaman, ang isang mas mababang rate ng 
interes ay nagpapahiwatig ng paghiram at pag-
konsumo, dahil mas mura na humiram ng pera 
para sa bagong kotse o bahay na ninanais ng 
bawat tao.

‼ Ang rate ng interes ay nakakaapekto rin sa 
daloy ng pera sa bawat bansa. Halimbawa, 
ipagpalagay natin na ang mga rate ng interes 
sa UK ay 2 porsyento habang sa Germany ay 
5 porsyento. Ililipat  ng mga taong may ipon 
sa bangko ang kanilang pera sa mga bangko 
ng Germany upang makakuha ng mas mataas 
na rate ng interes, bilang epekto, magbebenta 
sila ng kanilang mga Pounds at bibili ng Euro. 
Samakatuwid, ang mga pagbabago sa rate ng 
interes ay mga kaganapan na may malaking 
epekto sa mga exchange rates.‼ 

Gayundin, ang mga pag-aanunsyo ng patakaran 
sa pananalapi ay regular na binibigay ng mga pa-
ngunahing bangko sentral. At kung sa palagay mo 
ang rate ng interes ay mas bababa o mas tataas 
kaysa sa inaasahan, maaari kang mag-trade ng 
perang iyon at samantalahin ang mga pagbabago 
kasunod ng mga pag-aanunsyong ito.
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3 Pangunahing Mga Istratehiya sa 
Forex na Gumagana 👍

1 Support at Resistance
Ang diskarteng ito ay sumusunod sa dating paniniwala sa pag-negosyo, "bumili ng mababa 
at magbenta ng mataas." Ang mga Forex traders ay sinusukat ang mga antas ng kung gaano 
kababa ang pagbaba ng presyo at kung gaano kataas ang pagtaas nito sa pamamagitan ng 
pagsusuri kung saan ang mga presyo ay tumigil at nagbago ng direksyon.

Ang support ay tumutukoy sa antas kung saan ang presyo ay bihirang bumagsak bago ito 
lumiko paitaas, at ang bilang ng mga mamimili ay mas marami pa sa mga nagbebenta kaya 
nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo. Sa kabilang banda, ang resistance ay ang antas kung 
saan ang presyo ay bihirang lumampas, at ang bilang ng mga nagbebenta ay mas marami pa 
sa bumibili kaya bumababa ang presyo. Sa parehong mga kaso, tumitigil ang presyo at nag-
babago ng direksyon.

⏰ Pinakamagandang timeframe: 1h ⏰
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2 Ang Pinocchio na Istratehiya
Ang Pinocchio bar ay isang candlestick bar na may napakaliit na katawan at may napaka-
habang wick (ilong). Tinatawag din itong Shooting Star, Hanging Man at Gammer. Matatan-
daan mo na ang ilong ni Pinocchio ay humahaba kapag siya ay nagsisinungaling. Pareho ang 
nangyayari sa istratehiyang ito: kapag ang wick ay mas mahaba kaysa sa katawan, sinasabi 
nito na nililinlang tayo ng market at dapat tayong mag-trade sa kabaligtaran na paraan.

Ang punto ng pagpasok ay magkaiba: mas gusto ng ilang mga trader na maghintay na ang 
susunod na candle ay bababa sa 50% Fibonacci level ng Pin bar, habang ang iba ay pumapa-
sok agad pagkatapos magsara ang Pin bar. Ang isang mahabang wick ay nagpapahiwatig ng 
malakas na presyon ng pagbebenta; ang isang mahabang buntot ay nagpapahiwatig ng matin-
ding pamimili.

⏰ Pinakamagandang timeframe: 1h, 4h ⏰ 
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3 Ang Double Red na Istratehiya
Ang doble - red na istratehiya ay isang sistema ng panandaliang pagbaliktad batay sa pagkilos 
ng presyo at resistance. Ang kalakalan ay pinlano sa 5-minutong tsart at naghuhudyat kapag 
nabubuo ang dalawang bearish candles kasunod ng isang pagsubok sa resistance.

Paano kumita?

Pumili ng isang asset at panoorin ang market hanggang sa makita mo ang unang pulang bar. 
Pagkatapos maghintay para sa pangalawang pulang bar.
Kung ang pangalawang pulang bar ay magsasara ng mas mababa kaysa sa unang pulang bar, 
kung gayon, ito ay isang jackpot.
Karaniwang nangyayari, ang ikatlong bar ay babagsak ng mas mababa kaysa sa pangalawang 
bar. Ito ang punto kung saan dapat mong buksan ang isang short na posisyon.
 

⏰ Pinakamagandang timeframe: 5 min ⏰ 
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Paano Kilalanin ang Mga Trend sa 
Forex? 📉

Kung ikaw ay bihasa sa mga tsart ng mga pananalapi, na kilala rin bilang technical analysis, 
kadalasan ay magagawa mo nang hulaan ang susunod na paggalaw ng isang pares ng pera o 
ang paggalaw ng presyo nang may katiyakan.

Ang isa sa mga hinahanap ng mga trader ay ang takbo ng isang asset, kung saan maaari 
itong upward, downward o sideways.

Ang isang upward na trend ay kapag ang pares ng 
pera ay tumataas at nailalarawan kung ito ay may 
higher highs at higher lows. Ang isang pera na may 
isang paitaas na takbo ay magpapakita ng isang 
peak, at babagsak sa isang low at magpapakita ng 
isang trough, at magpapatuloy na magtatag ng isang 
mas mataas na peak at babagsak sa isang mas 
mataas na low, at pagayon. Sa pag-tiyempo sa iyong 
trade na bumili pagkatapos ng isang peak at kapag 
ang pera ay nagtatatag ng isang bagong low na mas 
mataas kaysa sa nakaraan, maaari kang kumita mula 
sa uptrend na ito.

Ang isang downward na trend ay kapag ang pares 
ng pera ay bumababa at nailalarawan kung ito ay  may 
lower highs at lower lows. Ang isang pera na may 
pababang takbo ay gagawa ng isang low at magpapa-
kita ng isang trough, at tataas sa isang high, at magpat-
uloy upang magtatag ng isang mas mababang low at 
tataas sa isang mas mababang low, at pagayon.
Sa pamamagitan ng pag-tiyempo ng iyong trade na 
magbenta pagkatapos ng isang high at kapag ang pera 
ay nagtatatag ng isang bagong high na mas mababa 
kaysa sa nakaraan, maaari kang kumita mula sa down-
trend na ito.

Kung ang isang pera ay nasa isang pahalang na 
trend, kilala rin itong 'ranging' dahil ang pera ay nag-
babago sa pagitan ng isang range at hindi gumagalaw 
paitaas o pababa sa paglipas ng panahon. Naga-
ganap pa rin ang mga peak at trough ngunit walang 
nakikitang pattern tulad ng higher highs, higher lows o 
lower highs at lower lows.
Kung ikaw ay bago lang sa forex, mas magandang 
iwasan ang mga pahalang na trend dahil hindi sigu-
rado kung sa aling direksyon ang pera ay tutungo sa 
huli.
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Ang Mga Yugto ng Forex Trend  📊

Mayroong tatlong magkakaibang mga kategorya sa tagal ng trend:

1 Mga short-term na trend (ilang 
oras)
2 Mga intermediate-term na trend  
(2-3 linggo)
3 Mga long-term na trend (ilang 
buwan)

‼ Ang paglaban sa takbo ng trend ay maaaring humantong sa mga pagkalugi kaysa sa isang 
estratehiya sa pangangalakal na umaayon sa daloy nito. Sa pamamagitan ng pag-trade ayon 
sa takbo ng trend, umaayon ka sa daloy ng market at hinahayaan mo ang market na magtra-
baho para sa iyo.

Kaya kapag pinag-aaralan ang isang pares ng pera, maghanap ng mas mataas na high at 
mas mataas na low upang makahanap ng isang uptrend. Hintayin kung saan ang susunod 
na mas mataas na low at bumili sa rehiyon na ito. Bilang kahalili, upang makahanap ng isang 
downtrend, maghanap ng mas mababang mga high at mas mababang mga lows. Hintayin 
kung saan ang susunod na mas mababang high at magbenta sa rehiyon na ito. ‼

Ang mga trend ay maaaring tuma-
gal ng mga dekada sa merkado ng 
palitan ng mga pera  

💸 Kung ang isang trader ay gu-
mawa ng short sa USD/JPY noong 
1983, nagkakahalaga lamang ng 
$100 dolyar upang kumita ng higit 
sa $2.6 milyon sa taong 2011. 💸
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Pagsusuri Gamit ang Maramihang Time 
Frame 📈
Maaari kang mag-tsart ng mga pares ng pera sa iba't ibang mga timeframes, sa minuto, 
oras, araw, linggo o buwan. Para sa mas detalyado at pinagsamang pananaw ng isang 
pera, maaari mong pag-aralan ang iba't ibang mga timeframes, kasama ang tanyag na 
kumbinasyon na lingguhan at araw-araw na tsart.

Ang lingguhang na tsart ay maaaring gamitin upang matukoy ang trend, habang ang 
pang-araw-araw na tsart ay maaaring gamitin upang makahanap ng tamang pagpasok 
sa isang kalakalan at ang presyo kung saan ka magbebebta para kumita at lumabas sa 
kalakalan.

Habang ang iba't ibang mga timeframes ay maaaring magbigay ng magkakasalungat na 
mga mungkahi, maaari mong pagsamahin ang mga ito upang makabuo ng isang mas 
detalyadong ideya sa estado ng merkado.

Habang ang isang pang-araw-araw na 
tsart sa itaas ay maaaring magpahiwa-
tig ng pagsisimula ng isang paitaas na 
trend kung hiwalay itong titingnan, ang 
lingguhang tsart sa ibaba ay maaaring 
magmungkahi na magkakaroon ito ng 
isang pababang trend.

Nang hindi kumonsulta sa lingguhang 
tsart, maaaring binili mo ang pera at ikaw 
ay malulugi sa huli. Samantala, kung sin-
uri mo ang lingguhang tsart, malalaman 
mo na ang pang-araw-araw na tsart ay 
nagpapakita lamang ng isang pananda-
liang pagbabago at sa halip ay ibebenta 
mo ang pera.

‼ Mahalagang tandaan na ang mga pangmatagalan (long-term) na 
panahon tulad ng buwanan, lingguhan at pang-araw-araw na tsart 
ay ginagamit upang makita ang mga trend, samantalang ang mas 
maiikling panahon (short-term) na tsart ay ginagamit upang magtakda 
ng mga punto ng pagpasok at paglabas‼
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Forex Trading VS Commodities    🤑

Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga pera at mga kalakal ay umiiral sa buong pamilihan ng pa-
nanalapi. Alamin kung paano i-trade ang mga trend na ito.

OIL 🆚 USD/CAD     OIL 🆚 CAD/JPY

  GOLD 🆚 AUD/USD GOLD 🆚 USD/CHF

Halos 45% ng lahat ng mga import ng Crude 
Oil ng U.S. ay nagmula sa Canada salamat sa 
perpektong lokasyon nito. Sa katunayan, ang 
USA ang naging dahilan ng malaking demand 
sa dolyar ng Canada (CAD) kapag tumataas ang 
presyo ng Crude Oil.
Kapag tumaas ang halaga ng Crude Oil, gumawa 
ng short (magbenta) sa USD/CAD. Sa kasaysay-
an, ang ugnayan na ito ay 70% na totoo kung 
ang lahat ng mga nakakaapektong kadahilanan 
ng ibang pananalapi ay nanatiling neutral.

Habang ang Canada ay isang net exporter ng 
Crude Oil, ang Japan ang nag-iimport ng 99% nito. 
Bukod pa rito, ang Japan ay ang pang-apat na 
pinakamalaking bansa na consumer ng Crude Oil, 
sapagkat ito ay ginagamit sa halos 47% ng lahat 
ng mga mapagkukunan ng enerhiya sa Japan.
Kapag tumaas ang presyo ng Crude Oil, gumawa 
ng long (bumili) sa CAD/JPY, kung ang lahat ng iba 
pang nakakaapektong kadahilanan ay neutral.
Tandaan na ang pag-trade ng CAD/JPY ay may-
roong mas mataas na risk dahil ang pares ay may 
mas malaking spreads (pagkakaiba sa pagitan ng 
bid at ask na presyo), dahil tini-trade ito ng mas 
mababa kaysa sa pares ng pera ng USD/CAD.

Sundan ang pares ng pera ng AUD/USD at ang mga 
presyo ng Ginto, dahil naobserbahan ng mga analyst 
na may 89% kaugnayan sa pagitan ng parehong 
mga instrumentong ito sa pamumuhunan, kapag ang 
lahat ng iba pang mga kadahilanan ay nananatiling 
neutral.

- Kapag bumababa ang halaga ng USD, tumataas 
ang demand sa Ginto
- Ang mas mataas na demand sa Ginto ay tumutu-
long sa pag-export at sa balanse ng kalakalan ng 
Australia
- Ang mas mataas na pag-export ay nagpapatibay sa 
Australian Dollar laban sa USD
- Bilang resulta, ang halaga ng AUD ay tumataas 
kasama ang halaga ng Ginto.

Ang Switzerland ay mayroon ding malakas na 
interes sa ginto, dahil ang 25% ng kanilang mga 
reserbang pera ay naka-imbak gamit ang ginto. 
Dahil sa kanilang mga inimbak na ginto, tumataas 
ang halaga ng Swiss franc.
Tandaan, ang pares ng AUD/USD ay positibong 
nau-ugnay sa ginto, habang ang pares ng USD/
CHF ay negatibong nau-ugnay sa ginto. Sa pare-
hong mga kaso, ang USD ay humihina, ngunit 
sa pares ng USD/CHF, ang USD ang batayang 
salapi. Kapag ang Swiss franc ay lumalakas, ang 
pares ng USD/CHF ay bumababa.

I-download ang Trading Game upang 
makita ang iba pang mga pagpipilian para 
kumita :)
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10 Mga Tip Mula sa Mga Pros  😎

1 Magsimula nang 
paunti-unti
Ipinapayo na simulan ang iyong pag-trade 
sa kaunting halaga ng pera at dahan-dahang 
buuin ang iyong portfolio ng pamumuhunan. 
Bukod dito, limitahan din ang bilang ng mga 
posisyon na iyong bubuksan sa bawat pag-
kakataon. Ang mas maraming mga posisyon 
na mayroon ka, mas mahirap para sa iyo na 
pamahalaang mabuti ang mga ito, na maaar-
2 Gumamit ng Stop-Loss 
Order
Ito marahil ang pinakamahalagang payo na 
nais matanggap ng sinumang trader sa forex 
trading noong nagsisimula pa lamang sila. 
Hindi isinasaalang-alang ang iyong istrate-
hiya, ang pagkalimot sa pagkaroon ng Stop-
Loss Order ay nangangahulugan na hindi mo 
nilimitahan ang iyong pagkalugi. Ang pagka-
karoon ng isang Stop-Loss Order ay tumutu-
long sa iyo na mabawasan ang mga pagkalu-
gi, lalo na kapag ang mga presyo ay mabilis 
na nagbabago nang hindi inaasahan.
3 Ang 1/6 Rule
Iwasan ang panganib na mahuli sa kagalakan 
sa pakipagkalakalan. Ang sobrang pag-trade 
ay hindi kailanman naging magandang ideya. 
Ipinapayo ng mga eksperto ang hindi pagsa-
palaran ng higit sa 1/6 ng iyong libreng trading 
capital, lalo na kung ikaw ay wala pang lubos 
na tiwala sa sarili.

4 Manatili sa Iyong 
Diskarte
Ang mga magagaling na trader ay may mga 
sariling plano, at ang pinakamahusay ay 
nagsisikap na panatilihin ito. Isulat ang iyong 
plano sa isang papel at sistematikong sundin 
ito. Isulat ang mga presyo ng bawat tran-
saksyon at kung bakit mo pinili ang partikular 
na istratehiya upang masuri ito mamaya.

5 Huwag pigilan ang kita
Habang ipinapayo na huwag magpadala sa 
kasakiman, ang ilang mga baguhang trader 
ay maagang isinasara ang kanilang mga tran-
saksyon kaya nawawala ang potensyal ng pag-
kakaroon ng mas malaking kita ng kanilang 
posisyon sa kalakalan.

6 Sundan ang Mga Trend
Ang mga trend ay nagpapahiwatig sa kung 
ano ang susunod na mangyayari sa merkado. 
Kaya dapat mong iwasan ang pakikipaglaro 
laban sa takbo ng trend. Bukod dito, karami-
han ng mga kaso, ang paggawa ng mga 
transaksyon laban sa trend ay nagreresulta 
sa pagkalugi. Suriin ang trend at hanapin ang 
pinakamagandang posisyon bago gumawa ng 
anumang galaw!

7 Pag-aralan ang Mga 
Tsart ng Forex 
Mahalagang tandaan na ang bawat dayuhang 
merkado ay may iba't ibang mga sistema ng 
pagsubaybay at tsart. Bukod dito, mahalaga 
na malaman ang maraming mga time frame 
bago gawin ang bawat kalakalan. Halimba-
wa, maaari mong suriin ang araw-araw at 
oras-oras na mga tsart upang malaman ang 
pinakamagandang oras ng pagbubukas at 
pagsasara ng mga posisyon. Bukod pa rito, 
ang lingguhang mga graph ay perpekto para 
makakita ng mga trend.

8 Ang mga trend ay may 
momentum
Ang mga trend ay maaaring mabilis na 
mabubuo habang dumadami ang bilang ng 
mga trader. Dapat laging handa ang mga 
baguhan na mapansin kung kailan nagsisimu-
la ang isang trend para magiging pabor ito sa 
kanila.

9 Laging suriin ang iyong 
mga nakaraang trading
Dapat ugaliin ang pagbalik-tanaw sa iyong 
mga nakaraang kalakalan. Hindi lamang 
ito makakatulong upang maiwasan ang 
mga nakaraang pagkakamali ngunit para 
maalala rin ang mga magagandang po-
sisyon na pwedeng i-trade muli.
10 Isara ang mga hindi 
matagumpay na posisyon
Ang mga baguhan ay karaniwang hinaha-
yaang nakabukas nang matagal ang kanilang 
mga luging posisyon at umaasa na maaari 
pa silang makabawi dito. Gayunpaman, hindi 
talaga ito karaniwang mangyayari. Samakatu-
wid, mas mabuti na isara ang mga ito nang 
mas maaga. Ikaw ay maaari nang tumutok sa 
iba pang mga posisyon sa kalakalan.
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 7 Pinakamahusay na Mga Libro sa Forex 
Para sa Trading 📗

Gumugol kami ng oras upang i-highlight 
ang 7 pinakamahusay na mga libro sa  
sa Forex trading na dapat mong basahin 
upang mag-trade ng mga pera tulad ng 
isang Pro.  😎

Ang listahan ay ginawa ng financeillustrated.com
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BINABATI KITA NA 
NAABOT MO NA ANG 
DULO! 

👏

Nagmamalasakit ang pagbabahagi - kung 
nagustuhan mo ang e-book na ito
mangyaring i-share ito. 
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