Інформація про бінарні опціони

У цій невеликій статті я хотів би дати основну інформацію про бінарні опціони. Я хотів би
коротко представити новачкам ті 5 фактів, які допоможуть сформувати свою точку зору
про даний вид трейдингу.

Факти про бінарні опціони

Коли з'явилися бінарні опціони

Бінарні опціони в тому вигляді, в якому ми з ними знайомі, з'явилися на ринку в 2010 році.
Двома роками раніше вони з'явилися на біржі, але це трохи інша історія. Тому майте на
увазі, якщо хтось розповідає вам, що торгує бінарними опціонами вже десять - вас
нахабно обманюють.

Зверніть увагу, що вже є вебинары ФинМакс , завдяки яким ви можете дізнатися багато
корисного!

Ліцензії та їхню соціальна значимість

Дуже часто брокери бінарних опціонів тиснуть на початківців трейдерів інформацією з
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приводу своїх ліцензій і сертифікатів. Знайте, для трейдерів всі ці папірці не варті рівно
ні гроша, тому вам може знадобитися надежный брокер опционов

Купівля активів

Ще одна важлива інформація для новачків бінарних опціонів. Реально ви не купуєте і не
продаєте ніякі активи, ви не на біржі. Ви просто робите ставку. Робите ставку всередині
брокера. Розуміння цієї інформації може допомогти вам не вляпатися в лохотрон.

Трейдинг, а не казино

Важливо розуміти, що бінарні опціони - це не гра і не казино. Тут не потрібно гадати і
робити ставки на «авось» - тут потрібно аналізувати і приймати рішення, керуючись саме
власним аналізом. А последние новости стосовно цього виду трейдингу дізнавайтеся на
сайті finmaxbo.com.

Фіксовані ризики

І прибуток і ризики на бінарних опціонах фіксовані. Ви не зможете втратити більше, ніж
поставили. Але і не зможете заробити більше тих 70-90% від вашої ставки, які пропонує
брокер (в даному випадку трейдеру не має значення, як далеко пішла ціна, розмір
прибутку від цього не змінюється, трейдеру важливо лише правильно визначити
напрямок). Саме тому ризиками можна керувати, а з прибутком не потрібно поспішати
(на жаль, менеджери часто вмовляють новачків відкривати ставки мало не на всю суму
депозиту разом).

До речі, якщо вам сподобалася стаття і ви дізналися для себе щось нове, корисне і
пізнавальне - діліться посиланням на цю сторінку в соціальних мережах з своїми
друзями, родичами та знайомими, щоб вони також були в курсі. Підписуйтеся на
оновлення і ви будете отримувати на електронну пошту найсвіжіші матеріали в числі
перших! І очікуйте на оновлення вже зовсім скоро!
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