Įvadas
Modernaus pasaulio skaičius
Viskas taip paprasta
Mes visi esame keliautojai
1 skyrius. FOREX rinkos pagrindiniai terminai ir sąvokos
1. Kas tai yra FOREX rinka?
2. Kas yra FOREX rinkos prekė?
3. Kokiomis pagrindinėmis valiutomis prekiaujama?
4. Kas yra FOREX rinkos dalyviai?
5. Ką reikia žinoti prieš pradedant prekybą?
6. Kokie valiutų prekybos sandoriai įmanomi FOREX rinkoje?
7. Kokios prekybos operacijos atliekamos?
8. Kas tai yra atviros pozicijos perkėlimas į kitą dieną?
9. Kaip paskaičiuojamas valiutų išankstinis kursas, kuriuo sudaromi išankstiniai sandoriai?
10. Kaip gaunamas pelnas FOREX rinkoje?
11. Su kokiomis rizikomis susiduriama FOREX rinkoje?
12. Kaip FOREX rinka veikia?
13. Koks yra FOREX rinkos darbo laikas?
14. Koks brokerio vaidmuo FOREX rinkoje?
15. Ar reikia būti ekonomistu, norint sėkmingai dirbti FOREX rinkoje?
16. Kaip suprasti kainos kitimą ir kryptingumą?
17. Kokie FOREX rinkos pranašumai palyginti su kitais finansiniais instrumentais?
18. Kaip pasirinkti brokerį?
19. FOREX rinka – investicijos ar žaidimas?
20. Kiek reikia laiko prekiauti FOREX rinkoje?
21. Kokio pelno galite tikėtis?
22. Kas yra FOREX suktybė?
23. Kaip tapti savarankišku investuotoju?
2 skyrius. Fundamentalioji analizė
24. Kas yra fundamentalioji analizė?
25. Kaip vertinti valiutų kursų perspektyvas pagal ekonomikos rodiklius?
26. Kokia bazinės palūkanų normos įtaka valiutų kursams?
27. Kaip sužinoti, kokia artimiausiu laiku gali būti bazinė palūkanų norma?
28. Kaip interpretuoti bendrojo vidaus produkto rodiklius?
29. Koks yra JAV prekybos balanso bei einamosios sąskaitos ir biudžeto deficito poveikis JAV dolerio kursui?
30. Kokie rodikliai parodo šalies infl iacijos lygį?
31. Kokie yra nedarbo lygio rodikliai ir koks jų poveikis valiutų kursams?
32. Kokie yra JAV nekilnojamojo turto rinkos rodikliai?
33. Kokie yra svarbiausi JAV gamybos rodikliai?
34. Kokius išvestinius ekonominius rodiklius stebi investuotojai?
35. Koks ryšys tarp pinigų kiekio ir valiutų kurso?
36. Kokius rodiklius reikia stebėti, o į ką nekreipti dėmesio?
37. Koks ryšys tarp įvairių finansų rinkų?
38. Koks ryšys tarp JAV dolerio kurso ir naftos kainos?
39. Koks ryšys tarp aukso, žaliavų kainos ir JAV dolerio?
40. Koks ryšys tarp akcijų ir JAV dolerio kurso?
41. Kas yra JAV dolerio indeksas?
42. Kokia yra JAV centrinio banko pinigų politika?

43. Kas tai yra palūkanų skirtumo prekyba?
44. Kokiais informacijos šaltiniais galima pasikliauti?
3 skyrius. Techninė analizė
45. Kas yra techninė analizė?
46. Kokie techninės analizės privalumai ir trūkumai?
47. Kaip apskaičiuojami techniniai indikatoriai?
48. Kokie dažniausiai naudojami indikatoriai?
49. Ką reikia žinoti apie grafikus?
50. Kas yra krypties linijos ir kanalai?
51. Kas yra slankieji vidurkiai?
52. Kaip slankieji vidurkiai naudojami prekyboje?
53. Kaip veikia slankiųjų vidurkių konvergencijos ir divergencijos histograma?
54. Kas tai yra divergencija?
55. Kas tai yra perpirkta ar perparduota rinka?
56. Kaip veikia Bolingerio ribų indikatorius?
57. Kas tai yra osciliatoriai?
58. Kaip veikia santykinio stiprumo indeksas?
59. Kaip veikia impulso indikatorius?
60. Kaip veikia stochastinis indikatorius?
61. Kaip veikia parabolinis laiko arba kainos indikatorius?
62. Kaip veikia vidutinės krypties indikatorius?
63. Kas yra rinkos judėjimo ašis?
64. Kokie žvakių formos japoniškų grafikų panaudojimo pranašumai?
65. Kas tai yra Fibonačio indikatoriai?
66. Kaip derinti įvairius indikatorius?
67. Kas yra Elioto bangų teorija?
68. Kokias pelno arba nuostolio ribas nustatyti?
69. Kuo dažniausiai vadovaujamasi FOREX rinkoje?
70. Kas yra kaupimosi arba išsiskyrimo indikatorius?
71. Ką parodo grafikų modeliai ir kaip juos panaudoti?
72. Kokie pagrindiniai krypties tęstinumo modeliai?
73. Kokie yra pagrindiniai kainos krypties keitimosi modeliai?
4 skyrius. Prekybos strategija
74. Kas tai yra prekybos strategija?
75. Iš ko sudaryta strategija?
76. Kaip valdyti riziką?
77. Kuri strategija geresnė – trumpalaikė ar ilgalaikė?
78. Kas tai yra apsisaugojimas?
79. Kaip apskaičiuoti depozito dydį?
80. Koks ryšys tarp rizikos ir galimo pelno?
81. Kokios pagrindinės pradedančių investuotojų klaidos?
82. Kuriomis valiutų poromis geriausia prekiauti ir koks ryšys tarp įvairių valiutų porų?
83. Ar tiesa, kad daug nesėkmingai prekiaujančiųjų skundžiasi dėl pradinio kapitalo trūkumo?
84. Kokie automatinės prekybos sistemos privalumai ir trūkumai?
85. Kokie populiariausi praktiniai patarimai prekiaujančiam FOREX rinkoje?
86. Ko galėtume pasimokyti iš žymiausių investuotojų?
87. Kaip rašyti prekybos dienoraštį?
88. Ar vadovautis kitų rekomendacijomis?
89. Kokios yra populiariausios strategijos?

90. Kas tai yra trejopo tikrinimo prekybos sistema?
91. Kas yra Martingailo strategija?
92. Kaip vykdoma piramidės strategija?
93. Kas tai yra vėžlių strategija?
94. Ko galime pasimokyti iš Bilo Viljamso?
95. Ar įmanoma pragyventi iš prekybos valiutomis?
5 skyrius. Prekybos psichologija
96. Kokia psichologijos reikšmė prekybai?
97. Ką reikia žinoti apie prekybos psichologiją?
98. Koks ryšys tarp požiūrio į pinigus ir investavimo?
99. Kaip išvengti psichologinių prekybos klaidų?
100. Ką galima patarti pradedantiesiems prekiauti?
101. Ką dar norėtumėte sužinoti apie FOREX rinką?
Priedai
Kokią literatūrą apie FOREX rinką skaityti?
FOREX rinkoje vartojami žargoniniai terminai
FOREX rinkoje vartojami neoficialūs valiutų pavadinimai

