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ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА

« Голямо е човешкото изпитание,
да вярваш в себе си, без да се надценяваш.

Още по-трудно е да изпревариш другите
без да ги спъваш.

И когато стигнеш там, където си се запътил, 
не гледай надолу, към тези, които си изпреварил.
Вдигни глава и виж какви нови за изкачване врхове 

има.»
Пламен Петров

Списание 
“Основи и тънкости във ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА” е 
месечно списание за популяризиране и разпростра-
нение на финансова информация относно валутните 
и стокови пазари.

Основната му цел е обучителна и прогностична, като 
информацията в него няма задължителен характер 
за читателя.

Списанието е структурирано в следните раздели: 
 - основи, особености и елементи в техническия 
анализ за начинаещи и напреднали; 
 -фундаментален анализ;
 -месечни прогнози;
 -психология и управление на капитала;
 -приложения.

Всички публикувани материали са лично мнение на 
авторите и не са критерии за търговия от страна на 
читателя.

Търговията на валутните и стокови пазари е с висок 
риск.

Списанието е запазена марка на издателя, работи с 
авторски материали и никаква част от него не може 
да бъде репродуцирана без съгласието на издателя 
и задължителното ползване на “Основи и тънкости 
във ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА”

Статиите не се рецензират и авторите носят отго-
ворност за съдържанието им.
Ръкописи не се връщтат.
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