
 

 

De ce am ales forex? 

  

Sunt mai multi factori care m-au influentat sa imi indrept atentia asupra acestei 

activitati. Desigur si profitul la care se poate ajunge atunci cand devii un trader 

bun te face sa alegi asta, dar eu cred ca cel mai important factor care te face sa 

ajungi in punctul de a deveni investitor sau trader pe piata forex, este defapt 

mentalitatea ta. Modul tau de a privi lucrurile, educatia ta financiara si 

personalitatea ta, au un rol foarte important in tot acest proces. Spre exemplu 

daca nu intelegi cu adevarat ce inseamna un risc, sunt sanse mari sa nu vrei sa-ti 

asumi acest risc, deci e mai greu sa alegi acest drum de investitor sau trader pe 

piata forex,  pentru ca toate acestea necesita risc. Riscul joaca un rol foarte 

important in aceasta ecuatie. Cei ce nu inteleg cu adevarat ce inseamna un risc, 

probabil vor fugii de aceasta meserie de trader, pentru ca ei sunt genul de oameni 

care nu vor sa isi riste banii. Daca acesti oameni ar intelege cu adevarat ce 

inseamna un risc, ar fi constienti ca ei oricum isi risca defapt banii prin alte 

moduri, ba mai mult de atat, prin unele alegeri pe care le fac chiar isi ard banii . 

Atunci cand vrei sa iti deschizi o afacere de orice natura, o sa ai nevoie de o 

investitie. Prin aceasta actiune tu risti capitalul de investitie, fara sa fii 100% sigur 

ca aceasta afacere va fi profitabila, deci, si in cazul acesta risti capital. Atunci cand 

iti cumperi 3 perechi de adidasi, doar pentru ca sunt la moda, aici nu iti mai risti 

nici un ban, in acest caz pur si simplu ii “arzi”… o alegere mai buna ar fi fost sa iti 

cumperi doar doua perechi, si cu banii de pe a treia pereche sa faci o investitie, 

chiar daca aceasta necesita risc, caci o investitie in timp iti poate genera un profit, 

in schimb o pereche de adidasi,  in timp poate decat sa se uzeze si sa se 



demodeze. Imagineaza-ti daca in anul 2016 , renuntai la una din perechile de 

adidasi de 100 de dolari, pentru a face o investitie in piata crypto…iti fac eu un 

calcul rapid si iti spun ca banii de pe perechea ta de adidasi la care ai fi ales sa 

renunti, la doar un an distanta s-ar fi transformat in peste 50 de mii de dolari…stiu 

ca probabil acum calculezi si situatia in care ai fi renuntat si la un hanorac, doua 

palarii de soare, o pereche de ochelari, si toate florile daruite fetelor cu care nu au 

mers relatiile asa cum v-ati asteptat.  In aproape orice tip de afacere ai nevoie de 

o suma de bani ca investitie, transformata mai apoi in risc, caci nu poti fi sigur ca 

afacerea va fi profitabila 100%. In trading pe piata forex, ai libertatea de a-ti 

gestiona capitalul asa cum iti doresti in functie de strategia si stilul de 

tranzactionare pe care il practici. Poti risca intr-o tranzactie oricat de mult sau de 

putin doresti, si poti sa inchizi o tranzactie profitabila in orice punct doresti. 

Acesta este un alt aspect foarte benefic in opinia mea, si iti voi spune de ce. 

Imagineaza-ti ca ai ajuns in punctul de a fi profitabil si ca trader pe piata forex, cat 

si ca dezvoltator pe piata imobiliara. Daca esti in punctul in care profitul tau este 

de 100% in ambele cazuri, si vrei sa reinvestesti profitul in afacere cu scopul unui 

profit mai mare, ca dezvoltator pe piata imobiliara ,profesionist fiind,  urmatorul 

bloc construit este posibil sa nu mai produca acelasi profit ca precedentul, 

datorita multor factori care ar putea afecta acest domeniu de afaceri. Deci daca ai 

dublat investitia in afacere, nu iti asigura 100% un profit dublu, insa in trading, un 

risc dublu,  atunci cand esti un trader profitabil, cu siguranta iti va aduce un castig 

dublu ! Daca risti intr-o tranzactie 10 dolari pentru un potential castig de 20 de 

dolari, si aceasta tranzactie devine profitabila, cu siguranta daca ai fi investit 20 de 

dolari, ai fi castigat 40 de dolari din aceeasi tranzactie. In trading, sa iti maresti 

investitia, totodata riscul, necesita acelasi efort si timp…trebuie doar sa tastezi 

alte cifre atunci cand tranzactionezi. Pe cand in alte afaceri, atunci cand vrei sa le 

dezvolti, necesita mult mai mult de atat. Spre exemplu daca vrei sa iti maresti 

terenul de agricultura, chiar daca dispui de banii necesari, trebuie sa cauti un 

teren de vanzare, angajati, etc. Nu incerc sa spun ca a fi trader pe piata forex este 

cel mai bun tip de afacere, ci incerc sa va explic cum si de ce am vazut eu o 

oportunitate in aceasta industrie…voi desigur puteti privii diferit aceste aspecte. 

Inca o latura foarte benefica in acest domeniu este libertatea pe care ti-o poate 

oferii, avand posibilitatea de a tranzactiona de oriunde te afli, fiind necesare doar 



o conexiune la internet si un dispozitiv prin intermediul caruia sa executi 

tranzactiile.  

Acest curs livreaza informatii extrem de importante si valoroase pentru cei ce vor 

sa devina traderi profitabili, insa inainte de a trece prin acest curs, vreau sa pun 

foarte mult accent pe latura cea mai de pret  din tot acest proces. Vreau sa 

intelegi ca cea mai importanta piesa din tot acest puzzle, esti tu!  

-POTI DETINE TOATE INFORMATIILE DIN ORICE DOMENIU, DAR DACA TU NU VEI 

ACTIONA IN NICI UNUL DIN ACELE DOMENII, NU VEI PROGRESA IN NICIUNUL 

DINTRE ELE.  

-DE-A LUNGUL ACESTUI CURS O SA REAMINTESC DE CATE ORI AM OCAZIA, CA TU 

ESTI CEL CARE POATE SCHIMBA CEVA. AICI O SA GASESTI DECAT INFORMATIA DE 

CARE AI NEVOIE. DAR CA SA POTI ADUCE IN REALITATEA TA FRUCTELE DIN ACEST 

POM AL INFORMATIEI, TREBUIE CA INFORMATIA SA FIE PLANTATA IN GRADINA 

TA, SI DOAR TU ESTI CEL CARE ARE ACCES LA ACEA GRADINA. 

-PENTRU A JUCA FOTBAL, NU AI NEVOIE DOAR DE MINGE, TEREN, SI ECHIPELE DE 

JUCATORI. AI NEVOIE SI DE TINE! AI NEVOIE DE ACTIUNEA TA! E NEVOIE SA 

ALERGI, SA DRIBLEZI, SI SA SUTEZI. IAR DUPA CE AI FACUT TOATE ACESTE ACTIUNI, 

E NEVOIE SA ALERGI DIN NOU, SA DRIBLEZI DIN NOU, SI SA SUTEZI DIN NOU, SI 

DIN NOU, PANA CAND VEI AJUNGE LA NIVELUL DORIT!  

-DACA COMPARI TRADINGUL CU ACEST SPORT, POT SPUNE CA ACEST CURS O SA-

TI PASEZE MINGEA, LA PACHET CU INFORMATII DESPRE TERENUL ALUNECOS PE 

CARE JOCI, CAT SI DESPRE ADVERSARI. 

-VEI INVATA CA NU TREBUIE SA SUTEZI IN ORICE MOMENT, DE LA ORICE 

DISTANTA, CI TREBUIE SA ASTEPTI MOMENTUL POTRIVIT, PENTRU A AVEA O 

PROBABILITATE CAT MAI MARE DE GOL.  

In continuare vom parcurge acest curs pe care l-am impartit in nivele. Desigur 

unele dintre informatiile de baza le puteai gasii si in alte cursuri online, dar nu le-

am exclus nici pe acestea din acest curs, caci ai nevoie si de aceste cunostinte ca 

incepator. Insa in continuare, cursul acesta iti va livra niste informatii cheie, pe 



care eu personal, nu le-am gasit in absolut nici un curs, si te las pe tine sa 

constientizezi cat de valoroase sunt aceste informatii si aceasta viziune de 

tranzactionare pe care ti-o va preda acest curs. 

 


