Cashback Forex

Luca Dezmir

Cashback Forex
Cum să primeşti bani de fiecare dată când
investeşti la Forex, indiferent dacă pierzi sau câştigi
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Precizare importantă:
Acesta este un tutorial gratuit care te învaţă cum să primeşti bonificaţii în urma
activităţii tale de investiţie la Forex. Textul conţine link-uri de afiliat şi alte link-uri
spre pagini explicative de pe internet. Pentru a putea accesa acele pagini
trebuie să fii conectat la internet.
Dacă după citirea acestui tutorial crezi că informaţia este interesantă, te-a ajutat
şi vrei să-ţi deschizi un cont care să îţi permită să primeşti asemenea bonificaţii,
te rog să foloseşti link-urile de afiliat prezente în acest tutorial.
Este important să înţelegi că prin folosirea link-ului meu de afiliat, pentru
deschiderea unui cont în programul CASHBACK FOREX, nu vei pierde niciun
procent din aceste bonificaţii. Câştigurile afiliaţilor sunt plătite din surse
separate.
O parte din banii pe care îi voi obţine din comisioanele de afiliat vor fi folosiţi în
cadrul proiectului de educaţie nonformală AVANTAJ LA START
(avantajlastart.net) care distribuie gratuit DVD-uri educaţionale în şcolile din
Romania.
Acest tutorial poate fi distribuit liber, doar gratuit, atâta timp cât conţinutul său
este menţinut neschimbat.
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Introducere
Investiţiile la Forex (piaţa valutelor) atrag în ultimul timp tot mai multe persoane doritoare de
câştig financiar. Acest lucru se datorează mai multor cauze:
• piaţa FOREX este deschisă aproape 24 de ore din 24, de luni până vineri
• lichiditatea este foarte bună, fiind cea mai mare piaţă financiară, însumând un volum al
tranzacţiilor cât toate celelalte pieţe financiare la un loc
• este foarte uşor să-ţi deschizi un cont la un broker de Forex
• pentru a începe să investeşti ai nevoie de un capital mic, ce poate porni de la câteva
sute de dolari SUA (brokerul te împrumută cu bani şi vei tranzacţiona "în marjă" sau
margin
• noile platforme de tranzacţionare sunt relativ uşor de folosit (cea mai populară este
MetaTrader)
Uşurinţa cu care se investeşte la Forex poate fi o capcană, pentru că Forex-ul rămâne una
dintre cele mai dificile dintre pieţele financiare, unde banii se pot pierde uşor, tocmai datorită
faptului că se tranzacţionează în marjă.
Tocmai de aceea este foarte important să utilizăm toate metodele prin care să ne maximizăm
şansele de câştig. Una dintre ele este folosirea programelor de tip CASHBACK.
Cuvântul CASHBACK se poate traduce mot-a-mot ca "bani înapoi". Niciunul dintre cuvintele
din dicţionarul românesc nu poate traduce cu exactitate acest termen. Cea mai apropiată
variantă ar fi "bonificaţie".
Indiferent de cum dorim să-i spunem, programul CASHBACK este o metodă prin care poţi
obţine de la brokerul tău, prin intermediul unei firme intermediare, o parte din comisioanele pe
care le datorezi brokerului pentru serviciile sale.
Cei mai mulţi brokeri îşi reţin comisioanele prin colectarea diferenţei între ASK şi BID (adică
între valorile de cerere şi ofertă a pieţei, la un moment dat, pentru perechea valutară care se
tranzacţionează). Diferenţa între ASK şi BID se numeşte SPREAD şi se măsoară în puncte
sau pipşi. SPREAD-ul poate fi de la 1 la 10 sau mai mult în funcţie de cât de mult (sau puţin
tranzacţionată) este acea pereche valutară. Cu cât perechea valutară este mai populară, cu
atât SPREAD-ul va fi mai mic.
Valoarea unui pip depinde de tipul de lot cu care se tranzacţionează în cont (minilot, microlot
sau lot) şi de perechile tranzacţionate. Cu cât suma investită este mai mare (numărul de
loturi), cu atât valoarea pierderii sau câştigului per pip este este mai mare şi vice-versa.
Indiferent dacă investitorul pierde sau câştigă de pe urma operaţiunii de investiţie, brokerul va
reţine pentru sine SPREAD-ul (depinde de la broker la broker, dar nu voi intra în detalii). Ca
atare, dacă eşti înscris într-un program de CASHBACK, vei primi înapoi o parte din
comisioanele pe care le ia brokerul, indiferent dacă din operaţiunile tale de investiţie ai
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câştigat sau ai pierdut. Suna foarte bine, nu?

Cum funcţionează sistemul?
Să presupunem că în cadrul unei investiţii ai pus "la bătaie" un anumit capital iar brokerul tău
şi-a reţinut (pentru serviciile sale) pe baza diferenţei între ASK şi BID şi în funcţie de suma
investită de tine, un comision. Acest comision se reţine atât la intrarea în investiţie cât şi la
ieşirea din investiţie.
Programul de CASHBACK presupune o relaţie între trei părţi:
•
•
•

investitorul
brokerul de FOREX
intermediarul (firma care se interpune între broker şi investitor)

Conform întelegerii din contract, comisionul reţinut de broker pentru serviciile sale se împarte
în felul următor:
• 90% revine brokerului
• 10% revine intermediarului
Din cele 10% primite, intermediarul cedează jumătate din sumă (5%) către investitor. La
finalul lunii calendaristice, intermediarul va vira în contul desemnat de investitor suma de bani
adunată (cei 5% din comisioanele reţinute de brokerul de FOREX).
Acest exemplu este unul simplificat, din raţiuni didactice. Sistemul este mai complex şi
presupune alte procente decât cele prezentate mai sus, dar în principiu cam aşa funcţionează
lucrurile.
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Ce l-a apucat pe Broker?
O întrebare legitimă ar fi:
"Ce l-a apucat pe broker să cedeze o parte din profitul lui către intermediar şi apoi
către investitor?"
Răspunsul este simplu: brokerul câştigă indirect mai mulţi clienţi.
Intermediarul este de fapt un promotor al brokerului, denumit Introducing Broker sau IB. El
promovează oferta brokerului şi atrage clienţi, momindu-i cu sistemul de CASHBACK. Cu cât
intermediarul a reuşit să negociere un procent mai mare din comisionul brokerului, pentru a fi
returnat investitorului, cu atât investitorul va fi mai tentat să îşi deschidă un cont la acel broker
(prin intermediul.... intermediarului respectiv).
Prin acest sistem:
• brokerul câştigă mai mulţi clienţi
• intermediarul câştigă un comision
• investitorul primeşte bani, indiferent dacă pierde sau câştigă din investiţiile făcute
•
Toată lumea e fericită!
Evident, există o mulţime de Introducing Brokers care oferă produse de CASHBACK. Eu am
ales, am testat şi folosesc personal firma Project Triumph LLC care deţine site-ul
cashbackforex.com
Acest site oferă:
• programe de tip CASHBACK
• discount-uri (reduceri) la achiziţionarea de produse sau servicii legate de
tranzacţionarea la Forex (roboţi de trading, metode de tranzacţionare, tutoriale, etc.)
Sunt înscris într-un asemenea program şi primesc înapoi, sub forma de bonificaţie, sume care
reprezintă în medie 3% din capitalul pe care îl tranzacţionez la FOREX. Aceste sume variază
în funcţie de cât de activ sunt pe piaţă (cât de des tranzacţionez) şi de sumele tranzacţionate.
Dacă vrei să beneficiezi de un asemenea program, găseşti detaliile citind mai departe...
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CASHBACKFOREX.COM

Primirea de bonificaţii de la cashbackforex.com este simplă şi presupune trei paşi:
1. deschiderea unui cont la cashbackforex.com
2. initierea procedurii de deschidere a unui cont de broker, printr-un link furnizat de
cashbackforex.com
3. setarea modului în care vei primi banii şi ... colectarea lunară a acestora, în funcţie de
volumul de capital pe care îl tranzacţionezi
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Deschiderea contului
Se face în mai multe etape:
Accesează site-ul cashbackforex.com

În zona încercuită cu roşu se găseşte un link (Sign up) către formularul cu ajutorul căruia îţi
vei deschide contul. Dă click pe el şi ajungi la...
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Va trebuie să completezi toate cîmpurile formularului:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la First name se completează numele mic
la Last name se completează numele de familie
la Username se competează userul pe care vrei să-l foloseşti
la Password se completează parola pe care o vei utiliza
la Confirm Password completezi înca o dată parola
la Prefferred Broker numele brokerului preferat (poţi trece, de exemplu, Alpari UK)
la Email Address se completează adresa ta de email; este important să o completezi
corect, fără greşeli, pentru că pe aceasta adresă vei primi un mesaj care necesită
confirmarea ta
trebuie să dai click pe căsuţa din dreptul Accept Terms of Use (accept termenii de
folosire)
la final dai click pe butonul Register

După ce ai dat click, vei fi redirecţionat la pagina care confirma înregistrarea.

Aici ai trei zone mai importante:
• link-ul din cercul numerotat cu 1 este spre programul de afiliere (voi vorbi mai târziu
despre el)
• link-ul din cercul numerotat cu 2 este de iesire din această pagina, în cazul în care vrei
să setezi contul mai târziu
• zona încercuită, numerotată cu 3 îţi arată modurile în care se poate face transferul
banilor pe care îi vei primi din programul CASHBACK: către conturi de Liberty
Reserve, prin transfer bancar (Wire Transfer), prin file cec (Check) şi prin PayPal
Cea mai simplă metodă pentru România, pe care ţi-o recomand, este transferul către contul
tău de PayPal. Dacă nu ai un asemenea cont, îţi recomand să-ţi faci unul. Din el îţi vei putea
transfera banii pe cardul tău bancar.
Detalii despre deschiderea unui cont de PayPal şi transferarea banilor pe cardul tău bancar
găseşti aici.
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Setarea modului de trasfer al banilor
Pentru a ajunge la pagina care setează modalitatea în care vei primi banii, trebuie să pui
săgeata de mouse peste bara de meniu, deasupra cuvântului Profile:

În acel moment va apare un submeniu, de unde alegi Payment Information, conform
cercului roşu din imaginea de mai sus. Dai click pe acest cuvânt şi ajungi la pagina de setare
a modalităţii de plată.
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Dacă vei opta pentru modalitatea recomandată de mine (spre contul de PayPal), trebuie să
mergi mai jos în pagina până când vei ajunge la o situaţie ca în imaginea de mai sus.
În zona încercuită cu cercul numerotat cu 1 va trebui să dai click pe al doilea buton, lângă
care scrie PayPal.
După aceasta trebuie să completezi adresa ta de email, legată de contul tău de PayPal, în
formularul prezent în cercul cu numărul 2.
După aceasta trebuie să mergi la finalul paginii şi să dai click pe butonul UPDATE.
Asta e tot, contul tău de cashbackforex.com este activat şi setat pentru a primi bani. Dar
pentru a avea ce primi trebuie să ai un cont de broker de FOREX legat de contul de
cashbackforex.com
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Legarea de contul de FOREX la CASHBACK FOREX
Există două posibilităţi:
• legarea de un cont de broker de FOREX deja deschis (doar la un număr mic de brokeri
de FOREX, printre care şi Alpari UK)
• deschiderea unui nou cont de FOREX
•
Pentru a vedea care din cele două posibilităţi le vei alege, trebuie să studiezi lista brokerilor la
care este disponibil programul cashbackforex.com; pentru aceasta trebuie să accesezi Home
Page-ul.
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Va apare pe mijlocul paginii o lista a brokerilor de FOREX disponibili, cu detalii şi link-uri.
Pentru a vedea toată lista brokerilor trebuie să dai click pe View All Broker Deals, scris cu
albastru, care apare în partea de sus dreapta a imaginii de mai sus.
Pentru exemplificare am ales deschiderea unui cont de broker la Alpari UK.
Pentru a vedea instrucţiunile detaliate, trebuie să dai click pe link-ul prezent în interiorul
cercului roşu din imaginea de mai sus.
Vei ajunge la pagina cu intrucţiuni detaliate.
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După cum vezi sunt două tipuri se intrucţiuni:
• pentru deschiderea unui cont nou (TO OPEN A NEW ACCOUNT...)
• pentru a primi bonificaţii de la un cont vechi (TO GET REBATES ON AN EXISTING
ACCOUNT)
Voi detalia paşii pentru deschiderea unui cont nou, pentru că paşii pentru un cont deja
existent sunt similari.
Paşii sunt:
1. deschiderea unui cont la cashbackforex.com (ceea ce ai făcut deja)
2. descărcarea unui formular cu ajutorul link-ului prezent în cercul numerotat cu cifra 2.
Formularul trebuie printat, semnat şi datat. El conţine declaraţia ta că ai luat la
cunoştinţă despre modalităţile de decontare ale programului şi valorile de decontare.
3. iniţierea deschiderii contului de broker la Alpari UK, prin apasarea link-ului prezent în
cercul numerotat cu cifra 1.
Detalii despre deschiderea contului de Alpari UK sunt disponibile în alt tutorial gratuit.
După ce ai deschis contul la Alpari UK şi ai primit numărul contului, va trebui să trimiţi un
email cu scanarea formularului printat, semnat şi datat anterior de tine.
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Formularul se trimite la două adrese de email:
• partnership@alpari.co.uk
• support@cashbackforex.com
Emailul trebuie să conţină textul de mai jos (cu caractere îngroşate):
Please make Projet Triumph LLC my reffering broker for account number (după care
scrii numărul contului de la Alpari UK).
De obicei vei primi un email prin care ţi se confirmă legarea contului de broker de programul
CASHBACK.
Nu-ţi rămâne decât să alimentezi contul de FOREX cu capital, să începi tranzacţionarea la
FOREX şi să colectezi lunar banii din bonificaţiile acestui program, în funcţie de volumul pe
care îl tranzacţionezi.
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Programul de afiliere cashbackforex.com
Dacă ai un site despre FOREX, poţi deveni afiliatul acestui program de CASHBACK şi să-l
promovezi. Vei primi un procent după fiecare tranzacţie pe care un investitor care se înscrie
în acest program o va face la brokerul său. Atâta timp cât investitorul respectiv va
tranzacţiona la acel broker, la care s-a înscris prin intermediul programului
cashbackforex.com, prin link-ul tău de afiliat, tu vei primi un mic procent.
Pentru detalii despre acest procent va trebui să citeşti informaţiile din pagina de afiliat, a cărui
link ţi l-am prezenta într-un capitol anterior al acestui tutorial.
Cum se face?
Pentru ca să primeşti acest procent, trebuie ca investitorul să acceseze site-ul
cashbackforex.com prin intermediul link-ului tău de afiliat.
Acest link îl poţi obţine în momentul în care te loghezi în contul tău de la cashbackforex.com
Dai click pe butonul Affiliates prezent în partea de sus a paginii şi ajungi la pagina de afiliere.

În partea de sus a paginii vei avea un link de affiliat, prezent în cercul roşu din imaginea de
mai sus (daca te uiţi cu atenţie deasupra cercului, vei vedea butonul pe care scrie Affiliates,
de care ţi-am vorbit anterior).
Copiezi acest link şi îl vei folosi în blogul sau site-ul tău ca:
• legătură URL de la bannere cu reclame despre cashbackforex.com
• legătură URL de la cuvântul "cashbackforex.com" prezent în textele promoţionale
despre acest sistem de CASHBACK
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Concluzie
Programul de la cashbackforex.com este funcţional. Îl folosesc personal şi pot certifica faptul
că firma livrează banii conform informaţiilor prezente pe site.
Această oportunitate trebuie să intre în arsenalul de tehnici pe care le utilizează orice trader
la FOREX care doreşte să-şi maximizeze profitul obţinut din investiţii

Luca Dezmir
______________________________
Pentru mai multe detalii despre mine vizitează blogul meu personal de la adresa
lucadezmir.com
Pentru detalii despre activitatea mea ca trader şi articole gratuite despre tranzacţionarea la
FOREX cu roboţi de trading, vizitează site-ul fapturbo.ro
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