XCM verfügt über mehr als USD 600 Millionen aktives Kundenkapital
FXCM stellt die eigens entwickelte Handelstechnologie & Plattform, Banken und Brokern zur Verfügung. Dadurch
summiert sich das Kontoguthaben aller Trader, die über die FXCM Handelsplattform am Forex-Markt handeln,
auf mehr als USD 600 Millionen.
Bereits im September 2006 verfügte FXCM über ein Kundenkapital von mehr als USD 215 Millionen aus
insgesamt USD 770 Millionen, die zu diesem Zeitpunkt alle bei der NFA registrierten Forex Broker zusammen
hielten. Während 31 Forex Broker der NFA ein Kundenkapital mit insgesamt USD 795 Millionen besaßen, genoss
FXCM in etwa ein Drittel des gesamten Kundenvertrauens aller Forex Broker zusammen.
Mehr als 165.000 Tradingkonten aus ca. 150 Ländern handeln mit der FXCM Handelsplattform monatlich
durchschnittlich mehr als 7 Millionen Transaktionen.
FXCM bietet rund um die Uhr Serviceberatung & Support in mehr als ein Dutzend Sprachen.
FXCM hat zahlreiche Auszeichnungen und Preise gewonnen:
Bester Forex Broker (Shares Magazine)
Beste Einzelhandelsplattform (FX Week)
Best FX Specialist (Technical Analysis of Stocks & Commodities)
Bester Forex Broker (t2w Magazine)
Bestes unabhängiges Forex Trading System (Global Finance)
... und einige weitere

Die FXCM Gruppe: Vergrößerung und Expansion
Seit 2001 hat FXCM die Anzahl der festangestellten Mitarbeiter in allen Bereichen, einschließlich Research,
Trading, IT und Kunden-Support auf über 600 aufgestockt. Darüber hinaus ist FXCM in 2004, 2005, 2006 und
2010 zu einem der 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen der USA herangewachsen (America's Fastest
Growing Private Companies). Dabei belegte FXCM in 2005 und 2006 jeweils einen Platz unter den Top 100.
In 2006 führte FXCM die via Großbanken und Finanzinstitutionen ermöglichte Kursstellung und Orderausführung
(No Dealing Desk, ohne Markt-Macher) ein, die schließlich hochtransparente und konkurrierende
Kursnotierungen & Bid/Ask-Spreads mit sich brachte.
Auch in den vergangenen Jahren führte FXCM eine Reihe von Neuerungen ein, einschließlich dem HedgingFeature sowie hauseigener Handelssignale, weiteren Währungspaaren und dem Handel von Indizes, Gold, Silber
& Rohöl, sowie der 1-Klick-Orderausführung.

Griechisch:
Η FXCM διαθέτει ενεργό κεφάλαιο πελατών μεγαλύτερο από 600 εκατομμύρια
δολάρια ΗΠΑ
Η FXCM θέτει στη διάθεση των τραπεζών και των χρηματομεσιτών την τεχνολογία συναλλαγών και την
πλατφόρμα, που η ίδια έχει αναπτύξει. Μέσω αυτών, το υπόλοιπο του λογαριασμού όλων των
συναλλασσόμενων, οι οποίοι συναλλάσσονται μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών FXCM στην αγορά ξένου
συναλλάγματος, αθροίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των 600 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2006, η FXCM διέθετε κεφάλαιο πελατών μεγαλύτερο από 215 εκατομμύρια δολάρια
ΗΠΑ από συνολικά 700 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, που ήταν εκείνη τη χρονική στιγμή το συνολικό κεφάλαιο
όλων των εγγεγραμμένων στην NFA χρηματομεσιτών ξένου συναλλάγματος. Ενώ 31 χρηματομεσίτες ξένου
συναλλάγματος της NFA κατείχαν κεφάλαιο πελατών 795 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ συνολικά, η FXCM
απολάμβανε περίπου το ένα τρίτο της συνολικής εμπιστοσύνης των πελατών όλων των χρηματομεσιτών ξένου
συναλλάγματος.
Περισσότεροι από 165.000 λογαριασμοί συναλλαγών από περίπου 150 κράτη πραγματοποιούν μηνιαίως με την
πλατφόρμα συναλλαγών FXCM περισσότερες από 7 εκατομμύρια συναλλαγές.
Η FXCM προσφέρει όλο το εικοσιτετράωρο Συμβουλές Υπηρεσιών & Υποστήριξη σε περισσότερες από δώδεκα
γλώσσες.
Η FXCM έχει κερδίσει πληθώρα διακρίσεων και βραβείων:
Καλύτερος χρηματομεσίτης ξένου συναλλάγματος (Shares Magazine)
Καλύτερη πλατφόρμα λιανικού εμπορίου (FX Week)
Best FX Specialist (Technical Analysis of Stocks & Commodities)
Καλύτερος χρηματομεσίτης ξένου συναλλάγματος (t2w Magazine)
Καλύτερο ανεξάρτητο Forex Trading System (Global Finance)
... και μερικά ακόμη

Ο Όμιλος FXCM: Ανάπτυξη και διεύρυνση
Από το 2001, η FXCM έχει αυξήσει τον αριθμό των μόνιμων εργαζομένων της σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένων των τομέων Έρευνας, Συναλλαγών, IT και Εξυπηρέτησης Πελατών άνω του 600.

Επιπλέον, η FXCM εξελίχθηκε τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2010 σε μία από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες
επιχειρήσεις των ΗΠΑ (America's Fastest Growing Private Companies). Τα έτη 2005 και 2006, η FXCM κατείχε
αντίστοιχα σε αυτόν τον τομέα μία θέση μεταξύ των κορυφαίων 100.
Το 2006, η FXCM εισήγαγε τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας και την εκτέλεση εντολών μέσω
μεγάλων τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (No Dealing Desk, χωρίς ειδικούς διαπραγματευτές), που
εν τέλει οδήγησαν σε υψηλής διαφάνειας και ανταγωνιστικότητας λίστες τιμών χρηματιστηρίου και διαφορές
μεταξύ τιμής πώλησης και αγοράς (Bid/Ask-Spreads).
Και κατά τα προηγούμενα έτη, η FXCM εισήγαγε μία σειρά καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένου του
χαρακτηριστικού της αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και αποκλειστικών σημάτων συναλλαγών, περεταίρω ζεύγη
νομισμάτων και τη συναλλαγή σε δείκτες, χρυσό, ασήμι και αργό πετρέλαιο καθώς και την εκτέλεση εντολής με
ένα κλικ.

