Document-cheie informativ pentru investitori: CFD-uri pentru mărfuri

SCOPUL
Acest document vă oferă informații-cheie despre acest produs de investiții. Nu este un material de marketing și nu
este realizat obligatoriu din vedere juridic. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura,
riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale ale investițiilor în acest produs și pentru a vă ajuta să le comparați
cu alte produse. Înainte de a decide deschiderea unui cont, vă sugerăm să citiți întregul document împreună cu termenii
și condițiile noastre.
Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.
PRODUS: Contract pentru diferențe „CFD-uri” pe mărfuri. Mai multe detalii cu privire la produsele pe care le oferim
în prezent ca CFD-uri pot fi găsite pe site-ul nostru web aici. Acest document a fost actualizat ultima dată în data de
14/11/2018.
PRODUCĂTOR: K-DNA Financial Services Ltd, autorizat și reglementat de Comisia pentru Valori Mobiliare din
Cipru („CySEC”), licența CIF nr. 273/15 înregistrată la 56, Griva Digeni, Turnul Anna, Etajul 1, 3063 Limassol,
Cipru. Pentru mai multe informații, sunați la +357 25 254070 sau vă rugăm să ne vizitați la
https://finmarket.com/contact-us/
CE ESTE ACEST PRODUS?
Produsul vă permite să aveți expunere la fluctuațiile legate de produsul de bază fără a deține fizic. Acest contract este
un tip de contract pentru diferențe (CFD), care este un acord între un cumpărător și un vânzător pentru a schimba
diferența de valoare a unui anumit instrument de bază pentru perioada dintre momentul în care contractul este deschis
și când acesta este închis. Diferența care urmează să fie schimbată este determinată zilnic de modificarea prețului de
referință de închidere al instrumentului suport. Astfel, dacă instrumentul de bază crește în preț, cumpărătorul primește
numerar de la vânzător și invers.
Obiectivul tranzacționării CFD-urilor pe mărfuri este de a permite comerciantului să speculeze cu privire la creșterea
sau scăderea prețurilor mărfii subiacente, prin câștigarea expunerii la marfa subiacentă. O marfă este o materie primă
sau un produs agricol primar utilizat în comerț, cum ar fi metalele, energia sau altele.
Comercianții ar cumpăra un CFD pe o marfă (adică „merg mult”) dacă cred că valoarea mărfii de bază va crește, cu
intenția de a o vinde ulterior la o valoare mai mare. Comercianții ar vinde un CFD (adică „vor merge scurt”), dacă
cred că valoarea mărfii va scădea, așteptând să o cumpere ulterior la un preț mai mic. În ambele circumstanțe, dacă
prețul mărfurilor se deplasează în direcția opusă și poziția dvs. este închisă, contul dvs. va fi debitat pentru pierderea
tranzacției (plus orice costuri relevante), sub rezerva protecției soldului nostru negativ.
CFD-urile pentru mărfuri nu sunt instrumente listate, dar sunt tranzacționate ca contracte „fără rețetă” între client și
companie. Investitorii sunt obligați să plătească în avans o depunere inițială sau o marjă, atunci când poziția este
deschisă. Tranzacționarea în marjă poate spori orice pierdere sau câștig pe care îl faceți. Această marjă inițială va fi
returnată atunci când poziția este închisă.
CUI I SE POTRIVEȘTE CEL MAI BINE ACEST CONT?
• Clienților care au o toleranță la risc ridicat;
• Clienților care doresc să obțină, în general, expuneri pe termen scurt la instrumente financiare / piețe și au un
portofoliu diversificat de investiții și economii;
• Clienților care tranzacționează cu bani pe care își permit să-i piardă;
• Clienților care au experiență și se tranzacționează confortabil pe piețele financiare și înțeleg impactul și riscurile
asociate tranzacționării în marjă.

CUI NU I SE POTRIVEȘTE ACEST CONT?
• Clienților care nu doresc să fie supuși unor piețe volatile;
• Clienților care doresc protecție de capital.
CE POT SĂ TRANZACȚIONEZ?
Cu contul dvs. la K-DNA Financial Services Ltd, puteți tranzacționa CFD-uri pe mărfurile indicate aici.
RISC ȘI PROFIL DE RECOMPENSĂ
Avantajul principal al CFD-urilor este de a permite unui investitor să câștige o expunere de pârghie la mișcarea
activului subiacent (de exemplu, mărfuri) fie în sus, fie în jos, fără a deține produsul fizic. Vă puteți aștepta la
următoarele beneficii:
• CFD-urile reprezintă un mod rentabil de a câștiga expunerea la mărfuri
• CFD-urile sunt caracteristic lichide și ușor de tranzacționat
• CFD-urile oferă o modalitate extrem de eficientă de capital de a participa la clasa de active de mai sus
• Puteți vinde CFD-uri (scurte) și puteți beneficia de o mișcare a prețului descendent sau puteți cumpăra CFD-uri
(lungi) și puteți beneficia de o mișcare a prețurilor ascendente
• Prețurile CFD-urilor sunt transparente
• Aveți acces la prețuri live
• Configurați alerte la noi oportunități care se potrivesc strategiei dvs. de tranzacționare
• Aveți capacitatea de a gestiona riscul prin înființarea unei facilități de „supraveghere a prețurilor” și „stop loss”
Riscurile principale ale CFD-urilor sunt riscul de piață și; riscul de contrapartidă. CFD-urile sunt instrumente
financiare complexe și sunt tranzacționate fără prescripție medicală („OTC”). Puteți ieși dintr-o poziție doar
tranzacționând cu noi, în timpul orelor de tranzacționare ale instrumentului de bază, așa cum este menționat pe siteul nostru web. Prin comerțul cu noi, primiți de la noi expunerea la performanța activului subiacent, dar nu primiți
niciun drept de proprietate sau alte drepturi asupra unui astfel de activ subiacent. CFD-urile sunt produse cu pârghie.
Pârghia vă poate mări atât profiturile, cât și pierderile. Statistic, datorită efectului de levier, o parte semnificativă a
clienților pierde deoarece efectul de levier amplifică pierderile, ducând la apeluri de marjă și închiderea pozițiilor
deschise ale clienților.
Operăm o protecție a soldului negativ, adică nu puteți pierde mai mult decât capitalul propriu al contului dvs. de
tranzacționare, cu toate acestea riscați să pierdeți capitalul investit la noi. Deoarece CFD-urile pot utiliza un grad
ridicat de pârghie, investitorii pot pierde și / sau câștiga bani rapid dacă prețul titlului de bază se deplasează în direcția
nedorită / dorită. Ca atare, investitorii trebuie să fie atenți atunci când folosesc CFD-uri/
Tranzacționarea CFD se realizează pe platforme electronice. Pot exista momente în care apar sisteme sau alte
defecțiuni. Acest lucru vă poate afecta capacitatea de a tranzacționa sau capacitatea noastră de a oferi prețuri continue
sau de a crea necesitatea unei ajustări ulterioare a prețurilor pentru a reflecta prețurile de schimb suport.
Prețurile CFD-urilor, precum și condițiile comerciale ale acestora, precum spread-urile și comisioanele overnight, pot
varia pentru a reflecta perioadele de volatilitate sporită reală sau preconizată a pieței. În funcție de moneda în care
este denumit contul dvs. de tranzacționare și de moneda instrumentului subiacent pe care îl tranzacționați,
rentabilitatea finală poate fi expusă riscului de curs valutar dintre cele două monede.

INDICATORI DE RISC
Indicatorul sumar de risc (ISR) este un ghid al nivelului de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Arată
cât de probabil este ca produsul să piardă bani din cauza mișcărilor de pe piețe sau pentru că nu suntem în măsură să
vă plătim. Am clasificat acest produs ca fiind 7 din 7, care este cea mai mare clasă de risc. Aceasta evaluează pierderile
potențiale din performanța viitoare la un nivel foarte ridicat. Condițiile de piață slabe sunt foarte susceptibile de a
afecta capacitatea K-DNA Financial Services Ltd de a vă plăti.

Risc scăzut

Risc ridicat

De obicei se primesc recompense mai scăzute

De obicei se primesc recompense mai ridicate

Indicatorul de risc este setat la poziția 7 (acest lucru înseamnă risc ridicat) din următoarele motive:
• Este volatil și este supus unor oscilații imprevizibile.
• Răspândirea se poate lărgi cu lichiditate redusă.
• Întreaga dvs. investiție poate fi expusă riscului.
SCENARII DE PERFORMANȚĂ
Tabelul de mai jos ilustrează performanța investiției dvs. (adică profit și pierdere potențial) în diferite scenarii. *
Aceste scenarii presupun că:
• aveți un capital propriu inițial de 1.000 USD;
• alegeți să cumpărați / vindeți 1 contracte CFD pentru mărfuri;
• acest contract CFD special are un cost de bifă de 10 USD per contract (adică veți câștiga sau veți pierde 10 $ pentru
fiecare bifă care se mută în preț);
• prețul la care puteți cumpăra este de 5,00 USD.
Scenarii
Scenariu de stres: Mergi mult
(cumpără), prețul scade cu 60 de cenți
(bifează). și primești un apel în marjă.
Scenariu nefavorabil: mergi scurt
(vinde), prețul crește cu 7 cenți
(bifează) și ieși din poziție.

Tranzacționează P/L Echitate nouă
Deschide prețul: $5.00
Închide prețul: $4.40
Deschide prețul: $5.00
Închide prețul: $5.07

Scenariu moderat: mergi lung sau scurt Deschide prețul: $5.00
și ieși din poziție la același preț la care Închide prețul: $5.00
ai intrat
Scenariu favorabil: mergi mult
(cumpără), prețul crește cu 5 cenți
(bifează) și ieși din poziție

Deschide prețul: $5.00
Închide prețul: $5.05
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* Costurile de păstrare peste noapte sau comisioanele nu sunt incluse

Există o serie de tipuri de risc de tranzacționare pe care ar trebui să le cunoașteți înainte de tranzacționare. Factorii
care afectează performanța produsului includ, dar nu se limitează la:
• Risc de pârghie
• Risc de marjă
• Riscul de piață
• Riscul de piață nereglementat
• Riscul de perturbare a pieței
• Riscul de contrapartidă
• Platforma de tranzacționare online și riscul IT
• Conflicte de interes
• Risc valutar
Lista de riscuri de mai sus nu este exhaustivă. În ceea ce privește riscul valutar, în cazurile în care moneda prețului
mărfii subiacente este diferită de moneda contului dvs., veți primi plăți într-o monedă diferită de moneda de bază a
contului dvs., astfel încât rentabilitatea finală pe care o veți primi depinde de cursul de schimb dintre cele două valute.
Acest risc nu este luat în considerare în indicatorul menționat mai sus. Riscurile de tranzacționare sunt mărite de
pârghie. În perioadele de volatilitate ridicată sau incertitudine de piață / economică, valorile pot fluctua semnificativ.
Astfel de fluctuații sunt și mai semnificative în cazul pozițiilor cu pârghie și pot afecta negativ pozițiile dvs. În caz de
neplată, pozițiile dvs. pot fi închise. Ar trebui să vă gândiți cu atenție dacă tranzacționarea cu produse cu efect de
levier, cum ar fi CFD-urile, este potrivită pentru dvs. Pentru mai multe informații despre efectul de levier și politica
de divulgare a riscurilor companiei, faceți clic aici pentru a vizita site-ul web al companiei.
Vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți pe deplin riscurile și aveți grijă să vă gestionați expunerea. Este important să
vă asigurați că sunteți confortabil cu nivelul de risc pe care îl prezintă instrumentele alese. Dacă nu sunteți sigur cum
să investiți, un consilier financiar vă poate ajuta să faceți alegeri adecvate.
CÂT TIMP TREBUIE SĂ IL REȚIN ȘI POT SĂ SCOT BANI MAI DEVREME?
CFD-urile nu sunt în general potrivite pentru investiții pe termen lung și sunt destinate tranzacționării pe termen scurt.
Nu există o perioadă minimă și / sau recomandată de păstrare pentru CFD-uri. Ca atare, puteți deschide și închide un
CFD în orice moment în timpul orelor de piață. Rețineți că K-DNA Financial Services Ltd vă poate închide poziția
fără a vă solicita acordul prealabil dacă nu există o marjă suficientă în contul dvs. Puteți solicita retragerea fondurilor
disponibile în contul dvs. în orice moment.
INVESTIȚIE MINIMĂ
În ceea ce privește fiecare poziție nouă, valoarea sa minimă de expunere, procentul de depozit inițial și cerințele de
marjă inițiale pe care le puteți consulta la Politica de pârghie a companiei.
COMISIOANE ȘI COSTURI
Vi se recomandă să înțelegeți toate costurile unice și costurile recurente referitoare la CFD-urile pe index pe care
urmează să le tranzacționați. Aceste taxe vor reduce orice profit net sau vă vor crește pierderile. Pentru mai multe
informații Faceți clic aici.
ceți

Costuri unice

Costuri
unice

Răspândire Diferența dintre oferta și prețul cerut la momentul încheierii
tranzacției. Costul poate fi diferit în funcție de condițiile pieței.
Comision

Taxa care trebuie percepută la deschiderea și închiderea
tranzacției. Taxa se referă la toate conturile de tranzacționare

Taxe de
schimb

Taxa legată de încheierea tranzacției în anumite instrumente
CFD, legate de comisioanele de pe piața subiacentă.

Făceți clic aici

Deținerea funcțiilor pentru o altă zi are ca rezultat perceperea
Taxe de
Costuri
finanțare și taxei.
recurente
depozitare
ACCESUL LA INVESTIȚIA DUMNEAVOASTRĂ:
• Vă puteți vizualiza contul online oricând conectându-vă la site-ul nostru securizat.
• Puteți cumpăra și vinde CFD-uri pe mărfuri în timpul orelor de piață. Faceți clic aici pentru a vedea orele de piață
în secțiunea de informații a paginii noastre de tranzacționare.
• În funcție de bancă, transferul poate dura încă două (2) zile.
CONSIDERAȚII FISCALE
În calitate de comerciant, toate profiturile sunt considerate venituri impozabile. Apoi sunteți impozitat pe profit la rata
dvs. de impozitare marginală. K-DNA Financial Services Ltd nu furnizează declarații fiscale anuale sau informații
despre impozite. Pentru alte considerații fiscale, vă rugăm să consultați consilierul dvs. financiar sau consultantul
fiscal.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ COMPANIA ESTE INCAPABILĂ DE A PLĂTI?
În cazul în care Compania nu își poate îndeplini obligația financiară față de dvs., este posibil să pierdeți valoarea
investiției dvs. cu Compania. Cu toate acestea, Compania este membră a Fondului de compensare a investitorilor
(„ICF”) pentru clienții firmelor de investiții din Cipru („CIF”), care asigură creanțele clienților acoperiți împotriva
CIF-urilor, membri ai ICF, prin plata despăgubiri care nu pot depăși 20.000 EUR în total pentru fiecare client acoperit,
indiferent de numărul de conturi deținute, moneda și locul de oferire a serviciului de investiții. Pentru mai multe
informații, vă rugăm să vizitați https://finmarket.com/safety-of-funds/
CUM POT DEPUNE O RECLAMAȚIE?
Dacă aveți o reclamație, atunci trebuie să contactați departamentul de asistență pentru clienți al companiei prin e-mail
la support@finmarket.com SAU Departamentul de conformitate la adresa: compliance@finmarket.com SAU în scris,
așa cum se arată la adresa: https://finmarket.com/contact-us/
ALTE INFORMATII RELEVANTE
Informații suplimentare cu privire la acest produs pot fi găsite pe site-ul nostru web. Ar trebui să vă asigurați că ați
citit toate informațiile noastre juridice afișate în secțiunea legală a noastră aici.

