Document met essentiële beleggersinformatie: CFD's op forex
DOEL
Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketing- of juridisch bindend materiaal. De
informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van beleggen in dit
product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten. Voordat u besluit een rekening te openen, raden
we u aan het hele document samen met onze algemene voorwaarden te lezen.
U staat op het punt te handelen op een markt die niet eenvoudig is en misschien moeilijk te begrijpen.
PRODUCT: Contract voor verschillen "CFD's " op valutaparen ( "deviezen " of "FOREX "). Verdere details met betrekking tot
de producten die we momenteel aanbieden als CFD's kunt u vinden op onze website hier . Dit document is voor het laatst
bijgewerkt op 14/11/2018.
FABRIKANT
K-DNA Financial Services Ltd, geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission ( 'CySEC '), CIFlicentie nr. 273/15 geregistreerd op 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1 st Floor, 3063 Limassol, Cyprus. Bel voor meer informatie
+357 25 254070 of bezoek ons op https://finmarket.com/contact-us/
WAT IS DIT PRODUCT?
Het product stelt u in staat om te worden blootgesteld aan schommelingen die verband houden met het onderliggende valutapaar
zonder er fysiek eigenaar van te zijn. Een Forex-contract is een soort Contract for Differences (CFD), een overeenkomst tussen een
koper en een verkoper om het verschil in waarde van een bepaald onderliggend instrument uit te wisselen voor de periode tussen
het moment waarop het contract wordt geopend en het moment waarop het wordt gesloten. Het om te wisselen verschil wordt
dagelijks bepaald door de verandering in de slotreferentieprijs van het onderliggende instrument. Dus als het onderliggende
instrument in prijs stijgt, ontvangt de koper contanten van de verkoper en vice versa.
Het doel van het verhandelen van CFD's op valutaparen is om de handelaar in staat te stellen te speculeren op stijgende of
dalende prijzen in het onderliggende valutapaar door blootstelling te verwerven aan het onderliggende valutapaar.
Forex trading is het gelijktijdig kopen en verkopen van twee verschillende valuta's. Wanneer u op de forexmarkt handelt, koopt of
verkoopt u in valutaparen. De eerste valuta in een valutapaar (in ons voorbeeld EUR) staat bekend als de basisvaluta en de tweede
(in ons voorbeeld USD) staat bekend als de quote of tegenvaluta. Wanneer u op kopen of verkopen klikt, koopt of verkoopt u de
eerste valuta van het paar (basisvaluta). De prijs van de CFD wordt afgeleid van de prijs van het onderliggende valutapaar.
Forextraders kopen het EUR / USD-paar als ze denken dat de euro in waarde zou stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar
(dwz "long gaan " op het paar) of verkopen het EUR / USD-paar (dwz "short gaan " op het paar), als zij geloven dat de waarde van
de euro zal dalen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In beide gevallen, als de prijs van het instrument in de
tegenovergestelde richting beweegt en uw positie wordt gesloten, wordt uw rekening gedebiteerd voor het verlies van de
transactie (plus eventuele relevante kosten).
Forexcontracten zijn geen beursgenoteerde (op de beurs verhandelde) instrumenten, maar worden verhandeld als 'over-thecounter'-contracten tussen de klant en het bedrijf. Beleggers zijn verplicht om vooraf een eerste storting of marge te betalen
wanneer de positie wordt geopend. Handelen op marge kan eventuele verliezen of winsten die u maakt, vergroten. Deze initiële
marge zal worden geretourneerd wanneer de positie wordt gesloten.
VOOR WIE IS DEZE ACCOUNT HET MEEST GESCHIKT?
•
Cliënten met een hoge risicotolerantie;
•
Cliënten die over het algemeen kortetermijnposities willen verwerven in financiële instrumenten / markten en een
gediversifieerde beleggings- en spaarportefeuille hebben;
•
klanten die handelen met geld dat ze zich kunnen veroorloven te verliezen;
•
Cliënten die ervaring hebben met en comfortabel handelen op financiële markten en die de impact en risico's van
margehandel begrijpen.
VOOR WIE IS DEZE ACCOUNT NIET GESCHIKT?
• Cliënten die niet onderworpen willen worden aan volatiele markten;
• Klanten die kapitaalbescherming wensen.
WAT KAN IK HANDELEN?
Met uw FOREX-account kunt u CFD's verhandelen in de hier aangegeven valutaparen
RISICO- EN BELONINGSPROFIEL

Het belangrijkste voordeel van CFD's is dat een belegger een hefboompositie kan verwerven in de beweging van de onderliggende
waarde (bijv. Forex), hetzij omhoog of omlaag, zonder het fysieke product te bezitten. U kunt de volgende voordelen verwachten:

•
•
•
•
•
•
•

CFD's zijn een kosteneffectieve manier om blootstelling te verkrijgen aan valutamarkten
CFD's zijn typisch liquide en gemakkelijk verhandelbaar
U kunt (short) CFD's verkopen en profiteren van een neerwaartse koersbeweging of (long) CFD's kopen en profiteren van
een opwaartse koersbeweging
De prijsstelling van CFD's is transparant
Toegang tot live prijzen
Stel waarschuwingen in voor nieuwe kansen die passen bij uw handelsstrategie
Het vermogen om risico's te beheersen door het opzetten van een 'price watch ' en 'stop loss' -faciliteit en / of ' take profit' faciliteit

De belangrijkste risico's van CFD's zijn het marktrisico en; tegenpartijrisico. CFD's zijn complexe financiële instrumenten en worden
over the counter ( "OTC ") verhandeld . U kunt een positie alleen verlaten door bij ons te handelen, tijdens de handelsuren van het
onderliggende instrument zoals vermeld op onze website. Door uw handel met ons ontvangt u door ons blootstelling aan de
prestaties van de onderliggende activa, maar u ontvangt geen eigendomsrechten of andere rechten op dergelijke onderliggende
activa. CFD's zijn hefboomproducten. Hefboomwerking kan zowel uw winst als uw verliezen vergroten. Statistisch gezien verliest
een aanzienlijk deel van de klanten als gevolg van hefboomwerking, omdat hefboomwerking de verliezen vergroot, wat leidt tot
margestortingen en sluitingen van openstaande posities van klanten .
Wij hanteren een bescherming tegen negatief saldo, dwz u kunt niet meer verliezen dan het vermogen van uw handelsrekening,
maar u loopt het risico het bij ons geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Aangezien CFD's een hoge mate van hefboomwerking
kunnen gebruiken, kunnen beleggers snel geld verliezen en / of winnen als de prijs van de onderliggende waarde in de
ongewenste / gewenste richting beweegt. Daarom moeten beleggers voorzichtig zijn bij het gebruik van CFD's.
CFD-handel vindt plaats op elektronische platforms. Het kan voorkomen dat er systeem- of andere storingen optreden. Dit kan
van invloed zijn op uw vermogen om te handelen, of ons vermogen om continue prijzen aan te bieden of de noodzaak te creëren
voor latere aanpassing van prijzen om de onderliggende wisselprijzen weer te geven.
De prijzen van CFD's en hun commerciële voorwaarden, zoals de spreads en nachtvergoedingen, kunnen variëren om perioden
van werkelijke of verwachte verhoogde marktvolatiliteit weer te geven. Afhankelijk van de valuta waarin uw handelsrekening luidt
en de valuta van het onderliggende instrument waarin u handelt, kan uw uiteindelijke rendement worden blootgesteld aan het
wisselkoersrisico tussen de twee valuta's.
RISICO-INDICATOR
De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere
producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen op de markten of omdat we
u niet kunnen betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 7 op 7, wat de hoogste risicoklasse is. Hierdoor worden de
potentiële verliezen op toekomstige prestaties op een zeer hoog niveau geschat. Slechte marktomstandigheden hebben zeer
waarschijnlijk invloed op het vermogen van K-DNA Financial Services Ltd om u te betalen.
Lager risico
Meestal lagere opbrengsten
1
2
3
4

5

Hoger risico
Meestal hogere beloningen
6
7

De risico-indicator is vastgesteld op 7 (dwz zeer hoog risico) vanwege het feit dat:
•
Het is vluchtig en is onderhevig aan onvoorspelbare schommelingen.
•
De spread kan groter worden naarmate de liquiditeit afneemt.
•
Uw gehele inleg kan in gevaar komen.
PRESTATIESCENARIO'S
De onderstaande tabel illustreert hoe uw belegging zou kunnen presteren (dwz potentiële winst en verlies) in verschillende scenario's. *

Deze scenario's gaan ervan uit dat:
•
je hebt een startvermogen van $ 1000 en je kiest ervoor om een long / short 10k positie te openen;
•
dit specifieke valutapaar heeft pip-kosten van $ 1 per 10k;
•
de open koers van het valutapaar is 1.10000.
Scenario's

Handel P / L

Nieuwe aandelen

Stressscenario: je gaat lang
Openingsprijs: 1.10000
(kopen), de prijs daalt met 40
pipsen u ontvangt een margin call. Sluitingsprijs: 1.09600

- $ 40

$ 960

Ongunstig scenario: u gaat
short (verkopen), de
Openingsprijs: 1.10000
Sluitingsprijs: 1.10070
prijsstijging met 7 pips en je
verlaat de positie.
Gematigd scenario: u gaat lang
of kort en verlaat het positie
Openingsprijs: 1.10000
met hetzelfde tarief op die je
Sluitingsprijs: 1.10000
hebt ingevoerd
unstig scenario: u gaat lang
Openingsprijs: 1.10000
(kopen), de prijs stijgt met 5
Sluitingsprijs: 1005,00
pips en je verlaat de positie
* Nachtverblijfkosten of commissies zijn niet inbegrepen.

-$7

$993

$0

$1000

$5

$1005

Er zijn een aantal soorten handelsrisico's waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u gaat handelen. Factoren die
de prestaties van het product beïnvloeden, zijn onder meer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benut risico's
Margerisico
Wisselkoersrisico
Marktrisico
Niet- gereguleerd marktrisico
Risico op verstoring van de markt
Tegenpartijrisico
Online handelsplatform en IT-risico
Belangenconflicten
Valutarisico

De bovenstaande lijst met risico's is niet uitputtend. Wat betreft valutarisico, in gevallen dat de koersvaluta van het handelspaar
niet de valuta van uw handelsrekening is, worden ontvangen betalingen voor winst op verschil gemaakt in de vermelde valuta die
verschilt van de valuta van uw handelsrekening, dus de uiteindelijke het rendement dat u ontvangt, is afhankelijk van de
wisselkoers tussen de twee valuta's (rekeningvaluta en genoteerde valuta). Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de
hierboven genoemde indicator. Handelsrisico's worden vergroot door hefboomwerking. In tijden van hoge volatiliteit of markt /
economische onzekerheid kunnen waarden aanzienlijk fluctueren. Dergelijke schommelingen zijn zelfs nog groter in het geval van
posities met hefboomwerking en kunnen uw posities nadelig beïnvloeden. In geval van wanbetaling kunnen uw posities worden
gesloten. U dient zorgvuldig te overwegen of het handelen in producten met hefboomwerking, zoals CFD's, voor u geschikt is.
Voor meer informatie over hefboomwerking en het risicobeleid van het bedrijf kunt u hier klikken om de website van het bedrijf
te bezoeken .
Zorg ervoor dat u de risico's volledig begrijpt en zorg ervoor dat u uw blootstelling beheert. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat u
vertrouwd bent met het risiconiveau dat uw gekozen instrumenten met zich meebrengen. Als u niet zeker weet hoe u moet
beleggen, kan een financieel adviseur u helpen bij het maken van de juiste keuzes.
HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK VROEG GELD OPNEMEN?
CFD's zijn over het algemeen niet geschikt voor langetermijninvesteringen en zijn bedoeld voor kortetermijnhandel. Er is geen
minimum en / of aanbevolen periode van bezit voor CFD's. Als zodanig kunt u een CFD op elk moment tijdens markturen openen
en sluiten. Houd er rekening mee dat K-DNA Financial Services Ltd uw positie kan sluiten zonder uw voorafgaande toestemming te
vragen als er niet voldoende marge in uw account is. U kunt op elk moment een verzoek indienen om het beschikbare geld op uw
account op te nemen.
MINIMALE INVESTERING
Met betrekking tot elke nieuwe FOREX positie, de blootstelling aan minimale waarde, de eerste storting percentage en de initiële
margin verplichtingen kunt u verwijzen naar de vennootschap ‘s Leverage Beleid
KOSTEN & KOSTEN
U wordt geadviseerd om inzicht te krijgen in alle eenmalige kosten en terugkerende kosten met betrekking tot CFD's op de Index
die u gaat verhandelen. Deze kosten verlagen de nettowinst of vergroten uw verliezen. Voor meer informatie klik hier
Eenmalige kosten

Verspreiding

Het verschil tussen de bied- en laatprijs op het moment van
de afsluiting van de transactie. De kosten kunnen verschillen
afhankelijk van marktomstandigheden en valutapaar.

Klik hier

Commissie

De vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het openen en
sluiten van de transactie. De vergoeding betreft alle
handelsrekeningen.

Terugkerende kosten
Wissel punt
Het behouden van posities voor een andere dag resulteert in het in
Tarieven
rekening brengen van een vergoeding als de swaprente is negatief
(als de swaprente positief is, doet u dat betaling ontvangen).

Klik hier

TOEGANG TOT UW INVESTERING:
● U kunt uw account altijd online bekijken door in te loggen op onze beveiligde website.
● U kunt CFD's op Forex kopen en verkopen tijdens markturen. Klik hier om de markturen te zien in het
informatiegedeelte van onze handelspagina.
● Afhankelijk van uw bank kan de overboeking nog twee (2) dagen duren.
FISCALE OVERWEGINGEN
Als FOREX-handelaar worden alle winsten beschouwd als belastbaar inkomen. U wordt dan over de winst belast tegen uw
marginale belastingtarief. K-DNA Financial Services Ltd verstrekt geen jaarlijkse belastingaangiften of informatie over
belasting. Raadpleeg uw financieel adviseur of belastingadviseur voor verdere fiscale overwegingen.
WAT GEBEURT ER ALS HET BEDRIJF NIET KAN UITbetalen?
Als het bedrijf niet in staat is om zijn financiële verplichting jegens u na te komen, kunt u de waarde van uw investering bij het
bedrijf verliezen. De Vennootschap is echter lid van het Investor Compensation Fund ( “ICF ”) voor de klanten van Cyprus
Investment Firms ( “CIF's ”), dat de vorderingen van de gedekte klanten op CIF's, leden van de ICF, veiligstelt door de betaling van
vergoeding die in totaal niet meer mag bedragen dan € 20.000 aan elke gedekte cliënt, ongeacht het aantal aangehouden
rekeningen, de valuta en de plaats waar de beleggingsdienst wordt aangeboden. Ga voor meer informatie
naar https://finmarket.com/safety-of- funds /
HOE KAN IK EEN KLACHT MAKEN
Als u een klacht heeft, dient u per e-mail contact op te nemen met de afdeling Customer Support van het bedrijf
via support@finmarket.com OF de afdeling Compliance via compliance@finmarket.com OF schriftelijk zoals aangegeven
op https://finmarket.com/contact- ons
ANDERE RELEVANTE INFORMATIE
Meer informatie met betrekking tot dit product vindt u op onze website. U moet ervoor zorgen dat u al onze juridische informatie
leest die wordt weergegeven in het juridische gedeelte van ons hier

