Pamatinformācijas dokuments investoriem par
Forex CFD līgumiem
PIELIETOJUMS
Šis dokuments sniedz jums pamatinformāciju par šo finanšu instrumentu. Tas nav mārketinga vai juridiski saistošs
materiāls. Informācija ir noteikta ar tiesību aktiem, lai palīdzētu jums saprast šī finanšu instrumenta dabu, riskus, izmaksas,
iespējamos ieguvumus un zaudējumus, lai jūs varētu salīdzināt to ar citiem finanšu instrumentiem. Pirms lēmuma
pieņemšanas, lai atvērtu kontu, mēs iesakām jums izlasīt visu dokumentu kopā ar mūsu noteikumiem un nosacījumiem.
Jūs gatavojaties tirgoties tirgū, kas nav vienkāršs un var būt grūti saprotams.
FINANŠU INSTRUMENTS: Līgums par atšķirībām "CFD" Valūtu pāriem ( "Foreign Exchange" vai "Forex"). Plašāku
informāciju par finanšu instrumentiem, ko pašlaik piedāvājam kā CFD, var atrast mūsu mājaslapā šeit. Šis dokuments
pēdējo reizi tika atjaunināts 14.11.2018.
Izgatavotājs:
K-D Kipras Vērtspapīru un biržu komisija ("CySEC"), CIF Licences Nr. 273/15 reģistrēta 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1 st

Floor, 3063 Limassol, Cyprus, sniedz atļauju un reglamentē uzņēmumu “NA Financial Services Ltd”. Lai iegūtu vairāk
informācijas, zvaniet
+357 25 254070 vai apmeklējiet mūsu vietni https://finmarket.com/contact-us/
KAS IR ŠIS FINANŠU INSTRUMENTS?
Finanšu instruments ļauj jums saskarties ar svārstībām, kas saistītas ar bāzes valūtas pāri, uz kuru jums nav īpašumtiesību.
Forex līgums ir cenu starpības līguma (CFD) veids, kas ir pircēja un pārdevēja vienošanās par konkrēta bāzes finanšu
instrumenta vērtības starpības maiņu laikposmā no līguma atvēršanas līdz tā slēgšanas laikam. Apmaināmo starpību katru
dienu nosaka bāzes instrumenta noslēguma salīdzināmās cenas izmaiņas. Tāpēc, ja bāzes instrumenta cena pieaug, pircējs
saņem skaidru naudu no pārdevēja un otrādi.
CFD valūtas pāra tirdzniecības mērķis ir ļaut tirgotājam spekulēt ar bāzes preces cenu kāpumu vai kritumu, iegūstot piekļuvi
bāzes valūtas pārim.
Forex tirdzniecība ir vienlaicīga pirkšana un pārdošana divās dažādās valūtās. Veicot darījumus Forex tirgū, jūs pērkat vai
pārdodat ar valūtu pāriem. Pirmā valūta valūtas pārī (mūsu piemērā EUR) ir pazīstama kā bāzes valūta un otrā (mūsu
piemērā USD) ir pazīstama kā kotācija vai otrā valūta. Kad noklikšķināt pirkt vai pārdot, jūs pērkat vai pārdodat pirmo valūtu
pārī (bāzes valūtā). CFD cena ir atvasināta no cenas bāzes valūtu pāra.
Forex tirgotāji pērk EUR/USD pāri, ja viņi uzskata, ka eiro vērtība varētu pieaugt attiecībā pret ASV dolāru (t.i., "garā
pozīcija" par pāri), vai pārdot EUR/USD pāri (t.i., “īsā pozīcija" par pāri), ja viņi uzskata, ka eiro vērtība samazināsies
attiecībā pret ASV dolāru. Abos gadījumos, ja instrumentu cena kustas pretējā virzienā, un jūsu pozīcija ir slēgta, jūsu konts
tiks debetēts attiecībā uz tirdzniecības (un jebkuru attiecīgo izmaksu) zaudējumiem.
Forex līgumi netiek kotēti kā (biržā tirgoti) instrumenti, bet tiek tirgoti kā “ārpusbiržas" līgumi starp klientu un uzņēmumu.
Investoriem ir jāmaksā par pirmo noguldījumu vai starpību jau iepriekš, pirms tiek atvērta pozīcija. Ieguldījumu ienesīguma
darījumi var palielināt jebkurus jūsu zaudējumus vai ieguvumus. Šī sākotnējā starpība tiks atmaksāta, kad pozīcija tiks
slēgta.
KAM ŠIS KONTS B'TU VISPIEMĒROTĀKAIS?
•
Klientiem, kuriem ir augsta riska tolerance;
•
Klientiem, kuri parasti vēlas iegūt īstermiņa darījumus ar finanšu instrumentiem/tirgos, un tiem ir daudzveidīgu
ieguldījumu un uzkrājumu portfeļi;
•
Klientiem, kuri tirgojas ar naudu, ko viņi var atļauties zaudēt;
•
Klientiem, kuriem ir pieredze un ērts stāvoklis, lai tirgotos finanšu tirgos un izprastu darījumu starpības ietekmi
un riskus.
KAM ŠIS KONTS NEBŪTU PIEMĒROTS?
•
Klientiem, kas nevēlas tikt pakļauti nestabiliem tirgiem;
•
Klientiem, kuri vēlas kapitāla aizsardzību.
AR KO ES VARU TIRGOTIES?
Ar savu FOREX kontu jūs varat tirgot CFD ar norādītajiem valūtu pāriem šeit
RISKA UN IENESĪGUMA PROFILS

CFD galvenā priekšrocība ir ļaut ieguldītājam iegūt kredītsviras efektu no bāzes aktīva (piem., Forex) kustības uz augšu vai
uz leju, bez īpašumtiesībām uz finanšu instrumentu. Jūs varat sagaidīt šādus ieguvumus:
•
CFD ir izmaksu ziņā efektīvs veids, kā iegūt piekļuvi FX tirgiem
•
CFD ir raksturīga likviditāte, un tos ir viegli tirgot
•
Jūs varat pārdot (īsā pozīcija) CFD, un labumu no lejupejošu cenu kustības vai pirkt (garā pozīcija) CFD, un gūt
labumu no augšupejošu cenu kustības
•
CFD cenu veidošana ir caurredzams process
•
Piekļuve reālām cenām
•
Iestatiet brīdinājumus uz jaunām iespējām, kas atbilst jūsu tirdzniecības stratēģijai
•
Spēja pārvaldīt risku, izveidojot "cenu novērošanas" un “zaudējumu apturēšanas" iespēju
Primārie CFD riski ir tirgus risks un; darījuma partnera risks. CFD ir sarežģīti finanšu instrumenti, kuri tiek tirgoti ārpus biržas
( "OTC"). Jūs varat iziet no pozīcijas, tikai tirgojoties ar mums bāzes instrumenta tirdzniecības laikā, kā norādīts mūsu
tīmekļa vietnē. Tirdzniecībā ar mums, jūs iegūstat piekļuvi bāzes aktīva rezultātiem, bet bez fiziska valdījuma vai citām
tiesībām uz šādu bāzes aktīvu. CFD ir piesaistīto līdzekļu finanšu instrumenti. Kredītsvira var palielināt gan jūsu peļņu, gan
arī jūsu zaudējumus. Statistiski, kredītsviru dēļ ievērojama daļa klientu cieš zaudējumus, jo kredītsvira pastiprina
zaudējumus, kā rezultātā rodas papildu seguma pieprasījumi un klientu atklāto pozīciju slēgšana.
Mēs izmantojam aizsardzību pret negatīvu bilanci, t.i., jūs nevarat zaudēt vairāk par sava tirdzniecības konta pašu kapitālu,
tomēr jūs riskējat zaudēt pie mums ieguldīto kapitālu. Tā kā CFD var izmantot augstu kredītsviras līmeni, investori var ātri
zaudēt un/vai laimēt naudu, ja bāzes vērtspapīra cena virzās nevēlamā/vēlamā virzienā. Piemēram, investoriem ir jābūt
uzmanīgiem, izmantojot CFD līgumus.
CFD tirdzniecība tiek veikta, izmantojot elektroniskas platformas. Var gadīties, ka rodas sistēmas vai cita veida bojājumi. Tas
var ietekmēt jūsu tirdzniecības spēju vai mūsu spēju piedāvāt pastāvīgas cenas vai radīt nepieciešamību pēc turpmākas
cenu korekcijas, lai atspoguļotu bāzes valūtas cenas.
CFD cenas, kā arī to komerciālie noteikumi, piemēram, starpības un nakts maksas, var būt dažādas, lai atspoguļotu faktisko
vai gaidāmo paaugstināto tirgus svārstīgumu. Atkarībā no valūtas kurā ir denominēts jūsu tirdzniecības konts, un bāzes
instrumenta valūtu, kuru tirgojat, jūsu galīgā peļņa var tikt pakļauta valūtas kursa riskam starp abām valūtām.
RISKA NORĀDE
Riska kopsavilkuma rādītājs ("SRI") ir ceļvedis par šī finanšu instrumenta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem finanšu
instrumentiem. Tas parāda, cik liela ir iespēja, ka finanšu instruments zaudēs naudu kustību dēļ tirgos, vai tāpēc, ka mēs
nevaram jums samaksāt. Mēs klasificējām šo finanšu instrumentu kā 7 no 7, kas ir augstākā riska klasē. Tas ļoti augstu vērtē
iespējamos zaudējumus no turpmākajiem darbības rezultātiem. Slikti tirgus apstākļi, ļoti iespējams, ietekmēs uzņēmuma
“K-DNA Financial Services Ltd” spēju jums samaksāt.
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Riska rādītājs ir noteikts 7 (t.i., ļoti augsts risks), sakarā ar to, ka:
•
•
•

Tas ir nestabils un ir pakļauts neparedzamām svārstībām.
Starpība var pieaugt ar samazinātu likviditāti.
Visa jūsu investīcija var tikt apdraudēta.

VEIKTSPĒJAS SCENĀRIJI
Turpmākajā tabulā ir parādīts, kā jūsu investīcija varētu darboties (t. i., potenciālā peļņa un zaudējumi) dažādos scenārijos.*
Šajos scenārijos tiek pieņemts, ka:
•
Jums ir sākotnējais pašu kapitāls 1 000 $, un izvēlaties atvērt garo/īso 10k pozīciju;
•
šis konkrētais valūtu pāris ir punkta izmaksas par 1 $ par 10k;
•
valūtu pāra brīvā cena ir 1,10000.
Scenāriji
Spriedzes scenārijs: Jūs
izvēlaties garo pozīciju (pirkt),
cena samazinās par 40
punktiem
un saņemat brīdinājumu par
rezervēm.

Brīvā cena: 1,10000
Galīgā cena: 1,09600

Tirdzniecība ar P/L
- 40 $

Jauns Pašu kapitāls
960 $

Nelabvēlīgais scenārijs: Jūs Brīvā cena: 1,10000
-7$
izvēlaties īso pozīciju (pārdot), Galīgā cena: 1,10070
cena pieaug par 7 punktiem
un jūs pametat
pozīciju.
Mērenais
scenārijs:
Jūs Brīvā cena: 1,10000
0$
izvēlaties garo vai īso pozīciju Galīgā cena: 1,10000
un pametat pozīciju ar tādu
pašu likmi,
kādu ievadījāt
Labvēlīgais scenārijs: Jūs Brīvā cena: 1,10000
5$
veicat garo pozīciju (pirkt), Galīgā cena: 1 005,00
cena pieaug par 5 punktiem
un jūs pametat
pozīciju.
*Nakts turēšanas izmaksas vai komisijas maksa nav iekļautas*

993 $

1 000 $

1005$

Pastāv vairāki tirdzniecības riska veidi, kas jums ir jāapzinās, pirms uzsākat tirdzniecību. Faktori, kas ietekmē finanšu
instrumenta darbību, ietver, bet neaprobežojas ar:
•
Kredītsviras risks
•
Rezerves risks
•
Valūtas maiņas likmes risks
•
Tirgus risks
•
Neregulēta tirgus risks
•
Tirgus traucējumu risks
•
Darījuma partnera risks
•
Tiešsaistes tirdzniecības platformas un IT risks
•
Interešu konflikti
•
Valūtas risks
Iepriekšējais risku saraksts ir nepilnīgs. Attiecībā uz valūtas risku gadījumos, kad tirdzniecības pāra kotēšanas valūta nav
jūsu tirdzniecības konta valūta, saņemtie maksājumi par starpību tiek veikti kotētajā valūtā, kas atšķiras no jūsu
tirdzniecības konta valūtas, tāpēc galīgā atmaksa, ko jūs saņemsiet, ir atkarīga no valūtas maiņas kursa starp abām valūtām
(konta valūta un kotētā valūta). Šis risks nav ņemts vērā iepriekš minētajā rādītājā. Tirdzniecības riskus palielina kredītsvira.
Augsta svārstīguma vai tirgus/ekonomiskās nenoteiktības laikā vērtības var ievērojami svārstīties. Šādas svārstības ir vēl
nozīmīgākas aizņemto līdzekļu pozīciju gadījumā un var negatīvi ietekmēt jūsu pozīcijas. Noklusējuma gadījumā jūsu
pozīcijas var tikt slēgtas. Jums rūpīgi jāapsver, vai tirdzniecība ar kredītsviras finanšu instrumentiem, piemēram, CFD, ir
piemērota jums, lai iegūtu plašāku informāciju par kredītsviru un uzņēmuma riska atklāšanas politiku, lūdzu, Noklikšķiniet
šeit , lai apmeklētu uzņēmuma mājaslapu.
Lūdzu, pārliecinieties, ka pilnībā izprotat riskus un rūpējaties par piekļuves pārvaldību. Ir svarīgi nodrošināt, lai jūs
apmierinātu riska līmenis, ko nes jūsu izvēlētie instrumenti. Ja neesat pārliecināts, kā ieguldīt, finanšu konsultants var jums
palīdzēt izdarīt atbilstošu izvēli.
CIK ILGI MAN TAS JĀTUR, UN VAI ES VARU IZŅEMT NAUDU PIRMS TERMIŅA?
CFD parasti nav piemēroti ilgtermiņa ieguldījumiem, un ir paredzēti īstermiņa tirdzniecībai. CFD nav minimālā un/vai
ieteicamā turēšanas perioda. Tāpēc jūs varat atvērt un slēgt CFD jebkurā brīdī bāzes akcijas tirgus darba laikā. Ņemiet vērā,
ka uzņēmums “K-DNA Financial Services Ltd” var slēgt jūsu pozīciju, nelūdzot jūsu iepriekšēju piekrišanu, ja jūsu kontā nav
pietiekamas rezerves. Jūs varat izņemt naudu no pieejamiem līdzekļiem savā kontā jebkurā laikā.
MINIMĀLĀ INVESTĪCIJA:
Attiecībā uz katru jaunu FOREX pozīciju, tās minimālo riska darījuma vērtību, sākotnējā depozīta procentuālo vērtību un
sākotnējās starpības prasījumiem jūs varat atsaukties uz Kredītsviras politiku.
MAKSAS UN IZMAKSAS
Jums tiek ieteikts iegūt izpratni par visām vienreizējām izmaksām un atkārtotām izmaksām attiecībā uz indeksu CFD, kurus
jūs gatavojaties tirgot. Šīs maksas samazinās jebkādu tīro peļņu vai palielinās jūsu zaudējumus. Lai iegūtu papildu
informāciju Noklikšķiniet šeit
Vienreizējie izdevumi
Starpība
Atšķirība starp piedāvājumu un pieprasījuma cenu brīdī no
darījuma noslēgšanas. Izmaksas var atšķirties atkarībā no
tirgus apstākļiem un valūtas pāra.

Noklikšķin
iet šeit

Komisija

Maksa tiks iekasēta pie darījuma atvēršanas un aizvēršanas.
Maksa attiecas uz visiem tirdzniecības kontiem.

Atkārtotas izmaksas
Mijmaiņas
Pozīciju turēšana uz citu dienu rada maksu, ja mijmaiņas likme
punktu likmes ir negatīva (ja mijmaiņas likme ir pozitīva, jūs
saņemat maksājumu).

Noklikšķin
iet šeit

PIEKĻUVE JŪSU IEGULDĪJUMIEM:
● Jūs varat apskatīt savu kontu tiešsaistē jebkurā laikā, piesakoties mūsu drošajā mājas lapā.
● Jūs varat iegādāties un pārdot CFD Forex tirgus darba laikā. Noklikšķiniet šeit , lai skatītu tirgus darba laiku
informācijas sadaļā mūsu tirdzniecības lapā.
● Atkarībā no jūsu bankas pārskaitījums var aizņemt vēl divas (2) dienas.
NODOKĻU APSVĒRUMI
Kā FOREX tirgotājam, visa peļņa tiek uzskatīta par apliekamo ienākumu. Pēc tam jūs tiekat aplikts ar nodokli peļņai pēc jūsu
nodokļu robežlikmes. Uzņēmums “K-DNA Financial Services Ltd” nesniedz gada nodokļu deklarācijas vai jebkādu
informāciju par nodokļiem. Par plašāku nodokļu apsvērumiem, lūdzu, konsultējieties ar savu finanšu konsultantu vai
nodokļu konsultantu.
KAS NOTIEK, JA UZŅĒMUMS NESPĒJ SAMAKSĀT?
Ja uzņēmums nespēj izpildīt savas finansiālās saistības pret jums, jūs varat zaudēt savu ieguldījumu vērtību uzņēmumā.
Tomēr Uzņēmums ir investoru kompensācijas fonda ("ICF") dalībnieks Kipras ieguldījumu brokeru sabiedrību ("CIF")
klientiem, kas nodrošina apdrošināto klientu prasījumus pret CIF, ICF biedriem, izmantojot kompensāciju, kas nedrīkst
pārsniegt kopumā 20 000 eiro katram apdrošinātajam klientam neatkarīgi no kontu skaita, valūtas un ieguldījumu
pakalpojumu sniegšanas vietas. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu apmeklējiet https://finmarket.com/safety-of- funds/
KUR VAR SŪDZĒTIES
Ja jums ir sūdzības, jums vajadzētu sazināties ar uzņēmuma Klientu atbalsta dienestu pa e-pastu support@finmarket.com
VAI Atbilstības departamentu pa e-pastu compliance@finmarket.com VAI rakstveidā, kā parādīts
https://finmarket.com/contact-us
CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA
Papildu informāciju attiecībā uz šo finanšu instrumentu var atrast mūsu mājaslapā. Jums jānodrošina, ka jūs izlasāt visu
mūsu juridisko informāciju, kas redzama mūsu mājaslapā šeit

