K-DNA Financial Services LTD Võtmeinvestori informatsioonileht: aktsiate ja osakute hinnavahelepingud
EESMÄRK
See infoleht pakub põhiteavet ülalmainitud investeerimistoote kohta. Käesolev dokument ei ole mõeldud reklaamiks ega ole
õiguslikult siduv. Dokumendis sisalduv informatsioon tuleneb seadusest ning selle eesmärgiks on aidata mõista antud
tootesse investeerimise olemust, riske, kulusid, võimalikke kasumeid ja kahjumeid ning võrrelda seda teiste toodetega. Enne
konto avamise otsuse tegemist soovitame lugeda kogu dokument koos meie nõuete ja tingimustega.
RISKIHOIATUS *
Olete alustamas kauplemist turul, mis ei ole lihtne ja võib olla raskesti mõistetav.
TOODE: Aktsiate, mida nimetatakse ka osakuteks või omakapitaliks (edaspidi “toode”) hinnavahelepingud (“CFDs”).
Lisateavet nimetatud toote kohta, mida antud hetkel hinnavahelepingutena pakume, leiate meie veebisaidilt siin. Seda
dokumenti värskendati viimati 14.11.2018.
TOOTJA: K-DNA Financial Services Ltd, mille on volitanud ja reguleerinud Küprose Väärtpaberibörs (CySEC), CIF-i litsents nr.
273/15, registreeritud aadressil 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1. korrus, 3063 Limassol, Küpros. Lisateabe saamiseks helistage
+357 25 254070 või külastage meid aadressil https://finmarket.com/contact-us/
PÄDEV ASUTUS: Ettevõttele annab loa ja seda reguleerib Küprose Väärtpaberibörs (CySEC), Diagorou Str. 27. CY-1097,
Nicosia, Küpros.
MILLINE TOODE ON KÜSIMUSES?
Hinnavahelepingud (CFD-d):
Hinnavahelepingud (CFD-d) on kahe osapoole vahelised lepingud alusvara alg- ja sulgemishinna vahe tasumiseks. Palun
pöörake tähelepanu sellele, et hinnavahelepingud on võimendusega tooted. Võimenduse tõttu võetakse avatud
positsioonidelt päeva lõpus igapäevane finantseerimistasu. Marginaalkauplemine eeldab, et te mõistaksite varaga
seonduvaid riske; kui hind tõuseb teie kasuks, siis saate suure kasumi, kui hind liigub teile ebasoodsas suunas, riskite
ulatuslike kahjumitega. Kui teil ei õnnestu negatiivse hinnaliikumise tagajärjel tagatisnõude säilitamiseks täiendavaid
vahendeid deponeerida, võib hinnavahelepingu positsioon automaatselt sulguda. See tekib siis, kui teie ülejäänud konto
omakapital langeb alla hooldusmarginaali nõude.
TÜÜP:
Toode võimaldab teil kokku puutuda alusaktsiatega seotud kõikumistega ilma neid füüsiliselt omamata. Aktsiate
hinnavahelepinguid peetakse lepingutüübiks, mille osapoolteks on ostja ja müüja ja mis reguleerib konkreetse
alusinstrumendi väärtuse erinevust lepingu avamise ja sulgemise vahelisel ajavahemikul. Vahetatav vahe määratakse
igapäevaselt alusvara lõpliku võrdlushinna muutuse põhjal. Seega, kui alusinstrumendi hind tõuseb, saab ostja müüjalt
sularaha ja vastupidi. Aktsiad tähistavad osakuid, millesse jagatakse ettevõtte kapital investeerimise ja omamise eesmärgil.
EESMÄRGID:
Aktsiate hinnavahelepingutega kauplemise eesmärk võimaldab kauplejal spekuleerida alusvara hinnatõusu või languse üle,
võimaldades kokkupuute aluseks olevate aktsiate positsioonile, millele teie saate kaudse juurdepääsu alusvarale ilma neid
omamata. Meiega kaupledes saate juurdepääsu alusvara tootlusele ilma seda vara füüsiliselt omamata või sellega

kaasnevate muude õigusteta. See toode sobib ainult spekulatiivse investeerimise eesmärgil. Aktsiad esindavad investeeringu
osaluse tegelikku väärtust.
MÕISTE
Aktsiate hinnavahelepingud ei ole noteeritud instrumendid, vaid nendega kaubeldakse kliendi ja ettevõtte vaheliste
börsiväliste lepingutena. Investorid peavad positsiooni avamisel maksma esialgse sissemakse või marginaali. Marginaaliga
kauplemine võib suurendada teie tehtud kahjumeid või kasumeid. Esialgne marginaal tagastatakse, kui positsioon on suletud.
KAS JAEINVESTORID ON SOBILIKUD HINNAVAHELEPINGUTEGA KAUPLEMISEKS?
Selle tootega kauplemine on väga riskantne ja ei sobi kõigile, näiteks investoritele, kes (i) ei soovi alluda kõikuvale turule; ja
(ii) kes soovivad kapitalikaitset. See sobib kõige paremini investoritele, kellel (i) on kõrge riskitaluvus; (ii) soovivad üldjuhul
saavutada lühiajalisi riskipositsioone finantsinstrumentide/turgudega ning omada hajutatud investeerimis- ja säästuportfelli;
(iii) kauplevad rahaga, mille kaotust nad saavad endale lubada; ja iv) omavad kogemusi ja on valmisolek kauplemiseks
finantsturgudel ja lisaks saavad aru tagatisega kauplemise mõjudest ja riskidest;
MIDA SAAB KAUBELDA?
Ettevõttes oleva kontoga saate kaubelda aktsiate hinnavahelepingutega, mis on näidatud siin.
RISKI JA TOOTLUSE PROFIIL:
Hinnavahelepingu esmane eelis on võimaldada investoril saada finantsvõimendusega alusvara (nt Forex, indeksid, kaubad)
liikumiseks kas üles või alla ilma füüsilist toodet omamata. Võite eeldada järgmisi eeliseid:

●

Hinnavahelepingud on kulutõhus viis valuutade, indeksite, tooraineturgude ja aktsiatega kokkupuute suurendamiseks

●

Hinnavahelepingud on olemuslikult likviidsed ja hõlpsalt kaubeldavad

●

Hinnavahelepingud pakuvad ülimalt kapitalitõhusat viisi eespool nimetatud varaklassides osalemiseks

●

Hinnavahelepingute lühikeseks müümine, saades kasu hinnalangusest

●

Hinnavahelepingute läbipaistev hinnakujundus

●

Juurdepääs otsehindadele

●

Hoiatusteadete kasutamine teie kauplemisstrateegiale vastavate uute võimaluste kohta

●

Võimalus hallata riske, seades sisse „hinna jälgimise” ja „kahjumi peatamise” funktsioon

Hinnavahelepingute peamine risk on see, et lepingu teine pool ei suuda oma kohustust täita; seda nimetatakse vastaspoole
riskiks. Investorid kasutavad hinnavahelepingutega kauplemiseks tagatist, allutades investorit tagatise nõudele, kui portfelli
väärtus langeb alla miinimumtaseme. Hinnavahelepingute tehingute kasum ja kahjum tekivad siis, kui investor teostab
sulgemistehingu. Kuna hinnavahelepingud saavad kasutada suurt finantsvõimendust, võivad investorid raha kiiresti kaotada
kui alusvara väärtpaberihind liigub soovimatus suunas. Seetõttu peaksid investorid hinnavahelepingute kasutamisel olema
ettevaatlikud.
Meil on negatiivse saldo kaitse, st. et te ei saa kaotada rohkem kui oma kauplemiskonto omakapital, kuid te võite kaotada
meiega investeeritud kapitali. Kuna hinnavahelepingud võivad kasutada kõrget finantsvõimendust, võivad investorid kiiresti
kaotada ja/või võita raha juhul kui alusvara väärtpaberihind liigub soovimatus/soovitud suunas. Seetõttu peaksid investorid
hinnavahelepingute kasutamisel olema ettevaatlikud. Hinnavahelepingutega kauplemine toimub elektroonilistel

platvormidel. Aeg-ajalt võib ette tulla süsteemivigu või muid rikked. See võib mõjutada teie kauplemisvõimet või meie võimet
pakkuda püsivaid hindu või luua vajadust hindade hilisemaks korrigeerimiseks, selleks et kajastada aluseks olevaid
börsihindu. Hinnavahelepingute hinnad, samuti nende kommertstingimused nagu näiteks hinnavahed ja üleöö tasud, võivad
varieeruda, et kajastada turu tegelikku või eeldatava kõrgenenud volatiilsuse perioode. Sõltuvalt valuutast, milles teie
kauplemiskonto on nomineeritud ja alusvara, millega kaubeldakse, võib teie lõplik tootlus olla avatud kahe valuuta
vahetuskursiriskile.
RISKINÄITAJA:
Kokkuvõtlik riskinäitaja (inglise keeles summary risk indicator „SRI“) on juhend konkreetse toote riskitaseme kohta võrreldes
teiste toodetega. See näitab kui tõenäoline on, et toode kaotab oma väärtust turul toimuvate hinnamuutuste tõttu või
seetõttu, et me ei saa teile maksta. Oleme klassifitseerinud antud toote 7st 7ni, mis on kõrgeim riskiklass. See hindab tulevase
tootluse potentsiaalseid kahjusid kõige kõrgemal tasemel. Kõige tõenäolisemalt mõjutavad ettevõtte võimet teile maksta
kehvad turutingimused.
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TOOTLUSE PROGNOOS:
Allpool olev tabel illustreerib kuidas teie investeeringud võiksid käituda (st potentsiaalsed kasumid ja kahjumid) erinevate
stsenaariumide korral.*
Nendes stsenaariumites eeldatakse, et investori (i) algkapital on 1000 eurot; (ii) te otsustate osta/müüa 1. hinnavahelepingu
aktsia; et (iii) selle konkreetse hinnavahelepingu hind on 0,01 eurot aktsia hinna muutusest (st. teie teenite või kaotate 0,01
eurot iga sendi kohta hinna liikumisest); ja (iv) hind, millega investor saab osta on 1000,00 eurot.

Tootlusstsenaatium
Stressistsenaarium:
Pikk positsioon (ostate),
hind langeb kuni 10,000
senti (100 eurot) ja te
saate lisatagatise nõude

Ostuhind: €1000.00

Ebasoodne stsenaarium:
Te müüte lühikeseks
(müüte), hinnatõus 700
senti (7 eurot) ja väljute
positsioonist.

Ostuhind: €1000.00O

Mõõdukas stsenaarium:
lähete pikaks või lühikeseks
ja väljute positsioonist sama
kiirusega, nagu sisestasite.

Ostuhind: €1000.00

Soodne stsenaarium:
lähete pikaks(ostate),
hind tõuseb 500 sendi
(5 €) võrra ja väljute
positsioonilt

Ostuhind: €1000.00

Tehingu kasum või kahju
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* Üleöökulud või vahendustasud ei sisaldu *
Kauplemisega esineb mitut tüüpi riske, millest peaksite enne kauplemist teadlik olema. Toote jõudlust mõjutavad tegurid
hõlmavad järgmist:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Võimendusrisk
Marginaali risk
Valuutavahetusrisk
Tururisk
Reguleerimata tururisk
Turuhäirete risk
Vastaspoole risk
Kauplemisplatvormi ja IT-risk
Huvide konfliktid
Valuutarisk

Eespool nimetatud riskid ei ole ammendavad. Valuutariski osas on võimalik saada makseid valuutas, mis erineb teie konto
baasvaluutast, nii et lõplik saadav tulu sõltub kahe valuuta vahetuskursist. Seda riski eespoolnimetatud stsenaariumis ei
kajastatud. Kauplemisriske suurendab võimendus. Suure volatiilsuse või turu/majandusliku ebakindluse ajal võivad
väärtused märkimisväärselt kõikuda. Sellised kõikumised on võimendatud positsioonide puhul veelgi märkimisväärsemad ja
võivad teie positsioone ebasoodsalt mõjutada. Kohustuste täitmatajätmise korral võidakse teie positsioonid sulgeda.
Peaksite hoolikalt kaaluma, kas finantsvõimendusega toodetega, näiteks hinnavahelepingutega kauplemine on teie jaoks
sobiv. Lisateavet finantsvõimenduse ja ettevõtte riskide avalikustamise põhimõtete kohta leiate ettevõtte veebisaidi
külastamiseks siit.

Palun veenduge, et mõistaksite täielikult riske ja hoolitsege oma kokkupuute riskihaldamise eest. On oluline tagada, et te
oleksite teadlik teie valitud instrumentidega kaasneva riskiga. Kui te pole kindel, kuidas investeerida, võib finantsnõustaja
aidata teil sobivaid valikuid teha.
KUI KAUA PEAKS INVESTEERINGUT HOIDMA JA KAS OLEKS SAAKS RAHA VAREM VÄLJA VÕTTA?
Üldjuhul hinnavahelepingud ei sobi pikaajalisteks investeeringuteks ja on mõeldud lühiajaliseks kauplemiseks.
Investeeringutel pole minimaalset ja/või soovitatud hoidmisperioodi. Seetõttu saate hinnavahelepinguid avada ja sulgeda
igal ajal alusaktsia turutundide lahtioleku ajal. Palun pange tähele, et ettevõte võib teie positsiooni sulgeda ilma teie eelnevat
nõusolekut küsimata, kui teie kontol pole piisavalt varasid. Lisaks saate igal ajal oma kontol saadaolevad rahalised vahendid
välja võtta.
MIINIMUMINVESTEERING:
Iga uue positsiooni, selle minimaalse riskipositsiooni väärtuse, esialgse hoiuse protsendi ja algse marginaali nõuete osas võite
viidata ettevõtte finantsvõimenduse poliitikale.
TASUD JA KULUD:
Soovitatme teil saada ülevaade kõikidest ühekordsetest ja korduvatest hinnavahelepingute kuludest, millega kavatsete
kaubelda. Need tasud vähendavad puhaskasumit või suurendavad teie kahjumit. Lisateabe saamiseks klõpsake siin.
KÄESOLEVAS TABELIS ON ESITATUD ERINEVAD HINNAVAHELEPINGUTE INDEKSITE TÜÜBID
Ühekordsed

Spreads

kulud

Ostu (bid)- ja müügihinna (ask) vahe

kliki siia

tehingu sõlmimise ajal. Kajastab osaliselt kaubeldava
alusinstrumendi hinnavahet, mistõttu võivad kulud
sõltuvalt turutingimustest olla erinevad.
Vahendustasu

Tehingu avamisel ja sulgemisel võetav
tasu. Puudutab kõiki kauplemiskontosid

Vahetustasud

Valitud hinnavahelepingu-instrumentide tehingu
sõlmimisega seotud tasu, mis on seotud aluseks olevate
turgude tasudega.

Dividendi

Valitud hinnavahelepingu-instrumentide tehingu

ekvivalent

sõlmimisega seotud tasu, mis on seotud aluseks olevate
turgude tasudega. Valitud hinnavahelepingu-instrumentide dividendimaksetega seotud tasu. Ettevõte
võib nõuda töötlemistasu juhul, kui ettevõte maksab
dividende. Dividend laekub teie kontole pikkade
positsioonide eest ja makstakse lühikeste positsioonide
eest.

Korduvad kulud

Finantseerimistasu

Järgmise päeva positsioonide hoidmisega kaasnev tasu

kliki siia

LIGIPÄÄS OMA INVESTEERINGUTELE:
Oma kontot saate igal ajal veebis vaadata, logides sisse meie turvalisele veebisaidile.
Te võite osta ja müüa aktsiaid turu lahtioleku ajal. Klõpsake siin, et näha meie kauplemislehe teabe jaotises turutunde.
Sõltuvalt teie pangast võib ülekanne võtta aega kuni kaks (2) päeva.
MAKSUSTAMISEGA SEOTUD KAALUTLUSED:
Kauplejana käsitatakse kogu saadavat kasumit maksustatava tuluna. Seejärel maksustatakse teid kasumi pealt teie
marginaalse maksumääraga. Ettevõte ei esita iga-aastaseid maksuaruandeid ega mingit teavet maksude kohta. Täiendavate
maksukaalutluste osas pöörduge palun oma finantsnõuniku või maksukonsultandi poole.
MIS JUHTUB, KUI ETTEVÕTTEL EI OLE VÕIMALIK MAKSET VÄLJA MAKSTA?
Kui ettevõte ei suuda täita oma rahalisi kohustusi teie ees, võite kaotada ettevõttega tehtud investeeringu väärtuse. Ettevõte
on siiski Küprose investeerimisühingute klientide investorite hüvitamise fondi (ICF) liige, mis tagab kindlustatud klientide
nõuded ICF-i liikmetele CIF-de vastu summas, mis ei saa ületada rohkem kui 20 000 eurot igale kindlustatud kliendile,
olenemata hoitavate kontode arvust, valuutast ja investeerimisteenuse pakkumise kohast. Lisateabe saamiseks külastage
palun https://finmarket.com/safety-of-funds/
KUIDAS SAAN ESITADA KAEBUSE?
Kui teil on kaebus, peate võtma ühendust ettevõtte klienditoe osakonnaga e-posti aadressil support@finmarket.com VÕI
vastavusosakond aadressil compliance@finmarket.com VÕI kirjalikult, nagu on näidatud aadressil
https://finmarket.com/contact- meile
MUU OLULINE TEAVE:
Lisateavet toote kohta leiate meie veebisaidilt. Peaksite tagama, et loete meie juriidilise teabe kohta, milles selgitatakse meie
veebisaidi juriidilises osas siin.

