Pagrindinio investuotojo informacinis dokumentas: CFD instrumentais / akcijomis
PASKIRTIS
Šis dokumentas pateikia jums pagrindinę informaciją apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros ar teisiškai privaloma
informacija. Informacija būtina pagal įstatymą, kuri padės jums suprasti pobūdį, rizikos rūšis, išlaidas, potencialųjį pelną ar
nuostolį, investuojant į šį produktą ir padės jums palyginti jį su kitais produktais. Prieš nuspręsdami atidaryti sąskaitą, siūlome
jums perskaityti visą dokumentą kartu su mūsų terminais ir sąlygomis.
ĮSPĖJIMAS DĖL RIZIKOS*
Prekiausite rinkoje, kuri nėra paprasta ir gali būti sudėtinga.
PRODUKTAS: Sandoriai dėl kainų skirtumo („CFD“), sietini su akcijomis, taip pat žinomi kaip paprastos akcijos (toliau
vadinamas „Produktas“). Kitus duomenis dėl produktų, kuriuos siūlome kaip CFD, galite rasti mūsų tinklapyje čia. Šis
dokumentas paskutinį kartą buvo redaguotas 2018 m. lapkričio 14 d.
TEIKĖJAS: „K-DNA Financial Services Ltd“, įgaliota ir jos veikla reglamentuojama Kipro vertybinių popierių ir biržos komisijos
(„CySEC“), CIF licencija Nr. 273/15, registruota adresu: 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1st Floor, 3063 Limassol, Cyprus (Kipras).
Dėl išsamesnės informacijos skambinkite +357 25 254070 ar prašome apsilankyti pas mus adresu:
https://finmarket.com/contact-us/
KOMPETENTINGA ADMINISTRACIJA: Bendrovė įgaliota ir jos veikla reglamentuojama Kirpo vertybinių popierių ir biržos
komisijos (toliau vadinama „CySEC“), adresu: 27 Diagorou Str. CY-1097, Nicosia, Cyprus (Kipras).
KOKS TAI PRODUKTAS?
CFD:
CFD yra tarp dviejų šalių sudarytos sutartys, sumokant skirtumą tarp pagrindinio produkto pradinės ir galutinės kainos.
Maloniai pažymime, kad CFD yra svertiniai produktai. Dėl sverto atvirosios pozicijos apmokestinamos kasdieniniu
finansavimo mokesčiu dienos pabaigoje. Maržos prekyba numato, kad suprastume aktyvų riziką, nes galite gauti didelį pelną,
jei kaina juda jums palankia linkme, ir rizikuojate patirti didelius nuostolius, jei kaina juda nepalankia linkme. Kai nepavyksta
investuoti papildomų lėšų, siekiant patenkinti maržos reikalavimą dėl neigiamo kainos poslinkio, CFD pozicija gali būti
išdaroma automatiškai. Tai atliekama, kai jūsų sąskaitos likutis nukrenta žemiau maržos palaikymo reikalavimo.
TIPAS:
Produktas leidžia jums pagal nustatytas maržos ribas, sietinas su pasirinkta akcija, fiziškai jomis nedisponuojant. Akcijų CFD
laikoma sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), sutartimi tarp pirkėjo ir pardavėjo, iškeičiant konkretaus instrumento vertę, kuri
susikaupia laikotarpiu, kaip sutartis atidaroma ir uždaroma. Keitimo skirtumas nustatomas kasdieniniu pasirinkto
instrumento uždaromosios etaloninės kainos skirtumu. Todėl, jei pasirinkto instrumento kaina kyla, pirkėjas gauna
grynuosius iš pardavėjo ir atvirkščiai. Akcijos laikomos vienetais, į kurias skirstomos bendrovės kapitalas investavimo ir
nuosavybės tikslais.
TISKLAI:
CFD prekybos akcijomis tikslas leisti jums spekuliuoti kylančiomis ar krintančiomis pasirinktos akcijos kainomis, gaunant
pasirinktos akcijos pelną. Gaunate netiesioginį pasirinktos akcijos pelną, ja nedisponuojant. Prekiaudami su mumis, gaunate
pasirinktos priemonės pelno dalį, fiziškai nedisponuojant nuosavybe ar kitomis teisėmis, kurios priskiriamos pasirinktai
priemonei. Šis produktas tinkamas tik spekuliaciniais investavimo tikslais. Akcijos pateikia realiąją jūsų investicijų dalies vertę.
TERMINAS:
CFD akcijomis yra nelistinguojamoi instrumentai, bet jomis prekiaujama kaip „oficialiai nekotiruojami“ sandoriai tarpo kliento
ir bendrovės. Investuotojai privalo sumokėti pradinį įnašą ar maržą, avansą, kai pozicija atveriama. Prekyba marža gali
padidinti jūsų patiriamus nuostolius ar uždirbtą pelną. Ši pradinė marža bus grąžinta, kai bus uždaryta pozicija.
MAŽMENINĖS INVESTUOTOJAI TINKAMI PREKYBAI CFD?
Prekyba šiuo produktu yra labai rizikinga ir nėra tinkama kiekvienai, tokie kaip investuotojai, (i) kurie nenori investuoti
nepastovias rinkas; ir (ii) kurie siekia kapitalo apsaugos. Ji labiausiai tinkama investuotojams, kurių (i) nebaugina aukšta
rizika; (ii) kurie siekia gauti pelno dalį iš finansinių instrumentų / rinkų ir turi diversifikuotą investicijų ir santaupų portfelį; (iii)
prekiauja pinigais, kuriuos jie gali prarasti; ir (iv) turi patirties ir kvalifikacijos prekiauti finansinėse rinkose ir, atskirai, supranta
maržinės prekybos poveikį ir susijusią riziką;

KUO GALIU PREKIAUTI?
Turėdami sąskaitą bendrovėje, galite prekiauti CDF akcijomis, kurios nurodytos čia
RIZIKOS IR ATLYGIO PROFILIS:
Pirminis CFD pranašumas - leisti investuotojui uždirbti svertinį pelną dėl pasirinkto instrumento (pvz.: „Forex“, indeksai,
žaliavos) teigiamo ar neigiamo poslinkio, nedisponuojant fiziniu produktu. Galite tikėtis šios naudos:
CFD yra efektyvus būdas uždirbti pelno iš FX, indeksų, žaliavų rinkų ir akcijų
CFD yra likvidžios ir lengvai prekiaujamos
CFD suteikia labai efektyvų kapitalo investavimo būdą, dalyvaujant anksčiau nurodytų klasių instrumentų prekyboje
Galite parduoti (trumpuosius) CFD ar uždirbti pelno nuo krentančios kainos poslinkio
CFD kainodara yra skaidri
Prieiga prie tiesioginių kainų
Nustatykite įspėjimus naujoms galimybėms, kurios atitinka jūsų prekybos strategiją
Galimybė valdyti riziką, nustatant „kainos stebėjimo“ ir „nuostolių sustabdymo“ parametrą
Pirminė CFD rizika - rizika, dėl kurios kita sutarties šalis negali įvykdyti savo įsipareigojimų; ji žinoma, kaip kitos šalies rizika.
Investuotojai naudoja maržą CDF prekybai, atsižvelgiant į maržos opcionus, jei portfelio vertė nukrenta žemiau minimalaus
lygio. CFD prekybos pelnas ir nuostolis fiksuojamas, kai investuotojas atlieka uždaromąjį prekybos sandorį. Kadangi CFD
investicijoms gali taikyti aukšto laipsnio svertą, investuotojai gali prarasti pinigų greičiau, jei pasirinkto vertybinio popieriaus
kaina juda nepageidaujama kryptimi. Todėl investuotojai turi būti atsargūs, prekiaudami CFD.
Mes taikome neigiamo likučio apsaugos metodą, t. y. negalėsite prarasti pinigų daugiau nei yra lėšų jūsų prekybos sąskaitoje,
tačiau rizikuojate prarasti pas mums investuotą kapitalą. Kadangi CFD investicijoms gali taikyti aukšto laipsnio svertą,
investuotojai gali prarasti ir (arba) uždirbti pinigų greičiau, jei pasirinkto vertybinio popieriaus kaina juda nepageidaujama /
pageidaujama kryptimi. Todėl investuotojai turi būti atsargūs, prekiaudami CFD. CFD prekyba vykdoma elektroninėse
platformose. Gali būti laikas, kai gali kilti sistemos ar kitos triktys. Tai gali įtakoti jūsų prekybos gebą ar mūsų galimybę
pasiūlyti tęstines kainas ar toliau koreguoti kainas, kad būtų atspindėtos pagrindines valiutų keitimų kainas. CFD kainos, taip
pat jų komercinės sąlygos, kaip kainų skirtumai ir vienos nakties mokesčiai gali skirtis, kad būtų atspindėti faktinio ar tikėtino
padidinto rinkos nepastovumo laikotarpiai. Priklausomai nuo valiutos, kuria denominuota jūsų prekybos sąskaita ir
pagrindinio instrumento valiuta, kuria prekiaujate, jūsų galutinę grąžą gali įtakoti dviejų valiutų keitimo kurso rizika.
RIZIKOS RODIKLIS:
Suvestinis rizikos rodiklis (toliau „SRR“) yra parametras, pateikiantis šio produkto rizikos lygį, lyginant su kitais produktais. Jis
pateikia tikimybę, kad dėl produkto bus prarasti pinigai dėl rinkos poslinkių arba negalėsime jums sumokėti. Šiam produktui
priskiriama 7 klasė iš 7, tai aukščiausia rizikos klasė. Jis apibrėžia potencialius nuostolius dėl būsimosios veiklos labai aukštu
lygiu. Prastos rinkos sąlygos labai tikėtina įtakos bendrovės galią jums sumokėti.
Mažesnė rizika
Paprastai mažesnis pelnas
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Aukštesnė rizika
Paprastai didesnis pelnas
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Rizikos rodiklis nustatytas ties 7 (t. y. labai aukšta
rizika) todėl, kad:
●
●
●

Jis nepastovus ir teikiami nenumatytų
pokyčių.
Spredas gali padidėti dėl sumažėjusio
likvidumo.
Jūsų visoms investicijoms gali kilti rizika.

VEIKLOS SCENARIJAI:
Toliau pateikta lentelė pateikia jūsų investicijų rezultatus (t. y. potencialus pelnas ir nuostolis) esant įvairiems scenarijams.*
Šie scenarijai numato, kad investuotojas (i) turi pradinį €1000 akcinį kapitalą; (ii) pasirenka pirkti / paruošti 1 akciją pagal CFD
sandorius; kad (iii) šis specialusis CFD sandoris kainuoja €0.01 procentą, perskaičiuojant akcijos kainą (t. y. kad uždirbsite ar
prarasite €0.01 už kiekvieno cento kainos pokytį); ir (iv) kaina, kuria investuotojas gali įsigyti €1000.00.
Veiklos scenarijai
Įtampos scenarijus: Galite
rinktis ilgąją poziciją (pirkti),
kaina krenta 10.000 centų
(€100) ir gausite maržos
reikalavimą.

Atverti kainą 1000.00€
Uždaryti kainą: 900.00€

Prekybos pelnas ar
nuostolis
-100€

Nauja priemonė
900€

Nepalankus scenarijus: Galite Atverti kainą 1000.00€
rinktis trumpąją poziciją Uždaryti kainą: 1007.00€
(parduoti), kaina krenta 700
centų (€7) ir išeinate iš
pozicijos.
Nuosaikus
scenarijus: Atverti kainą 1000.00€
Renkatės ilgąją ar trumpąją Uždaryti kainą: 1000.00€
poziciją tuo pačiu įkainiu,
kuriuo pradėjote prekiauti.
Palankus scenarijus: Renkatės Atverti kainą 1000.00€
ilgąją poziciją (parduoti), kaina Uždaryti kainą: 1005.00€
krenta 500 centų (€5) ir
išeinate iš pozicijos
*Laikymo išlaidos ar komisiniai neįtraukti*
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Išskiriamos kelios prekybos rizikos rūšys, apie kurias turite žinoti prieš prekiaudami.
prekybos rezultatą, apima, bet neapsiriboja:
Sverto riziką
Maržos riziką
Užsienio valiutos keitimo rizika
Rinkos rizika
Nereguliuojamos rinkos rizika
Rinkos trikties rizika
Priešingos šalies rizika
Internetinės prekybos platforma ir IT rizika
Interesų konfliktas
Valiutinė rizika

Veiksniai, kurie įtakoja produkto

Anksčiau minėtos rizikos rūšys nėra baigtinės. Kas dėl valiutų rizikos, galima gauti mokėjimus valiuta, kuri skiriasi nuo jūsų
pagrindinės sąskaitos valiutos, todėl galutinė jūsų gaunama grąža priklauso nuo abiejų valiutų keitimo kurso. Ši rizika
nelaikoma anksčiau nurodytu rizikos rodikliu. Prekybos riziką didina svertas. Aukšto nepastovumo ar rinkos / ekonominio
neapibrėžtumo laikais vertės gali smarkiai svyruoti. Tokie svyravimai gali būti netgi didesni, esant sverto pozicijoms ir gali
neigiamai įtakoti jūsų pozicijas. Įsipareigojimų nevykdymo atveju, jūsų pozicijos gali būti uždarytos. Privalote rūpestingai
įvertinti, ar prekyba sverto produktais, tokiais kaip CFD, jums tinkama. Daugiau informacijos apie svertą ir bendrovės rizikos
politiką prašome Spausti čia, kad apsilankytumėte bendrovės tinklapyje.
Prašome užtikrinti, kad visiškai suprantate rizikos rūšis ir pasirūpinkite pelno dalies valdymu. Svarbu užtikrinti, kad
suprastumėte rizikos lygį, sietiną su pasirinktais instrumentais. Jei nesate tikri, kaip investuoti, galite kreiptis į finansinį
patarėją, kuris nurodytų, kaip pasirinkti reikiamą priemonę.
KIEK LAIKO TURIU JUOS LAIKYTI IR AR GALIU PASIIMTI PINIGUS ANKSČIAU?
CFD paprastai netinka ilgalaikėms investicijoms ir jos skirtos trumpalaikei prekybai. Nėra jokio minimalaus ir (arba)
rekomenduojamo laikymo laikotarpio. Todėl galite atidaryti ir uždaryti CFD bet kuriuo metu pasirinktos akcijos rinkos veikimo
valandomis. Prašome įsidėmėti, kad Bendrovė gali uždaryti jūsų poziciją, nesikreipdama į jus išankstinio leidimo, jei jūsų
sąskaitoje nepakankama marža. Be to, galite bet kuriuo metu išsiimti iš savo sąskaitos turimas lėšas.
MINIMALIOS INVESTICIJOS:
Kas dėl kiekvienos naujos pozicijos, jos minimalios pelno vertės, pradinės įmokos procentas ir pradinės maržos reikalavimų,
galite vadovautis bendrovės sverto politika.
ĮMOKOS IR IŠLAIDOS:
Rekomenduojame susipažinti su visomis vienkartinėmis išlaidomis ir pasikartojančiomis išlaidomis, sietinomis su CFD
indeksais, kuriais ketinate prekiauti. Šios išlaidos sumažins jūsų grynąjį pelną ar padidins jūsų nuostolius. Dėl daugiau
informacijos Spauskite čia
ŠI LENTELĖ PATEIKIA ĮVAIRIAS MOKESČIŲ IR IŠLAIDŲ RŪŠIS, KURIOS TAIKOMAS CFD INDEKSAMS
Skirtumas
tarp
Siūlomos
kainos
Spredai
(pardavimo kainos) ir Prašomos kaina
(pirkimo kaina) sandorio sudarymo metu,
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dalies,
atspindi
prekiaujamo

Vienkartinės
išlaidos

Komisiniai

Valiutų
mokesčiai

keitimo

Dividendų ekvivalentas

Pasikartojančios
išlaidos

Finansavimo mokestis

instrumento spredus. Todėl išlaidos gali
skirtis priklausomai nuo rinkos sąlygų.
Mokestis taikomos sandorio atidarymui ir
uždarymui. Mokesčiai taikomi visos
prekybos sąskaitoms
Mokestis, sietinas su pasirinktų CFD
instrumentų
sandorio
sudarymu,
sudarytas
iš
pasirinktos
rinkos
mokesčiais.
Mokestis, sietinas su pasirinktų CFD
instrumentų
dividendų
mokėjimais
Bendrovė gali taikyti apdorojimo mokestį
bendrovės dividendų išmokėjimo atveju.
Dividendai išmokami į jūsų sąskaitą už
ilgąsias pozicijas ir išmokėtas už
trumpąsias pozicijas.
Laikymo
pozicijos
kitos
dienos
rezultatams, apmokestinant mokesčiu.

Spustelėkite čia

Spustelėkite čia

PRIEIGA PRIE JŪSŲ INVESTICIJŲ:
● Bet kuriuo metu galite peržiūrėti savo sąskaitą internetu, prisijungdami prie mūsų saugaus tinklapio.
● Galite pirkti ir parduoti CFD akcijas rinkos darbo valandomis. Spustelėkite čia, kas susipažintumėte su rinkos
darbo valandomis mūsų prekybos puslapio informaciniame skyriuje.
● Priklausomai nuo jūsų banko, pervedimas gali trukti dar dvi (2) dienas.
MOKESČIŲ ASPEKTAI:
Kaip prekybininkas, visas pelnas laikomas apmokestinamomis pajamomis. Tada apmokestinamas pelnas jums taikomu
mokestiniu įkainiu. Bendrovė neteikia metinių mokestinių ataskaitų ar bet kokios informacijos apie mokesčius. Kas dėl kitų
mokestinių aspektų, prašome konsultuotis su savo finansų patarėju ar mokesčių konsultantu.
KAS ATSITINKA, JEI BENDROVĖ NEGALĖS SUMOKĖTI?
Jei Bendrovė negali patenkinti finansinių įsipareigojimų jums, galite prarasti savo investicijų į bendrovę vertę. Tačiau
Bendrovė yra Kipro investicinių firmų klientų („CIF“) investuotojų kompensavimo fondo („ICF“) narė, užtikrinanti padengtų
klientų reikalavimus CIF, ICF nariams, mokant kompensaciją, kuri negali viršyti 20 000 EUR, kiekvienam klientui,
neatsižvelgiant į turimų sąskaitų skaičių, valiutą ir vietą, kurioje siūloma investicinė paslauga. Dėl tolesnės informacijos,
prašome apsilankyti adresu: https://finmarket.com/safety-of-funds/
KAIP GALIU PATEIKTI SKUNDĄ?
Jei turite skundą, tada turite kreiptis į Bendrovės klientų paramos skyrių el. paštu: support@finmarket.com ARBA Atitikties
skyrių adresu: compliance@finmarket.com ARBA rašyti nurodytu el. pašto adresu: https://finmarket.com/contact-us
KITA AKTUALI INFORMACIJA:
Tolesnės informacijos apie šį produktą galima rasti mūsų tinklapyje. Turite užtikrinti, kad perskaitėte visą mūsų teisinę
informaciją, pateiktą teisiniame mūsų tinklapio skyriuje čia .

