Dokument s ključni podatki za vlagatelje: Pogodbe na razliko glede deležev/delnic
NAMEN
Ta dokument vam zagotavlja ključne informacije glede tega naložbenega izdelka. To ni tržni ali pravno zavezujoč material. Ta
informacija je zakonsko obvezna za pomoč pri razumevanju narave, tveganj, stroškov, potencialnega dobička in izgub pri
vlaganju v ta izdelek ter za pomoč pri primerjavi z drugimi izdelki. Pred odločitvijo glede odprtja računa predlagamo, da
preberete celoten dokument, skupaj z našimi splošnimi pogoji.
OPOZORILO GLEDE TVEGANJA*
Pravkar boste trgovali z izdelkom na trgu, ki ni enostaven in ga je lahko težko razumeti.
IZDELEK: Pogodba na razlike (»CFD-ji«) glede delnic, imenovane tudi delež (v nadaljevanju »izdelek«). Nadaljnje podrobnosti
glede izdelkov, ki jih trenutno ponujamo kot CFD, je mogoče najti na naši spletni strani tukaj. Ta dokument je bil nazadnje
posodobljen 14.11.2018.
PROIZVAJALEC: Podjetje K-DNA Financial Services Ltd, pooblaščeno in regulirano s strani ciprske komisije za vrednostne
papirje in borzo (»CySEC«), licenca CIF št. 273/15 registrirana na naslovu 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1. nadstropje, 3063
Limassol, Ciper. Za več informacij pokličite na številko +357 25 254070 ali nas obiščite na https://finmarket.com/contact-us/
PRISTOJNI ORGAN: Podjetje je pooblaščeno in regulirano s strani ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo (»CySEC«),
27 Diagorou Str. CY-1097, Nikozija, Ciper.
KAJ JE TA IZDELEK?
CFD-ji:
CDF-ji so pogodbe med dvema strankama, za plačilo razlike med ceno ob odprtju in ceno ob zaprtju osnovne lastnine.
Upoštevajte, da so CFD-ji izdelki s finančnimi vzvodi. Zaradi finančnih vzvodov so za odprte položaje vsak dan ob koncu dneva
zaračunane takse financiranja. Trgovanje z maržami do vas zahteva razumevanje osnovnih tveganj lastnine, saj boste
izpostavljeni velikim dobičkom, če se cena premakne v vašo korist; po drugi strani pa tvegate obsežne izgube, če se cena
premakne v vašo škodo. Če ne izvedete depozita dodatnih sredstev za ohranitev zahtev glede marže, je lahko kot posledica
negativnega premika cene vaš položaj CFD samodejno zaprt. Do tega bo prišlo, ko preostali delež vašega računa pade pod
zahtevo vzdrževalne marže.
VRSTA:
Izdelek vam omogoča izpostavljenost nihanjem v zvezi z osnovnimi delnicami brez, da bi jih imeli v fizični lasti. Pogodbe na
razliko glede delnic so tipa pogodbe na razliko (CFD), ki je dogovor med kupcem in prodajalcem za izmenjavo razlike v
vrednosti določenega osnovnega instrumenta za obdobje med odprtjem in zaprtjem pogodbe. Razlika, ki bo zamenjana, je
določena dnevno, in sicer s spremembo glede zapiralne referenčne cene osnovnega instrumenta. Torej, če se cena
osnovnega instrumenta poveča, kupec od prodajalca prejme gotovino in obratno. Delnice predstavljajo enote, na katere je
razdeljen kapital podjetja za namene naložb in lastništva.
CILJI:
Cilj trgovanja pogodb na razliko glede delnic je omogočanje špekulacije glede dviga in padanja cen glede osnovnih delnic, in
sicer s pridobivanjem izpostavljenosti osnovnim delnicam. Prejmete posredno izpostavljenost osnovni delnici, brez njenega
lastništva. Prek trgovskega posla z nami boste prejeli izpostavljenost delovanju osnovne lastnine, vendar ne boste prejeli
nikakršnega lastništva ali drugih pravic za takšno osnovno lastnino. Ta izdelek je ustrezen samo za špekulativne naložbene
namene. Delnice predstavljajo realno vrednost deleža posameznika v naložbi.
POGOJI:
CFD-ji glede delnic niso navedeni instrumenti, vendar se z njimi trguje kot z zunajborznimi pogodbami med stranko in
podjetjem. Vlagatelji morajo plačati začetni depozit oz. maržo, in sicer vnaprej, ko se položaj odpre. Trgovanje z maržami
lahko poveča kakršne koli izgube ali dobičke, ki jih ustvarite. Začetna marža bo povrnjena, ko se položaj zapre.
MALOPRODAJNI VLAGATELJI USTREZNI ZA TRGOVANJE S CFD-JI?
Trgovanje s tem izdelkom je zelo tvegano in ne bo ustrezno za vse, kot npr. vlagatelje, ki (i) ne želijo biti izpostavljeni
nestanovitnim trgom; in (ii) želijo zaščito kapitala. Je najbolj primerno za vlagatelje, ki (i) imajo toleranco do višjega tveganja;
(ii) na splošno želijo kratkoročno izpostavljenost finančnim instrumentom/trgom ter imajo raznolik portfelj naložb in
prihrankov; (iii) trgujejo z denarjem, za katerega si lahko privoščijo, da ga izgubijo; in (iv) imajo izkušnje z in nimajo težav s
trgovanjem na finančnih trgih ter, ločeno, razumejo vpliv in tveganja, povezana s trgovanjem z maržami.

S ČIM LAHKO TRGUJEM?
Z vašim računom s podjetjem lahko trgujete s CFD-ji glede delnic, ki so navede tukaj.
PROFIL TVEGANJ IN NAGRAD:
Primarna prednost CFD-ja je omogočanje, da lahko vlagatelj pridobi izpostavljenost finančnih vzvodov glede premikanja
osnovne lastnine (npr. Forex, kazalniki, blago), bodisi navzgor ali navzdol brez lastništva fizičnega izdelka. Pričakujete lahko
naslednje koristi:
•
CFD-ji so stroškovno učinkovit način za pridobivanje izpostavljenosti kazalnikom FX, trgom blaga in delnicam.
•
CFD-ji so značilno likvidni in je mogoče z njimi enostavno trgovati.
•
CFD-ji nudijo visoko kapitalsko učinkovit način za udeležbo v zgoraj navedenih razredih lastnine.
•
Lahko prodate (kratkoročni cilj) CFD-je in izkoristite premikanje cene navzdol.
•
Cene CFD-jev so transparentne.
•
Dostop do cen v živo.
•
Nastavitev opozoril za nove priložnosti, ki se skladajo z vašo trgovsko strategijo.
•
Sposobnost upravljanja tveganja z nastavitvijo »opazovane cene« in možnosti »zaustavitev izgube«.
Primarno tveganje CFD-jev je tveganje, da druga stranka v pogodbi ne more izpolniti svojih obveznosti; to je imenovano kot
tveganje nasprotne stranke. Vlagatelji za trgovanje s CFD-ji uporabljajo marže, s čimer so vlagatelji izpostavljeni pozivom h
kritju, če vrednost portfelja pade pod minimalno raven. Dobiček in izgube pri trgovanju s CFD-ji nastajajo, ko vlagatelj izvede
posel za zaprtje. Ker lahko CFD-ji uporabljajo višjo stopnjo finančnih vzvodov, lahko vlagatelji izgubijo denar hitreje, če se
cena osnovnega vrednostnega papirja premakne v neželeni smeri Zato morajo biti vlagatelji pri uporabi CFD-jev previdni.
Upravljamo zaščito pred negativnim stanjem, tj. ne morete izgubiti več od deleža vašega trgovskega računa, vendar pa
obstaja tveganje izgube kapitala, ki ste ga vložili pri nas. Ker lahko CFD-ji uporabljajo višjo stopnjo finančnih vzvodov, lahko
vlagatelji izgubijo in/ali pridobijo denar hitreje, če se cena osnovnega vrednostnega papirja premakne v neželeni/želeni smeri
Zato morajo biti vlagatelji pri uporabi CFD-jev previdni. Trgovanje s CFD-ji se izvaja na elektronskih platformah. Lahko pride
do obdobij, ko se pojavijo okvare sistema ali druge okvare. To lahko vpliva na vašo sposobnost trgovanja oz. našo sposobnost
ponujanja stalnih cen ali ustvarjanja potrebe po zaporedni prilagoditvi cen, ki odražajo osnovne menjalne cene. Cene CFDjev ter njihovi komercialni pogoji, kot npr. razlike in takse čez noč, se lahko razlikujejo in odražajo obdobja dejanske ali
pričakovane povečane nestanovitnosti trga. Odvisno od valute, s katero je izražen vaš trgovski račun, in valute osnovnega
instrumenta, s katerim trgujete, je lahko vaš končni dobiček izpostavljen tveganju menjalnega tečaja med dvema valutama.
KAZALNIK TVEGANJA:
Zbirni kazalnik tveganja (»SRI«) je vodilo glede stopnje tveganja tega izdelka v primerjavi z drugimi izdelki. Prikazuje kako
verjetno je, da bo izdelek povzročil izgubo denarja zaradi premikov na trgih oz. zaradi tega, ker vam ne moremo izvesti
izplačila. Ta izdelek smo razvrstili kot 7 od 7, kar je najvišji razred tveganja. To ocenjuje potencialne izgube iz prihodnjega
delovanja na zelo visokem nivoju. Slabi pogoji na trgu bodo zelo verjetno vplivali na sposobnost podjetja, da vam lahko izvede
izplačilo.
Nižje tveganje
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Višje tveganje
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Kazalnik tveganja je nastavljen na 7 (tj. zelo visoko
tveganje) zaradi tega, ker:
●
●
●

Je
nestanoviten
in
predmet
nepredvidljivim nihanjem.
Se razlika lahko razširi z zmanjšano
likvidnostjo.
Je vaša celotna naložba lahko ogrožena.

SCENARIJI DELOVANJA:
Spodnja tabela prikazuje kako bi lahko delovala vaša naložba (tj. potencialen dobiček in izguba) v različnih scenarijih.*
Ti scenariji domnevajo, da vlagatelj: (i) ima začetni delež 1.000 €; (ii) se odloči kupiti/prodati 1 delnico CFD-ja; da (iii) ima ta
določen CFD cenovni premik 0,01 centa v ceni delnice (tj. zaslužili ali izgubili boste 0,01 cent za vsak cent, za katerega se cena
premakne); in (iv) cena, pri kateri lahko vlagatelj kupuje znaša 1000,00 €.
Scenariji delovanja
Stresni scenarij: Dolgoročni
cilj (nakup), cena pade za
10.000 centov (100 €) in
prejmete poziv h kritju.

Odprta cena: 1000,00 €
Zaprta cena: 900,00 €

Trgovski dobiček ali
izguba
-100 €

Nov delež
900 €

Neugoden
scenarij: Odprta cena: 1000,00 €
Kratkoročni cilj (prodaja), cena Zaprta cena: 1007,00 €
se poveča za 700 centov (7 €)
in vi zapustite položaj.
Zmerni scenarij: Dolgoročni Odprta cena: 1000,00 €
ali kratkoročni cilj ter izhod iz Zaprta cena: 1000,00 €
položaja po isti ceni kot pri
vstopu.
Ugoden scenarij: Dolgoročni Odprta cena: 1000,00 €
cilj (prodaja), cena se poveča Zaprta cena: 1005,00 €
za 500 centov (5 €) in vi
zapustite položaj.
*Stroški organizacije čez noč ali provizije niso vključene*
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Obstajajo številne vrste trgovskih tveganj, katerih se morate zavedati pred začetkom trgovanja. Dejavniki, ki vplivajo na
delovanje izdelka, vključujejo, vendar niso omejeni na:
•
tveganje finančnih vzvodov;
•
tveganje marž;
•
Tveganje deviznega tečaja
•
tveganje trga;
•
tveganje nereguliranega trga;
•
tveganje motenj trga;
•
tveganje nasprotne stranke;
•
tveganje spletne trgovske platforme in IT-tveganje;
•
konflikti interesov;
•
tveganje valut.
Zgoraj naveden seznam tveganj ni popoln. Glede tveganja valute je možno prejeti plačila v valuti, ki se razlikuje od osnovne
valute vašega računa, tako da bo končni dobiček, ki ga prejmete odvisen od menjalnega tečaja med dvema valutama. To
tveganje ni upoštevano v zgoraj navedenem kazalniku. Trgovska tveganja so povečana s finančnimi vzvodi. V času visoke
nestanovitnosti ali negotovosti trga/gospodarstva, lahko vrednosti močno nihajo. Takšna nihanja so še bolj pomembna v
primeru položajev s finančnimi vzvodi in lahko negativno vplivajo na vaše položaje. V primeru neplačila bodo vaši položaji
zaprti. Skrbno morate premisliti, ali je trgovanje z izdelki s finančnimi vzvodi, kot so CFD-ji, primerno za vas. Za več informacij
o finančnih vzvodih in politiki podjetja glede razkrivanja tveganj kliknite tukaj, da obiščite spletno stran podjetja.
V celoti se prepričajte, da razumete tveganja in skrbno upravljajte svojo izpostavljenost. Pomembno je zagotoviti, da se ne
počutite neugodno zaradi stopnje tveganja, ki ga prinašajo vaši izbrani instrumenti. Če niste prepričani glede načina naložbe,
vam lahko finančni svetovalec pomaga pri ustreznih izbirah.
KAKO DOLGO JIH NAJ OHRANJAM IN ALI LAHKO PREDČASNO DVIGNEM DENAR?
CFD-ji običajno niso primerni za dolgoročne naložbe in so namenjeni za kratkoročno trgovanje. Minimalno in/ali priporočeno
obdobje ohranjanja ne obstaja. Tako lahko CFD kadar koli odprete ali zaprete v času delovnih ur trga za osnovne delnice. Ne
pozabite, da lahko podjetje brez vnaprejšnjega zahtevanja soglasja zapre vaš položaj, če na vašem računi ni dovolj marže.
Poleg tega lahko kadar koli zahtevate dvig razpoložljivih sredstev na vašem računu.
MINIMALNI VLOŽEK:
Glede vsakega novega položaja, njegove minimalne vrednosti izpostavljenosti, odstotka začetnega depozita in zahtev glede
začetne marže si lahko ogledate politiko finančnih vzvodov podjetja.
TAKSE IN STROŠKI:
Svetujemo vam, da se seznanite z vsemi enkratnimi in ponavljajočimi se stroški glede CFD-jev za indeks, s katerim boste
trgovali. Ti stroški bodo znižali kakršen koli neto dobiček ali povečali vaše izgube. Za več informacij kliknite tukaj
TA TABELA NAVAJA RAZLIČNE VRSTE TAKS IN STROŠKOV ZA CFD-JE GLEDE KAZALNIKOV
Razlika med ponujeno ceno (prodajna
Razlike
cena) in zahtevano ceno (kupna cena) v
času sklenitve transakcije in odraža,
deloma, razlike osnovnega instrumenta, s

Enkratni stroški

Provizija

Borzni stroški

Enakovrednica dividend

Ponavljajoči se
stroški

Taksa za financiranje

katerim je trgovano. Tako se lahko
strošek razlikuje glede na pogoje trga.
Taksa, ki se zaračuna ob odprtju in zaprtju
transakcije. Taksa se nanaša na vse
trgovske račune
Taksa, ki je povezana s sklenitvijo
transakcije v izbranih instrumentih CFD,
povezanih s taksami na osnovnem trgu.
Taksa, ki je povezana s plačili dividend za
izbrane instrumente CFD. Podjetje lahko
zaračuna strošek za obdelavo v primeru
plačila dividende s strani podjetja.
Dividende prejmete na vaš račun za
dolgoročne položaje in so plačane za
kratkoročne položaje.
Zadrževanje položaja za drug dan
povzroči nastanek stroška.

Kliknite tukaj

Kliknite tukaj

DOSTOP DO VAŠE NALOŽBE:
● Vaš račun si lahko kadar koli ogledate na spletu, in sicer prek prijave v našo varno spletno stran.
● CFD-je glede delnic lahko kupujete in prodajate v času delovnih ur trga. Kliknite tukaj za ogled delovnih ur trga v
informativnem razdelku naše trgovske strani.
● Odvisno od vaše banke lahko prenos traja dodatna dva (2) dneva.
DAVČNI VIDIKI:
Kot trgovec je ves vaš dobiček smatran kot obdavčen dohodek. Potem ste obdavčeni glede na dobiček po vaši mejni davčni
stopnji. Podjetje ne nudi letnih davčnih napovedi ali kakršnih koli informacij glede davkov. Glede nadaljnjih davčnih vidikov
se posvetujte z vašim finančnim svetovalcem ali davčnim svetovalcem.
KAJ SE ZGODI, ČE PODJETJE NE MORE ZAGOTOVITI IZPLAČILA?
Če podjetje ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti do vas, potem lahko izgubite vrednost vaše naložbe v podjetje.
Vendar, podjetje je član odškodninskega sklada investicijskih (»ICF«) za stranke ciprskih investicijskih družb (»CIF«), ki
zagotavlja zahtevke kritih strank do CIF, članov ICF, prek plačil kompenzacije, ki ne sme presegati skupno 20.000 € za vsako
krito stranko, ne glede na njihovo število računov, valuto in mesto nudenja naložbene storitve. Za več informacij obiščite
https://finmarket.com/safety-of-funds/
KAKO SE LAHKO PRITOŽIM?
Če imate pritožbo, potem se morate obrniti na oddelek podpore strank podjetja, in sicer prek e-pošte na
support@finmarket.com ALI oddelek za skladnost na compliance@finmarket.com ALI pisno, kot je prikazano na
https://finmarket.com/contact-us
DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE:
Nadaljnje informacije v zvezi s tem izdelkom lahko najdete na naši spletni strani. Obvezno preberite vse naše pravne
informacije, ki so prikazane v pravnem razdelku naše spletne strani tukaj.

