Dokument zawierający kluczowe informacje - CFD na indeksy

Cel
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są
wymagane przez prawo, aby pomóc w zrozumieniu natury, ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat związanych z tym produktem oraz w
porównaniu z innymi produktami.
Produkt: CFD na indeksy
Producent produktu: Mount Nico Corp Ltd (eXcentral) jest autoryzowany i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd
(CySEC) z licencją CIF nr 226/14. Zadzwoń pod numer +357 24 020 200 lub wejdź na stronę https://www.excentral.com/, aby uzyskać więcej informacji.
Dokument ten został ostatnio zaktualizowany w dniu 18 października 2019
OSTRZEŻENIE PRZED RYZYKIEM: Masz zamiar zakupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia. Ten produkt może nie być
odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Proszę upewnić się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Co to za produkt?
Typ
Kontrakt na różnice kursowe ("CFD") jest popularną formą handlu instrumentami pochodnymi. Cena CFD na indeksy pochodzi od ceny odpowiedniego
Indeksu bazowego. Handel CFD pozwala inwestorowi na spekulowanie w oparciu o rosnące lub spadające ceny indeksu bazowego. W jego przypadku
nie stajesz się właścicielem instrumentu bazowego, a Twój zysk lub strata zależy wyłącznie od zmian ceny instrumentu bazowego i wielkości Twojej
pozycji. Dla każdego CFD podawane są dwie ceny: a) wyższa cena ("Ask"), po której inwestor może kupić ("zająć długą pozycję") oraz b) niższa cena
("Bid"), po której inwestor może sprzedać ("zająć krótką pozycję"). Różnica między nimi to spread. Dźwignia finansowa wbudowana w kontrakty CFD
może zwiększyć Twoje zyski lub straty. eXcentral oferuje możliwości transakcyjne obejmujące szeroką gamę indeksów, takich jak FTSE 100, Dax,
NASDAQ.
Transakcje CFD z eXcentral nie są zawierane na uznanych giełdach/rynkach regulowanych, lecz są zawierane poza rynkiem regulowanym (OTC).
Cele
Celem kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi uzyskania ekspozycji na zmiany wartości indeksu bazowego (zarówno w górę, jak i w dół), bez
rzeczywistej potrzeby zakupu lub sprzedaży odpowiedniego towaru bazowego. Jedną z kluczowych cech handlu kontraktami CFD jest to, że ekspozycja
jest oparta na dźwigni finansowej, ponieważ CFD wymaga jedynie niewielkiej części wartości nominalnej kontraktu, która jest z góry przekazana jako
początkowy depozyt zabezpieczający.
Jeśli uważasz, że wartość indeksu wzrośnie, należy kupić kilka kontraktów CFD z zamiarem ich późniejszej sprzedaży, gdy będą miały wyższą wartość.
Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży, pomniejszona o wszelkie istotne koszty (patrz koszty poniżej), jest równa Twojemu zyskowi. Z drugiej
strony, jeśli uważasz, że cena indeksu spadnie, należy sprzedać kilka kontraktów CFD z zamiarem późniejszego odkupienia ich po niższej wartości. Jeśli
jednak cena indeksu poruszy się w niepożądanym przez Ciebie kierunku i Twoja pozycja zostanie zamknięta, będziesz nam winien kwotę wszelkich
poniesionych strat (z zastrzeżeniem naszej ochrony przed ujemnym saldem).
Kontrakty CFD na indeksy będące przedmiotem obrotu w Mount Nico Corp Ltd z reguły nie mają z góry określonej daty zapadalności i dlatego są
otwarte bez ograniczeń. Indeksy, które są wyceniane zgodnie z kontraktami terminowymi mają określony termin zapadalności/wygaśnięcia, który
klienci powinni brać pod uwagę w swojej działalności handlowej. Po upływie terminu zapadalności/wygaśnięcia Firma może zamknąć pozycje klientów
lub przenieść je do następnego dostępnego Kontraktu Future. Nie ma zalecanego okresu utrzymywania pozycji, a określenie najbardziej
odpowiedniego okresu utrzymywania pozycji w oparciu o własną, indywidualną strategię i cele leży w gestii każdego inwestora. Należy pamiętać, że
handel bazujący na depozycie zabezpieczającym może zwiększyć zarówno potencjalne zyski jak i straty.
Należy pamiętać, że handel z użyciem depozytu zabezpieczającego wymaga dodatkowej ostrożności, ponieważ może przynieść duże zyski, jeśli cena
zmieni się na Twoją korzyść ale ryzykujesz duże straty, jeśli cena skieruje się w niepożądaną przez Ciebie stronę.
Więcej informacji na temat handlu w oparciu o depozyt zabezpieczający można znaleźć tutaj.
Inwestor Detaliczny
Handel kontraktami CFD na Indeksy nie jest odpowiedni dla wszystkich. Produkty te są najczęściej przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają
wiedzę i/lub doświadczenie w zrozumieniu charakterystyki CFD i ryzyka związanego z handlem opartym na depozycie zabezpieczającym; chcą oni
generalnie zyskać krótkoterminową ekspozycję na instrumenty finansowe/rynki; handlują pieniędzmi, na których utratę mogą sobie pozwolić.
Ponieważ produkt ten wiąże się z wysokim ryzykiem, osoby handlujące tym produktem będą miały tolerancję na dużą zmienność i straty oraz będą
mogły zrozumieć wpływ i ryzyko związane z handlem.
Okres
Pozycje CFD zazwyczaj nie mają daty zapadalności. Do każdego indywidualnego inwestora należy decyzja o odpowiednim czasie otwarcia i zamknięcia
jego pozycji.
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Niemniej jednak, brak wpłaty dodatkowych środków w celu spełnienia wymogu depozytu zabezpieczającego w wyniku niekorzystnego dla inwestora
ruchu cen może spowodować automatyczne zamknięcie pozycji CFD. Indeksy, które są wyceniane zgodnie z kontraktami terminowymi mają określony
termin zapadalności/wygaśnięcia, który klienci powinni brać pod uwagę w swojej działalności handlowej. Po upływie terminu
zapadalności/wygaśnięcia Firma może zamknąć pozycje klientów lub przenieść je do następnego dostępnego Kontraktu Future.
Scenariusze wyników
Poniższe scenariusze ilustrują potencjalne zyski i straty w różnych scenariuszach. Można je porównać ze scenariuszami innych produktów.
Przedstawione scenariusze stanowią szacunkową ocenę przyszłych wyników w oparciu o rezultaty z przeszłości dotyczące wartości tej inwestycji. W
każdym razie, Twój zysk lub strata zależy od tego, jak zachowuje się rynek i jak długo utrzymujesz kontrakt CFD. Scenariusz warunków skrajnych
pokazuje, co można uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, gdy rynek jest bardzo zmienny.
Poniższe założenia zostały wykorzystane do stworzenia scenariuszy przedstawionych w tabeli 1 poniżej:
CFD on an Index (held intraday)
S&P 500 Index opening price:

(P)

$2,682

Trade size (per CFD):

(TS)

1 LOT (100Units in the S&P500 Index)

Margin %:

(M)

1%

Leverage:

(L)

1:100

Margin Requirement ($):

MR = P x TS x M

$2,682

Notional value of the trade ($):

TN = MR x L

$268,200

Tabela 1:
BUY/LONG
Performance
Scenario

Closing
Price (incl.
spread)

Profit/Loss

Price
change

SELL/SHORT

Closing
price (inc.
spread

Performance
Scenario

Price
change

Profit/Loss

Favourable

$2,735.64

2%

$5,364

Favourable

$2,628.36

-2%

$5,364

Moderate

$2,695.41

0.5%

$1,341

Moderate

$2,668.59

-0.5%

$1,341

Unfavourable

$2,628.36

-2%

$-5,364

Unfavourable

$2,735.64

2%

$-5,364

Stress

$2,574.72

-4%

$-10,728

Stress

$2,789.28

4%

$-10,728

Powyższe dane wskazują na handel w ciągu dnia (tzw intraday) i tym samym
nie uwzględniają kosztu pozycji utrzymanych przez noc. Jeśli ten produkt został sprzedany przez kogoś innego lub jeśli osoba trzecia doradza Ci w
sprawie tego produktu, dane te nie zawierają żadnych kosztów, które im płacisz. Liczby te nie uwzględniają sytuacji podatkowej osób fizycznych, co
może mieć wpływ na wysokość Twojego zwrotu.
Jakie jest ryzyko i co mogę otrzymać w zamian?
Wskaźnik ryzyka

1
MNIEJSZE RYZYKO

2

3

4

5

6
WIĘKSZE RYZYKO

Dla tego produktu nie ma zalecanego lub minimalnego okresu utrzymania pozycji. Musisz stale posiadać wystarczający poziom depozytu
zabezpieczającego do utrzymania swoich pozycji otwartymi. Handel z depozytem zabezpieczającym oznacza, że możesz szybko stracić swoje saldo
handlowe.
Nie można dokładnie przewidzieć rozwoju sytuacji na rynku. Przedstawione scenariusze są jedynie wskazaniem niektórych z możliwych wyników
opartych na historycznych zwrotach. Rzeczywiste zwroty mogą być niższe.
Podsumowujący wskaźnik ryzyka jest wskazówką na temat poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje to, jak duże
jest prawdopodobieństwo, że produkt przyniesie stratę z powodu ruchów na rynkach. Produkt ten został sklasyfikowany jako 7 z 7, co stanowi
najwyższą klasę ryzyka. Jest to spowodowane tym, że istnieje ryzyko straty całego salda handlowego.
Ryzyko handlowe jest zwiększone przez dźwignię finansową. Wartości mogą ulegać znacznym wahaniom w okresach wysokiej zmienności lub
niepewności rynkowej/ekonomicznej; takie wahania są jeszcze bardziej znaczące, jeśli Twoje pozycje są oparte na dźwigni finansowej, co może bardziej
niekorzystnie wpłynąć na Twoją pozycję. W związku z tym może dojść do wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a w przypadku braku
wystarczających środków, Twoje pozycje mogą być przedmiotem tzw close-outu. Handluj tylko po zrozumieniu i zaakceptowaniu ryzyka. Powinieneś
dokładnie rozważyć, czy handel produktami z dźwignią finansową jest dla Ciebie odpowiedni.
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Bądź świadomy ryzyka walutowego. Możesz otrzymać płatności w innej walucie, dlatego ostateczny zwrot zależy od kursu wymiany między tymi
dwiema walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.
Warunki rynkowe mogą oznaczać, że kontrakt CFD na indeks zostanie otwarty i zamknięty po mniej korzystnej cenie, co może znacząco wpłynąć na
wysokość zwrotu z inwestycji. Możemy zamknąć otwarty kontrakt CFD, jeśli Klient nie utrzyma wymaganego minimalnego depozytu
zabezpieczającego lub jeśli Klient naruszy przepisy obowiązujące na rynku. Aby uzyskać więcej informacji na temat depozytu zabezpieczającego,
zachęcamy do zapoznania się z naszymi informacjami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego.
Ryzyko techniczne. Ponieważ handel produktem zależy od technologii tj. komputera, telefonu komórkowego, internetu itp., użytkownik jest narażony
na zakłócenia elektroniczne, prowadzące do opóźnień w otwarciu i zamknięciu transakcji, za które firma Mount Nico Corp Ltd nie ponosi
odpowiedzialności.
Ten produkt nie zawiera żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić część lub całość swojego salda handlowego.
Więcej informacji na temat ryzyka związanego z handlem tym produktem można znaleźć w naszym dokumencie dotyczącym ryzyka.
Co się stanie, jeśli Mount Nico Corp Ltd nie będzie w stanie dokonać wypłaty?
Jeżeli firma Mount Nico Corp Ltd lub jej dostawca płynności finansowej nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych wobec
użytkownika, może to spowodować utratę przez użytkownika wartości jakiejkolwiek pozycji zajmowanej przez niego w firmie Mount Nico Corp Ltd.
Jednakże w takich przypadkach klient może kwalifikować się do rekompensaty w ramach Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF), który obejmuje
kwalifikujące się inwestycje do 20.000 EUR na osobę, na firmę. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ICF kliknij tutaj. Mount Nico Corp Ltd
oddziela środki klientów od własnych pieniędzy zgodnie z zasadami Aktywów Klientów CySEC. Przedstawiony powyżej wskaźnik nie uwzględnia tej
ochrony.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pod adresem: https://www.cysec.gov.cy/.
Jakie są koszty pozycji obejmujących CFD na indeksy?
Przed zawarciem transakcji obejmującej kontrakt CFD na indeksy należy zapoznać się ze wszystkimi poniższymi kosztami, za które użytkownik będzie
odpowiedzialny i które mogą zmniejszyć zyski netto lub zwiększyć straty. Więcej informacji na temat kosztów można znaleźć w naszym dokumencie
dotyczącym opłat ogólnych. Poniższa tabela przedstawia ilustrację rodzajów kosztów wraz z ich znaczeniem:

Koszty
jednorazowe

Koszty
bieżące

Spread

Różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży nazywana jest spreadem. Koszt ten jest realizowany
za każdym razem, gdy otwierasz i zamykasz transakcję

Konwersja walutowa

Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i straty, korekty, opłaty i obciążenia, które są
denominowane w walucie innej niż waluta bazowa Twojego konta, zostaną przeliczone na walutę
bazową Twojego konta, a opłata za przeliczenie zostanie pobrana z Twojego konta.

Koszt/Swap/Rollover
związany z utrzymaniem
pozycji przez noc

Kwota jest stosowana dla Twojego konta za każdą noc, podczas której otrzymałeś swoją pozycję, w
zależności od rodzaju pozycji (długa lub krótka). Oznacza to, że im dłużej utrzymujesz pozycję, tym
więcej to kosztuje. Swap można obejrzeć na platformie handlowej.

Jak długo mam utrzymać pozycję i kiedy mam zrealizować zysk?
Nie ma zalecanego okresu utrzymania. Możesz otworzyć i zamknąć pozycję CFD na indeks w dowolnym momencie w godzinach otwarcia rynku.
Jak mogę złożyć skargę?
Spółka ustanowiła procedurę rozpatrywania reklamacji, która jest dostępna tutaj. Jeśli chcesz złożyć skargę, możesz złożyć ją za pośrednictwem
poniższego linku lub skontaktować się z Firmą pod adresem:
- Adres: Andrea Zappa & Makedonon 4, Honey Court V, 1 piętro, Biuro 11A, 4040 Limassol, Cypr
- Fax: +357 25 250 552
- Telefon: +357 24 020 200
- Email: info@excentral.com
Inne istotne informacje
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym należy czytać w połączeniu z inną dokumentacją prawną, w szczególności z informacjami
dotyczącymi umowy dostępnymi na stronie https://www.excentral.com/ w zakładce prawnej.
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