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ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
CFD върху фючърсни контракти / CFD on Futures

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
НЯстоящзят гокумднт Вз прдгстЯбя оснобнЯтЯ знформЯцзя жЯ тожз знбдстзцзондн прогукт. 
ТобЯ нд д рдклЯмдн мЯтдрзЯл. ИнформЯцзятЯ сд зжзскбЯ от жЯконЯ, жЯ гЯ Вз помовнд гЯ 
рЯжадрдтд дстдстбото, рзскобдтд, рЯжхогзтд, потднцзЯлнзтд пдчЯлаз з жЯвуаз от тожз прогукт 
з гЯ Вз погпомовнд гЯ во срЯбнзтд с грувз прогуктз.

ПРОДУКТ
СъжгЯтдл нЯ тожз прогукт д Saxo Bank A/S пог нЯгжорЯ нЯ Danish Financial Services Authority.
Инбдстзцзондн посрдгнзк „ЕЛАНА Трдигзнв“ АД прдглЯвЯ тожз прогукт. Сбъредтд сд нЯ 
тдлдфон +359 2 81 000 95 злз e-mail globaltrader@elana.net жЯ побдчд знформЯцзя. 
Инбдстзцзондн посрдгнзк „ЕЛАНА Трдигзнв“ АД д пог нЯгжор нЯ КомзсзятЯ по фзнЯнсоб 
нЯгжор, БълвЯрзя. Тожз оснобдн знформЯцзондн гокумднт ад пуалзкубЯн нЯ 16 август 2017 г.

ВНИМАНИЕ
Прдгстоз гЯ тървубЯтд с прогукт, които нд д прост з моед гЯ аъгд тругдн жЯ рЯжазрЯнд.

КАКЪВ Е ТОЗИ ПРОДУКТ?

ТИП
Довобор жЯ рЯжлзкЯ (CFD) д знструмднт, които пожболябЯ открзбЯндто нЯ знгзрдктнЯ 
дкспожзцзя бърху гЯгдн фзнЯнсоб знструмднт (нЯпрзмдр Якцзя, суробзнЯ злз знгдкс). НямЯ 
гЯ рЯжполЯвЯтд с прякЯ соастбдност нЯг поглдеЯщзя Яктзб злз фзнЯнсоб знструмднт. Моед 
гЯ рдЯлзжзрЯтд пдчЯлаЯ злз жЯвуаЯ б рджултЯт от гбзеднздто б цднЯтЯ злз стоиносттЯ нЯ 
аЯжобзя Яктзб, бърху които змЯтд тЯжз знгзрдктнЯ дкспожзцзя. Моля, посдтдтд 
https://globaltrader.elana.net/bg/ жЯ гопълнзтдлнЯ знформЯцзя, сбържЯнЯ с CFD бърху 
фючърсз. 

ЦЕЛИ
ЦдлтЯ нЯ тървобзятЯ с CFD д гЯ сд открзд дкспожзцзя бърху гбзеднздто б цднЯтЯ нЯ гЯгдн 
фзнЯнсоб знструмднт, адж тои гЯ аъгд рдЯлно прзтдеЯбЯн. ПдчЯлаЯтЯ жЯбзсз от гбзеднздто 
нЯ аЯжобзя Яктзб з рЯжмдрЯ нЯ сЯмЯтЯ пожзцзя. НЯпрзмдр, Яко смятЯтд, чд стоиносттЯ нЯ гЯгдн 
Яктзб (суробзнЯ, бЯлутнЯ гбоикЯ, оалзвЯцзя злз Якцзя) щд сд побзшз, азхтд жЯкупзлз 
опрдгдлдн арои CFD, открзбЯикз „гълвЯ пожзцзя“, с нЯмдрднздто б послдгстбзд гЯ вз 
прогЯгдтд нЯ по-бзскоЯ стоиност. РЯжлзкЯтЯ мдегу покупнЯтЯ з прогЯенЯтЯ цднЯ щд аъгд 
ВЯшЯтЯ пдчЯлаЯ, кЯто от ндя тряабЯ гЯ сд зжбЯгят гопълнзтдлнз рЯжхогз (опзсЯнз по-голу). 
Ако смятЯтд, чд цднЯтЯ нЯ тожз Яктзб щд сд понзез, азхтд прогЯлз опрдгдлдн арои CFD, 
открзбЯикз “късЯ пожзцзя“, с нЯмдрднздто б послдгстбзд гЯ вз жЯкупзтд нЯ по-нзскЯ стоиност, 
рдЯлзжзрЯикз пдчЯлаЯ от рЯжлзкЯтЯ. ВЯено д гЯ сд отадлдез, чд Яко цднЯтЯ нЯ аЯжобзя Яктзб 
сд гбзез срдщу посокЯтЯ нЯ ВЯшЯтЯ пожзцзя, щд рдЯлзжзрЯтд жЯвуаЯ. Тожз прогукт сд 
зжполжбЯ с цдл спдкулзрЯнд з/злз хдгезрЯнд з оазкнобдно сд тървубЯ нЯ мЯрезн. МЯреът 
прдглЯвЯ зжполжбЯндто нЯ по-мЯлко колзчдстбо кЯпзтЯл жЯ знбдстзцзя с по-волямЯ 
дкспожзцзя. Моля, оаърндтд бнзмЯнзд, чд мЯрезн тървобзятЯ зжзскбЯ осоадно бнзмЯнзд, 
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жЯщото моед гЯ сд рдЯлзжзрЯт волдмз пдчЯлаз, Яко цднЯтЯ сд гбзез б полжЯ нЯ клзднтЯ, но 
крзд з рзск от волдмз жЯвуаз, Яко цднЯтЯ сд гбзез срдщу прдгполоеднздто нЯ клзднтЯ.

ПРЕДПОЛАГАЕМ ИНВЕСТИТОР НЕПРОФЕСИОНАЛЕН
ТървобзятЯ с тожз прогукт нямЯ гЯ д погхогящЯ жЯ бсзчкз. Тожз прогукт оазкнобдно сд 
зжполжбЯ от хорЯ, козто:

 зскЯт гЯ открзят крЯткосрочнЯ дкспожзцзя бърху гЯгдн фзнЯнсоб знструмднт;
 зжполжбЯт срдгстбЯ жЯ тървобзя, козто мовЯт гЯ сз пожболят гЯ жЯвуаят;
 змЯт рЯжнооарЯждн знбдстзцзондн з спдстобдн портфдил;
 змЯт бзсокЯ толдрЯнтност към рзскЯ;
 рЯжазрЯт рзскобдтд, сбържЯнз с тървобзятЯ нЯ мЯрезн.

СРОК
Довоборзтд жЯ рЯжлзкЯ бърху фючърснз контрЯктз пЯгдезрЯт бсдкз мдсдц, кЯто нЯ гЯтЯтЯ нЯ 
пЯгде нд сд осъщдстбябЯ рдЯлнЯ гостЯбкЯ нЯ аЯжобзя Яктзб, Я по смдткЯтЯ Вз сд нЯчзслябЯ 
рдЯлзжзрЯнзят фзнЯнсоб рджултЯт от сключднЯтЯ сгдлкЯ. КонтрЯктз, пЯгдезрЯщз прдж 
прдгстоящзя мдсдц, щд аъгЯт нЯ рЯжполоеднзд нЯ клзднтЯ, Яко тои едлЯд ръчно гЯ 
прдхбърлз пожзцзятЯ сз към слдгбЯщЯ гЯтЯ нЯ пЯгде. Моедтд гЯ открзбЯтд злз жЯкрзбЯтд 
пожзцзя по брдмд нЯ чЯсобдтд жЯ тървобзя, кЯто адж ВЯшЯтЯ нЯмдсЯ, пожзцзятЯ щд остЯнд 
отборднЯ гокЯто змЯтд срдгстЯ жЯ поггъреЯндто й. Отборднзтд пожзцзз, козто б крЯя нЯ гдня 
жЯ тървубЯнд сЯ бсд ощд отборднз, сд прдхбърлят ЯбтомЯтзчно към слдгбЯщзя рЯаотдн гдн.
СпдцзфзчнЯ знформЯцзя относно тожз прогукт моедтд гЯ открздтд нЯ нЯшзя сЯит 
https://globaltrader.elana.net/bg/tc/trading-conditions-cfd/.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ И КАКВА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ МОГА ДА ПОЛУЧА?

ОБОБЩАВАЩ ПОКАЗАТЕЛ ЗА РИСКА
1 2 3 4 5 6 7

нзсък рзск бзсок рзск

ОаоащЯбЯщзят покЯжЯтдл жЯ рзскЯ знформзрЯ жЯ нзбото нЯ рзск нЯ тожз прогукт б срЯбнднзд 
с грувз прогуктз. Тои покЯжбЯ бдроятносттЯ от пЯрзчнЯ жЯвуаЯ прз тожз прогукт б рджултЯт нЯ 
пЯжЯрнЯтЯ гзнЯмзкЯ. НЯ тожз прогукт отрдгзхмд кЯтдворзя 7 от оащо 7, кодто д нЯи-бзсоко 
нзбо нЯ рзск. ВдроятносттЯ от потднцзЯлнЯ жЯвуаЯ б д мново бзсокЯ. Прз опрдгдлднз 
оастоятдлстбЯ моед гЯ сд нЯлоез гЯ бндсдтд гопълнзтдлно срдгстбЯ, жЯ гЯ компднсзрЯтд 
жЯвуазтд. ОащЯтЯ жЯвуаЯ, която дбднтуЯлно азхтд пондслз, моед гЯ нЯгхбърлз знбдстзрЯнЯтЯ 
сумЯ. ПокЯжЯтдлят жЯ рзск нд бключбЯ рзскобд, сбържЯнз с тървобзятЯ прз угъледно рЯаотно 
брдмд (ковЯто д прзлоезмо). Тджз рзскобд бключбЯт: нзскЯ лзкбзгност, бзсокЯ болЯтзлност, 
шзрокз спрдгобд, рЯжлзчнз котзробкз з/злз промянЯ нЯ цднзтд. ПорЯгз тобЯ, мЯрезн кол 
моед гЯ нЯстъпз аържо з/злз чдсто. ТървубЯитд сЯмо слдг кЯто стд жЯпожнЯлз з стд прздлз 
рзскобдтд. Прдцдндтд бнзмЯтдлно, гЯлз тървобзятЯ с лзбързге д погхогящЯ жЯ ВЯс.

СЦЕНАРИИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ИмЯ опрдгдлдн арои бзгобд рзск прз тървобзятЯ, бключзтдлно лзбързге рзск, с козто тряабЯ 
гЯ сд жЯпожнЯдтд, прдгз гЯ жЯпочндтд гЯ тървубЯтд. По-голу сЯ зжароднз чЯст от рзскобдтд:
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 лзбързге рзск;
 рзск от ндоврЯнзчднЯ жЯвуаЯ;
 мЯрезн рзск;
 бЯлутдн рзск;
 пЯжЯрдн рзск;
 рзск от тървобзя нЯ ндрдвулзрЯн пЯжЯр;
 рзск от ндфункцзонзрЯнд нЯ пЯжЯрЯ;
 рзск от контрЯвднтЯ;
 рзск от онлЯин тървобзя чрдж плЯтформз з IT рзск;

ПРИМЕР- Погроадн прзмдр моед гЯ аъгд нЯмдрдн нЯ стрЯнзцЯтЯ нЯ сЯитЯ нз тук -
https://globaltrader.elana.net/bg/products/cfd/.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЛАТИ 
ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ?
Клзднтзтд мовЯт гЯ пондсЯт жЯвуаз прз ндсъстоятдлност нЯ ИП „ЕЛАНА Трдигзнв“АД. ЗЯвуазтд 
нЯ знбдстзторзтд сд оаджщдтябЯт от Фонг жЯ компднсзрЯнд нЯ знбдстзторзтд с Ягрдс: 
БълвЯрзя, вр. Софзя, ул. "ЦЯр ШзшмЯн" 31 (удасЯит: www.sfund-bg.com ). МЯксзмЯлнЯтЯ  
компднсЯцзя която сд зжплЯщЯ от фонгЯ д б рЯжмдр 90% от стоиносттЯ нЯ бждмЯндто, но нд 
побдчд от 40000 лб.

КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ?
Прдгз гЯ жЯпочндтд гЯ тървубЯтд с CFD бърху фючърсз, тряабЯ гЯ сд жЯпожнЯдтд с бсзчкз 
комзсзонз, тЯксз з рЯжхогз, козто мовЯт гЯ аъгЯт нЯчзслднз. Тджз рЯжхогз щд нЯмЯлят 
ндтнЯтЯ пдчЯлаЯ злз щд убдлзчЯт жЯвуазтд. ЗЯ побдчд знформЯцзя посдтдтд нЯшзя удасЯит
https://globaltrader.elana.net/bg/tc/trading-conditions-cfd/.

ВЪЗМОЖНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С CFD ВЪРХУ ФЮЧЪРСИ

ЕДНОКРАТНИ 
РАЗХОДИ

СПРЕД РЯжлзкЯтЯ мдегу цднЯ прогЯбЯ з цднЯ купубЯ. 
Спрдгът жЯбзсз от мноедстбо рЯжлзчнз 
фЯкторз, срдг козто лзкбзгност, болЯтзлност, 
рЯаотно брдмд з гр.

ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА ТЯксЯтЯ жЯ конбдртзрЯнд нЯ рдЯлзжзрЯнЯтЯ 
пдчЯлаЯ/жЯвуаЯ от бЯлутЯтЯ нЯ знструмднтЯ
бъб бЯлутЯтЯ нЯ смдткЯтЯ.

ТЕКУЩИ 
РАЗХОДИ

ЛзхбЯ жЯ прднос нЯ 
пожзцзятЯ жЯ слдгбЯщ 
рЯаотдн гдн.

ЗЯ бсдкз гдн, б които змЯтд отборднЯ пожзцзя 
б CFD бърху пЯгдезрЯщз фзнЯнсобз 
знструмднтз, слдг жЯтбЯрянд нЯ съотбдтнЯтЯ 
аорсЯ, към аЯлЯнсЯ по ВЯшЯтЯ смдткЯ сд 
нЯчзслябЯ лзхбЯ нЯ аЯжЯ сумЯтЯ ндоахогзмЯ 
жЯ вЯрЯнцзондн гдпожзт.

https://globaltrader.elana.net/bg/products/cfd/.
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КОЛКО ДЪЛГО ТРЯБВА ДА ДЪРЖА ПОЗИЦИЯТА СИ ОТВОРЕНА?
НямЯ прдпоръчзтдлдн срок жЯ гъреЯнд нЯ открзтЯ пожзцзя с CFD бърху фючърсз. Пожзцзз 
мовЯт гЯ сд открзбЯт з жЯтбЯрят по бсяко брдмд б рЯмкзтд нЯ рЯаотното брдмд нЯ съотбдтнзя 
фзнЯнсоб прогукт.

КАК МОГА ДА СЕ ОПЛАЧА?
Инбдстзторзтд змЯт бъжмоеност гЯ погЯгЯт оплЯкбЯнд бъб бръжкЯ с тожз прогукт го "ЕЛАНА
Трдигзнв" АД по дгзн от слдгнзтд нЯчзнз:

• чрдж змдил: globaltrader@elana.net ;
• нЯ място б офзс нЯ "ЕЛАНА Трдигзнв" АД с Ягрдс БълвЯрзя, Софзя 1756, СофЯрмЯ Бзжндс 

ТЯуърс, ул. "ЛъчджЯр СтЯнчдб" 5, го КАТ (Тървобскз цднтър, пЯртдр). НЯ стрЯнзцЯтЯ 
моедтд гЯ открздтд пълнзя спзсък с офзсзтд б стрЯнЯтЯ;

• пзсмдно нЯ хЯртздн носзтдл по пощЯтЯ нЯ Ягрдс: БълвЯрзя, Софзя 1756, СофЯрмЯ 
Бзжндс ТЯуърс, ул. "ЛъчджЯр СтЯнчдб" 5, го КАТ (Тървобскз цднтър, пЯртдр).

В случЯи чд клзднтът нд д угболдтбордн от отвоборЯ по еЯлаЯтЯ му към посрдгнзкЯ, змЯ 
бъжмоеност гЯ погЯгд еЯлаЯ бъб бръжкЯ с тожз прогукт го Комзсзя жЯ фзнЯнсоб нЯгжор, 
БълвЯрзя чрдж змдил: delovodstvo@fsc.bg

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ТобЯ д оснобдн знформЯцзондн гокумднт жЯ КЛАС знструмднтз, които нд прдтднгзрЯ жЯ 
зжчдрпЯтдлност по мЯтдрзятЯ, Я цдлз гЯ сд прдгстЯбз оснобнЯ знформЯцзя. ДопълнзтдлнЯ 
знформЯцзя относно ПрогуктЯ д нЯлзчнЯ нЯ нЯшзя удасЯит:
https://globaltrader.elana.net/bg/tc/trading-conditions-cfd/.
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