ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
Валутни форуърди / FX Forward
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт.
Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да
разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби от този продукт
и да Ви подпомогне да го сравните с други продукти.
ПРОДУКТ
Създател на този продукт е Saxo Bank A/S под надзора на Danish Financial Services Authority.
Инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД предлага този продукт. Свържете се на
телефон +359 2 81 000 95 или e-mail globaltrader@elana.net за повече информация.
Инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД е под надзор на Комисията по финансов
надзор, България. Този основен информационен документ бе публикуван на 16 август 2017 г.
ВНИМАНИЕ
Предстои да търгувате с продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране.
КАКЪВ Е ТОЗИ ПРОДУКТ?
ТИП
Валутните форуърди са продукт, от търговията с който може да се реализира печалба/загуба
в зависимост от движението на цената на дадена валутна двойка, като например евро (EUR)
към щатския долар (USD), наричан EURUSD. За разлика от спот търговията датата на доставка
(вальор) е по-голяма от два дни. Посетете уебсайта на ЕЛАНА Трейдинг за допълнителна
информация
във
връзка
с
наличните
двойки
валути
https://globaltrader.elana.net/bg/tc/trading-conditions-fx/ .
ЦЕЛИ
Целта на търговията с валутни форуърди е да се открие експозиция върху движението в цената
на дадена валутна двойка, без тя да бъде реално притежавана. Печалбата зависи от
движението на базовата валутa и размера на самата позиция. Този продукт се използва с цел
спекулиране и/или хеджиране и обикновено се търгува на маржин. Маржът предлага
използването на по-малко количество капитал за инвестиция с по-голяма експозиция. Моля,
обърнете внимание, че маржин търговията изисква особено внимание, защото може да се
реализират големи печалби, ако цената се движи в полза на клиента, но крие и риск от големи
загуби, ако цената се движи срещу предположението на клиента.
ПРЕДПОЛАГАЕМ ИНВЕСТИТОР НЕПРОФЕСИОНАЛЕН
Търговията с този продукт няма да е подходяща за всички. Този продукт обикновено се
използва от хора, които:
 искат да открият краткосрочна експозиция върху даден финансов инструмент;
 използват средства за търговия, които могат да си позволят да загубят;
 имат разнообразен инвестиционен и спестовен портфейл;
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имат висока толерантност към риска;
разбират рисковете, свързани с търговията на маржин.

СРОК
Въпреки че, има дата на която изтича, продуктът няма препоръчителен период на държане на
позицията. Валутните форуърди се предлагат с дата на падеж от 1 ден до 12 месеца. Когато
датата вальор на форуърда стане равна на спот (FOREX Spot) вальора позицията се третира
като ФОРЕКС / FX SPOT. От този ден нататък се започва да се начислява суап за всеки ден на
държане на позицията. Специфична информация относно този продукт можете да откриете
на нашия сайт https://globaltrader.elana.net/bg/tc/trading-conditions-fx/ .
КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ И КАКВА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ МОГА ДА ПОЛУЧА?
ОБОБЩАВАЩ ПОКАЗАТЕЛ ЗА РИСКА
1
2
3
нисък риск
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висок риск

Обобщаващият показател за риска информира за нивото на риск на този продукт в сравнение
с други продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на
пазарната динамика. На този продукт отредихме категория 7 от общо 7, което е най-високо
ниво на риск. Вероятността от потенциална загуба в е много висока. При определени
обстоятелства може да се наложи да внесете допълнително средства, за да компенсирате
загубите. Общата загуба, която евентуално бихте понесли, може да надхвърли инвестираната
сума. Показателят за риск не включва рискове, свързани с търговията при удължено работно
време (когато е приложимо). Тези рискове включват: ниска ликвидност, висока волатилност,
широки спредове, различни котировки и/или промяна на цените. Поради това, маржин кол
може да настъпи бързо и/или често. Търгувайте само след като сте запознали и сте приели
рисковете. Преценете внимателно, дали търговията с ливъридж е подходяща за Вас.
СЦЕНАРИИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Има определен брой видове риск при търговията, включително ливъридж риск, с които трябва
да се запознаете преди да започнете да търгувате. По-долу са изброени част от рисковете:
 ливъридж риск;
 риск от неограничена загуба;
 маржин риск;
 валутен риск;
 пазарен риск;
 риск от търговия на нерегулиран пазар;
 риск от нефункциониране на пазара;
 риск от контрагента;
 риск от онлайн търговия чрез платформи и IT риск;
ПРИМЕР- Покупка на 1 000 EUR/USD на курс 1,15. Депозит по сметката на клиента 100 евро и
време на държане на позицията отворена 1 ден.
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Сценарий
Позитивен
Неутрален
Негативен
Кризисен
(форсмажорен)

Описание

Номинален резултат

+1% промяна на EUR/USD
+/-0.1%
промяна
на
EUR/USD
-1% промяна на EUR/USD
-5% промяна на EUR/USD

печалба 8.69 EUR
печалба/загуба 0.87
EUR
загуба 8.69 EUR
загуба 43,48 EUR

Доходност в %
+8,69%
+/-0,87%
-8,69%
-43,48% ( опасност от
маржин
кол
и
служебно затваряне
на позицията

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЛАТИ
ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ?
Клиентите могат да понесат загуби при несъстоятелност на ИП „ЕЛАНА Трейдинг“АД. Загубите
на инвеститорите се обезщетяват от Фонд за компенсиране на инвеститорите с адрес:
България, гр. София, ул. "Цар Шишман" 31 (уебсайт: www.sfund-bg.com ). Максималната
компенсация която се изплаща от фонда е в размер 90% от стойността на вземането, но не
повече от 40000 лв.
КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ?
Преди да започнете да търгувате с валутни форуърди, трябва да се запознаете с всички
комисиони, такси и разходи, които могат да бъдат начислени. Тези разходи ще намалят
нетната печалба или ще увеличат загубите. За повече информация посетете нашия уебсайт
https://globaltrader.elana.net/bg/tc/trading-conditions-fx/ .
ВЪЗМОЖНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ ФОРУЪРДИ
ЕДНОКРАТНИ
РАЗХОДИ

СПРЕД

КОМИСИОННИ
ВАЛУТНА ПРЕОЦЕНКА
ТЕКУЩИ
РАЗХОДИ

Лихва върху
нереализирания резултат
от позицията

Разликата между цена продава и цена купува.
Спредът зависи от множество различни
фактори, сред които ликвидност, волатилност,
работно време и др.
Таксата, начислявана за услугата по
извършване на транзакцията, при наличие на
минимална такса за малки търгувани обеми.
Таксата за конвертиране на реализираната
печалба/загуба от валутата на инструмента
във валутата на сметката.
Всяка нереализирана печалба или загуба,
която е прехвърлена към следващия ден,
подлежи на олихвяване. Нереализираният
резултат
от
позицията
представлява
разликате между курса на отваряне на
позицията и курса на затваряне в 00:00 ч.
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КОЛКО ДЪЛГО ТРЯБВА ДА ДЪРЖА ПОЗИЦИЯТА СИ ОТВОРЕНА?
Няма препоръчителен срок за държане на открита позиция с валутен форуърд. Позиции могат
да се откриват и затварят по всяко време в рамките на работното време на съответния
финансов продукт.
КАК МОГА ДА СЕ ОПЛАЧА?
Инвеститорите имат възможност да подадат оплакване във връзка с този продукт до "ЕЛАНА
Трейдинг" АД по един от следните начини:
• чрез имейл: globaltrader@elana.net ;
• на място в офис на "ЕЛАНА Трейдинг" АД с адрес България, София 1756, Софарма Бизнес
Тауърс, ул. "Лъчезар Станчев" 5, до КАТ (Търговски център, партер). На страницата
можете да откриете пълния списък с офисите в страната;
• писмено на хартиен носител по пощата на адрес: България, София 1756, Софарма
Бизнес Тауърс, ул. "Лъчезар Станчев" 5, до КАТ (Търговски център, партер).
В случай че клиентът не е удволетворен от отговора по жалбата му към посредника, има
възможност да подаде жалба във връзка с този продукт до Комисия за финансов надзор,
България чрез имейл: delovodstvo@fsc.bg
ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Това е основен информационен документ за КЛАС инструменти, който не претендира за
изчерпателност по материята, а цели да се представи основна информация. Допълнителна
информация относно Продукта е налична на нашия уебсайт:
https://globaltrader.elana.net/bg/tc/trading-conditions-fx/
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