KLUCZOWY DOKUMENT INFORMACYJNY - WALUTOWY CFD
Cel, powód
Ten dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. To nie jest materiał marketingowy. Informacje te są w ymagane
przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć naturę, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tego produktu oraz pomóc Ci porównać go z innymi
produktami.
Kontrakty CFD są oferowane przez Nessfx.com, która jest własnością i jest zarządzana przez FXNET Limited. FXNET Ltd to („Spółka”,
„my” lub „nas”) zarejestrowana w Republice Cypryjskiej pod numerem rejestracyjnym 300624. Spółka posiada zezwolenie i podlega
regulacjom Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Republice Cypryjskiej. num er licencji 182/12.Aby uzyskać więcej
informacji, zadzwoń pod numer +357 25 108 111 lub przejdź na stronę http://nessfx.com/pl/about/legal-documents

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 1 luty 2021 r.
Zamierzasz kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia.
Co to za produkt?
Rodzaj
Ten produkt inwestycyjny to kontrakt na różnice kursowe (“CFD”). CFD to lewarowany instrument finansowy typu Bez recepty (“OTC”), a jego
wartość jest określana na podstawie wartości aktywów bazowych. Inwestor osiąga zysk lub stratę na CFD w oparciu o wybrany kierunek (Kup lub
Sprzedaj) oraz kierunek wartości aktywów bazowych. Kontrakty CFD są rozliczane wyłącznie w gotówce, a inwestor nie ma żadnych praw do
faktycznego instrumentu bazowego.
Cele
Celem kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi uzyskania lewarowanej ekspozycji na zmiany wartości aktywów bazowych (w gór ę
lub w dół), bez faktycznej konieczności kupowania lub sprzedawania aktywów bazowych. Ekspozycja jest lewarowana, ponieważ CFD
wymaga jedynie niewielkiej części wartości referencyjnej kontraktu, która ma zostać wpłacona z góry jako początkowy depozyt
zabezpieczający i jest jedną z kluczowych cech handlu kontraktami CFD. W przypadku walut ceny ustalane są w transakcjach
międzybankowych, przy czym banki będą podawać sobie nawzajem ceny jednej waluty w stosunku do innej. Ceny tego konkretnego
produktu inwestycyjnego mogą być uzyskiwane albo przez dostawców płynności, którzy uzyskują takie ceny od agregatorów danych
rynkowych, albo bezpośrednio od agregatorów danych rynkowych, którzy zbierają dane z transakcji międzybankowych, które generu ją cenę
rynkową dla każdej waluty w stosunku do innej waluty. Rynek większości walut jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu od
niedzieli o 23:00 CET do piątku 23:00 CET. Szczegółowe i dokładne godziny handlu można znaleźć na poniższej stronie interneto wej
https://nessfx.com/pl/trading/trading-tools/market-hours
Aby kupić konkretny kontrakt CFD, inwestor musi mieć na swoim koncie wystarczającą marżę. Normalny wymagany depozyt zabezpieczający
dla walut wynosi 3,33% dla głównych par i 5% dla innych niż główne pary. Oznacza to, że aby otworzyć transakcję o wartości 10 000 EUR
(wielkość transakcji), inwestor będzie musiał posiadać minimalny depozyt zabezpieczający w wysokości 333 EUR dla głównych par lub 500
EUR dla innych niż główne pary na swoim koncie. Odpowiada to odpowiednio dźwigni 1:30 i 1:20. Wymogi dotyczące depozytu
zabezpieczającego mogą zostać obniżone na żądanie inwestora, z zastrzeżeniem spełnienia określonych kryteriów, natomiast wymagania
dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą zostać zwiększone według uznania Spółki w przypadku skrajnej zmienności / ryzyka na rynku.
Zysk lub stratę ustala się według następującego wzoru:
Dla pozycji kupna (długich): Wielkość umowy (w jednostkach aktywów podstawowych) x [Zamknij ofertę - otwarta sprzedaż] = P/ L (w
jednostkach innego aktywa)
W przypadku pozycji sprzedaży (krótkich): Wielkość umowy (w jednostkach aktywów podstawowych) x [Oferta otwarta - Cena sprzedaży
zamkniętej] = P / L (w jednostkach innego aktywa)
Zysk z zamkniętych pozycji jest następnie przeliczany na walutę bazową rachunku inwestora, jeśli jest inna. Odbywa się to na podstawie
odpowiedniego kursu kupna / sprzedaży dwóch walut w momencie zamknięcia pozycji. Zmienny (niezrealizowany) zysk i stratę również przelicza
się na walutę bazową rachunku w sposób ciągły po aktualnych cenach rynkowych.
Na P / L wpływają również opłaty naliczane przez spready, jak wyszczególniono poniżej.
Zysk / strata jest obliczany i pokazywany na platformie transakcyjnej w sposób ciągły, a straty na pozycjach wpłyną na marżę inwestora. Jeżeli
kapitał własny inwestora spadnie do 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego, pozycje inwestora automatycznie zaczną się zamykać, co
oznacza, że inwestor zda sobie sprawę ze strat. Pozycje są zamykane według rankingu z największą przegraną pozycją zamykaną jako pierwszą.
Dlatego ważne jest, aby utrzymywać taki poziom kapitału, aby wspierać otwarte pozycje inwestora. Otwarte pozycje (straty lub zyski) będą nadal
zamykane, dopóki odczyt kapitału własnego do wymaganego depozytu zabezpieczającego nie przekroczy 50%.
Tylko rezydenci polscy: Zgodnie z wymogami KNF, jeżeli pokrycie zaangażowania inwestora [% kapitału / ekspozycji netto] osiągnie 0,8%,
wszystkie pozycje inwestora zostaną automatycznie zamknięte, co oznacza, że inwestor zrealizuje straty.
Docelowy Inwestor Indywidualny
Kontrakty CFD są przeznaczone dla inwestorów, którzy chcą dokonywać transakcji kierunkowych i korzystać z krótkoterminowych zmian cen
kursów walut, a także mają zdolność do utrzymania ryzyka utraty całej kwoty inwestycji w krótkim czasie. Inwestorzy ci posiadają wiedzę na temat
produktów lewarowanych lub mają doświadczenie z nimi, a także w pełni rozumieją, w jaki sposób ustalane są ceny kontraktów CFD, a także
kluczowe koncepcje depozytu zabezpieczającego i dźwigni finansowej.
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Jakie są zagrożenia i co mogę otrzymać w zamian?
Wskaźnik ryzyka
1

2

3

4

5

6

Niskie ryzyko
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Wysokie ryzyko

Ogólny wskaźnik ryzyka jest wskazówką dotyczącą poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak
prawdopodobne jest, że produkt straci pieniądze z powodu zmian na rynkach lub dlatego, że nie jesteśmy w stanie Ci zapłacić. Sklasyfikowaliśmy
ten produkt jako 7 na 7, co jest najwyższą klasą ryzyka. To ocenia potencjalne straty wynikające z przyszłej wydajności produktu na bardzo wysokim
poziomie.
Ten wskaźnik ryzyka zakłada, że przechowujesz produkt do 24 godzin. Możesz nie być w stanie łatwo zakończyć produktu lub będziesz musiał
skończyć po cenie, która znacząco wpłynie na zwrot z inwestycji. Na kontrakty CFD może wpływać poślizg lub niemożność zakończenia
produktu po żądanej cenie z powodu niedostępności takiej ceny na rynku. Kontrakty CFD są produktami OTC (pozagiełdowymi) i nie mogą być
sprzedawane na żadnej giełdzie, MTF (wielostronna platforma obrotu) ani w innym systemie obrotu. Nie ma ochrony kapitału przed ryzykiem
rynkowym, ryzykiem kredytowym lub ryzykiem płynności.
Waluty mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkim okresie. Jeżeli zmiana ceny jest sprzeczna z kierunkiem obranym przez inwestora, wówczas
inwestor może doświadczyć znacznych strat w krótkim okresie do maksymalnej kwoty kapitału własnego na rachunku inwestora. Jednak
inwestor nigdy nie będzie winien Spółce żadnej kwoty przekraczającej dostępne środki na rachunku w świetle umownej “Ochrony przed
ujemnym saldem”. Warunki rynkowe mogą oznaczać, że Twoja transakcja CFD zostanie zamknięta po mniej korzystnej cenie, co może
całkowicie uszczuplić kapitał lub nawet spowodować ujemny kapitał, ale nigdy nie zostaniesz poproszony o pokrycie ujemnej kwoty kapitału
zgodnie z wyżej wymienioną “Ochroną przed ujemnym saldem”.
Ten produkt nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
Scenariusze wyników (przy założeniu braku efektów nocnego finansowania):
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz je porównać ze scenariuszami innych
produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości dotyczących różnic w wartości
tej inwestycji i nie są dokładnym wskaźnikiem. To, co otrzymasz, będzie się różnić w zależności od tego, jak działa rynek i jak długo trzymasz
CFD. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w
której nie jesteśmy w stanie Ci zapłacić.
Poniżej znajdują się przykłady scenariuszy wyników dla transakcji CFD opartej na EUR / USD.
CFD na parę walutową (w ciągu dnia)
Cena otwarcia pary EUR / USD:
(P)
1.14000
Wielkość transakcji (na CFD):
(TS)
1 LOT 100000 EUR
Margines %:
(M)
3.33%
Dźwignia Finansowa:
(L)
1:30
Wymagany Kapitał
Zabezpieczając ($):
Wartość nominalna transakcji ($):
KUP /
DŁUGO
Scenariusz
wydajności
Korzystny
Umiarkowany
Niekorzystny
Naprężenie

MR = P x TS x M

$3800

TN = MR x L

$114000

Cena
zamknięcia
(z
spreadem)

Zmiana
ceny

Zysk /
strata

1.1742
1.1571
1.1058
1.0716

3%

$3420
$1710
-$3420
-$6840

1.5%
-3%
-6%

SPRZEDAM /
KRÓTKI
Scenariusz
wydajności
Korzystny

Cena
zamknięcia
(z
spreadem)

Zmiana
ceny

Zysk /
strata

1.1058

-3%

1.1229
1.1742
1.2084

-1.5%
3%
6%

$3420
$1710
-$3420
-$6840

Umiarkowany
Niekorzystny
Naprężenie

Tylko mieszkańcy Francji - Zgodnie z wymogami Autorité des marchés financiers (AMF), wszystkie kontrakty CFD mają wewnętrzną ochronę
i zostaną zamknięte, gdy straty osiągną wymagany margines do otwarcia pozycji.

Co się stanie, jeśli Firma nie jest w stanie wypłacić
pieniędzy?
W przypadku, gdy Spółka stanie się niewypłacalna i nie będzie w stanie wypłacić swoim inwestorom, Klienci Detaliczni mogą kwalifikować
się do odszkodowania w wysokości do €20000 z Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów utworzonego przez Cypryjską Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd.
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Jakie są koszty?
Firma nalicza spread, gdy inwestor kupuje CFD. Spread to różnica między ceną sprzedaży („kupna”) i kupna („kupna”) kontraktu CFD, która
jest mnożona przez wielkość transakcji. Spread na każdy instrument bazowy jest szczegółowo opisany na naszej stronie internetowej, ale każdy
inwestor może mieć różne spready dla wszystkich lub niektórych aktywów bazowych w zależności od typu konta, które inwestor prowadzi w
Firmie.
Poniższa tabela przedstawia ilustrację rodzajów kosztów wraz z ich znaczeniem:

Rozpiętość

Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży nazywana jest spreadem. Koszt ten jest ponoszony za
każdym razem, gdy otwierasz transakcję (stąd ujemny odczyt zysków i strat natychmiast po
zainicjowaniu transakcji).

Koszty
jednorazowe

wymiana walut

Wszelkie zrealizowane zyski i straty pieniężne, korekty, opłaty i prowizje denominowane w walucie
innej niż waluta podstawowa Twojego konta zostaną przeliczone na walutę podstawową Twojego
rachunku po obowiązującej aktualnej cenie rynkowej.

Koszty
bieżące

Dzienny koszt
utrzymania /
Swap / Rollover

Za każdą noc utrzymywania pozycji na Twoim koncie naliczana jest opłata. Oznacza to, że im dłużej
utrzymujesz pozycję, tym więcej to kosztuje. W środy opłata za Swap jest pobierana 3 razy. Swapy
można przeglądać na platformie transakcyjnej i na stronie internetowej Spółki..

Na potrzeby przykładu przyjmiemy transakcję 10 000 EUR w EUR / USD ze spreadem 2,3 pipsa. Pips EUR / USD to czwarta liczba po przecinku
(0,0001). Piąte miejsce po przecinku to kropki (dziesiąte części pipsa)
Czyli 10000 EUR x 0,00023 = 2,3 USD. Rachunek zysków i strat jest wyrażony w walucie kwotowanej, w tym przypadku w USD.
Kwota 2,3 USD zostanie odjęta od rachunku zysków i strat po otwarciu transakcji, a zatem natychmiast po otwarciu transakcji zysk / stratę tej
transakcji wyniesie - 2,3 USD (jeśli nie nastąpi natychmiastowa zmiana ceny rynkowej).
Oprócz powyższego, Spółka pobiera opłatę za finansowanie nocne (OF) za transakcje, które pozostają otwarte na koniec codziennej sesji
handlowej. Ten OF może podlegać kredytowi lub obciążeniu, obliczonemu na podstawie odpowiednich stóp procentowych dla walut, w których
obraca się instrument bazowy, powiększonych o marżę. Marża różni się w zależności od profilu ryzyka aktywa, a także różnicy między stopą
procentową każdej z dwóch par walutowych, a w przypadku EURUSD opłata za długie pozycje wynosi 8,86 USD za lot za noc (w przybliżeniu
w ujęciu rocznym 3 % opłaty) i 3,257 USD za krótkie pozycje za lot za noc (przybliżona roczna opłata 1%).
Jeśli wyliczony procent OF jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (uznana) na konto inwestora. Ujemny procent
procentowy OF oznacza, że odpowiednia kwota zostanie odjęta (obciążona) z konta inwestora. Jeżeli waluta kwotowana kontraktu CFD różni
się od waluty konta, OF zostanie przeliczone na walutę konta po obowiązującym kursie wymiany:
Obliczanie OF dla pozycji długich na 1 lot: Wielkość transakcji * stopa swap (długa)

100,000 X -0.00008861 = -8.86 USD
Obliczanie OF dla krótkich pozycji 1 lot: Wielkość transakcji * stopa swap (krótka)
100,000 X -0.00003257 = -3.26 USD
Tak więc, aby osiągnąć kwotę OF, pomnóż kwotę transakcji (w jednostkach aktywów bazowych), zgodnie z poniższym wzorem:
Kwota finansowania na koniec dnia = kwota transakcji × kurs ZAMIANA (https://nessfx.com/pl/trading/instruments/currencies)
Jak długo mam to trzymać i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Kontrakty CFD na kryptowaluty są zwykle przechowywane krócej niż 24 godziny. Możesz wypłacić kontrakt CFD w dowolnym momencie w
zwykłych godzinach rynkowych, ale cena może nie być korzystna dla Ciebie lub Twoich celów inwestycyjnych.
Jak mogę złożyć skargę?
Formularz skargi online jest dostępny na stronie internetowej Spółki, który należy wypełnić i przesłać do Firmy
Dział zgodności bezpośrednio. Więcej informacji można znaleźć w naszym Podręczniku rozpatrywania skarg, dostępnym pod poniższym
linkiem: https://www.nessfx.com/pl/complaints-handling-manual
Jeśli uważasz, że Twoja skarga nie została rozstrzygnięta w zadowalający sposób, możesz również skierować skargę do Rzecznika Finansowego
Republiki
Cypryjskiej.
Aby
uzyskać
więcej
informacji,
kliknij
łącze:
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Inne istotne informacje
REALIZACJA RYNKU: Jeśli występuje opóźnienie między momentem złożenia zamówienia a jego realizacją, zamówienie może nie zostać
zrealizowane po oczekiwanej cenie. Transakcja zostanie przeprowadzona na warunkach rynkowych, a różnica w stosunku do żądanej ceny może
być znacząca. Warunki handlowe, a także wszystkie powiązane zasady i inne dokumenty ujawniające informacje na naszej stronie internetowej
zawierają ważne informacje dotyczące Twojego konta. Powinieneś upewnić się, że znasz wszystkie warunki i zasady, które mają zastosowanie
do Twojego konta. Ten dokument zawierający kluczowe informacje nie zawiera wszystkich informacji dotyczących produktu. Więcej informacji
o produkcie i prawnie wiążących warunkach dotyczących produktu można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem
http://nessfx.com/pl/about/legal-documents or contact our Support Team at support@nessfx.com.
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