
 

DOCUMENT PRIVIND INFORMAȚIILE CHEIE 

PENTRU INVESTITORII ÎN  

CFD pe Forex 

Obiectiv 
 

Acest document vă oferă informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este material de marketing. Informațiile sunt 

solicitate prin lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale ale acestui produs 

și să vă ajute să îl comparați cu alte produse. 

 

Produs 
 

Denumire produs: Contract pentru diferență pe Perechi Valutare (FX, Forex, Rolling Spot Forex), prin care o pereche de 

monede este compusă dintr-o monedă majoră, minoră sau exotică, comparativ cu una dintre următoarele monede majore: dolar 

american, euro, yen japonez, sterlină liră, dolar canadian sau franc elvețian. 

Producător: TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. Compania este înregistrată ca o firmă de investiții din Cipru (CIF) sub 

numărul de înregistrare HE272810 și autorizată de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) cu numărul de licență 

158/11. Compania este reglementată de Legea 87 (I) / 2017 privind serviciile și activitățile de investiții și piețele reglementate. 

Puteți găsi mai multe informații despre TeleTrade-Dj International Consulting Ltd și produsele noastre la 

https://www.teletrade.eu/ro  Ne puteți contacta, de asemenea, la +35722514442. Acest document a fost actualizat ultima dată pe 

22 ianuarie 2020. 

 

Avertisment: Sunteți pe cale să achiziționați un produs complex și care poate fi dificil de înțeles. 

 

Ce reprezintă acest produs? 

 
Tip produs: Un „contract pentru diferență” (CFD) este un instrument derivat pe piața Over The Counter (OTC). Mai exact, un 

contract de levier încheiat cu Compania care vă permite să obțineți o expunere indirectă la un activ de bază care, în acest caz, este 

o pereche FX, cum ar fi EUR/USD sau USD/JPY. Aceasta înseamnă că nu veți deține niciodată activul de bază, dar veți face 

câștiguri sau va suferi pierderi ca urmare a mișcărilor de preț ale activului de bază. Prima monedă listată într-o pereche FX se 

numește moneda de bază, iar cea de-a doua monedă este numită monedă de cotație (fiecare pereche valutară este listată ca un cod 

de trei litere). Prețul unei perechi FX este cât valorează o unitate din moneda de bază în moneda de cotare. Când ne referim la 

tranzacționarea Forex CFD, ne referim la schimbul noțional de o monedă pentru alta la un preț de schimb convenit. Perechile de 

valute pe care le oferim în prezent CFD-uri se găsesc pe https://www.teletrade.eu/trade/condition-mt4/forex 

 

Obiective: Obiectivul de tranzacționare a CFD-urilor este de a specula asupra mișcărilor prețurilor (în general pe termen scurt) 

într-un activ de bază. Randamentul tranzacției cu CFD depinde de evoluția prețului activului de bază și de mărimea poziției dvs. 

Vă permite să aveți o expunere parțială pe un instrument de bază, fără a fi nevoie să cumpărați instrumentul propriu-zis. De 

exemplu, credeți că se estimează o volatilitate semnificativă a perechii EUR/USD în favoarea EUR, deci, decideți să cumpărați 

un CFD (cunoscut și sub numele de „poziție long”), cu intenția de a-l vinde ulterior atunci când prețul perechii este mai mare 

decât nivelul inițial. Diferența dintre prețul la care cumpărați și prețul la care vindeți este egală cu profitul dvs., minus orice 

costuri relevante (dacă este cazul). Totuși, dacă credeți că prețul EUR va scădea, puteți vinde un CFD (cunoscut și sub denumirea 

de „poziție short”), cu intenția de a-l cumpăra mai târziu la un preț mai mic decât ați acceptat anterior să îl vindeți, rezultând la 

noi vă plătim diferența, minus orice costuri relevante (dacă este cazul). Cu toate acestea, în orice circumstanță, dacă moneda de 

bază (și, prin urmare, prețul perechii FX) se mișcă împotriva dvs. și poziția ta este închisă, fie de către dvs., fie ca urmare a unui 

apel de marjă, ne-ați datora suma oricărei pierderi pe care au suferit sub rezerva protecției noastre soldului negativ. Pentru a 

deschide o poziție, trebuie să depuneți un procent din valoarea totală a contractului în contul dvs. Aceasta este denumită cerința 

inițială a marjei. În anumite circumstanțe, poate fi necesar să efectuați plăți suplimentare pentru a compensa pierderile (adică 

plăți în marjă). Pârghia maximă aplicabilă pentru investitorii cu amănuntul este de 30: 1 (cerința marjei de 3,33%) pentru 

monedele majore (perechile de monede constituite din două dintre următoarele monede: USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF) și 

20: 1 (cerință de marjă de 5%) pentru monede minore (perechi de monede care nu includ două dintre monedele menționate mai 

sus. 

 

Investitorul Retail: Tranzacționarea cu aceste produse este potrivită atât pentru clienții retail, cât și pentru cei profesioniști, cu 

toate acestea, este destinată investitorilor care (i) au o toleranță la risc ridicat; (ii) tranzacționează cu bani pe care își pot permite 

să îi piardă, sub rezerva protecției soldului negativ; (iii) să aibă experiență de tranzacționare și/sau cunoștințe de investiții cu 

privire la produse cu efect de levier și să înțeleagă impactul riscurilor asociate tranzacționării în marjă; și (iv) caută în principal 

posibilitatea creșterii de capital pe un orizont scurt de timp, riscând anumite sume din fondurile proprii în instrumentele piețelor 

financiare. Produsul este un produs de auto-tranzacționare și este destinat doar investitorilor activi, adică investitorilor pregătiți să 

monitorizeze personal cotațiile, să execute tranzacții de tranzacționare și să ia propriile decizii asupra pozițiilor lor. Fiecare CFD 

pe care îl tranzacționați cu noi este specific pentru dvs. și alegerile dvs. Veți fi responsabil pentru alegerea activelor de bază; când 

deschideți și închideți poziția; dimensiunea poziției dvs. (și, prin urmare, marja necesară); și dacă folosiți orice instrumente de 

gestionare a riscurilor pe care le oferim, cum ar fi stop loss și take profit. Vă rugăm să rețineți că fiecare dintre pozițiile dvs. va fi, 

de asemenea, afectată de orice altă poziție deschisă pe care o aveți. 
 

Termen:  CFD-urile pe FX nu au, în general, data de scadență sau perioada minimă de păstrare și nici o durată determinată și vor 

expira numai atunci când decideți să închideți o tranzacție sau dacă nu aveți marja disponibilă pentru a menține poziția deschisă. 

 

https://www.teletrade.eu/ro
https://www.teletrade.eu/trade/condition-mt4/forex


Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb? 

 
Summary Risk Indicator (SRI):  Compania a clasificat acest produs ca un produs cu risc ridicat datorită caracteristicilor de 

tranzacționare, prin urmare, acest produs obține cel mai mare punctaj de risc, care este 7 din 7. CFD-urile pe FX sunt extrem de 

speculative și prezintă un nivel ridicat de risc de a 

pierde tot inițialul. depozit și/sau investiție. 

Fiți conștienți de riscul valutar. Datorită plăților în 

altă monedă, randamentul final depinde de cursul 

de schimb dintre cele două valute. Acest risc 

valutar nu este recunoscut în indicatorul de mai 

sus. Riscurile de tranzacționare sunt intensificate 

prin levier - în orice caz, pierderile nu vor depăși 

niciodată suma investită. În cazul în care soldul 

contului unui Client intră pe teritoriul negativ, de 

exemplu din cauza unui decalaj pe piață, această 

sumă nu va fi solicitată de către Companie, iar 

contul Clientului va fi readus la zero (0). În 

perioadele cu volatilitate ridicată sau incertitudine 

economică a pieței, evoluția prețurilor pieței poate 

fluctua în mod critic; astfel de fluctuații sunt și 

mai importante dacă pozițiile dvs. sunt sub efect de levier și pot fi, de asemenea, afectate negativ. În consecință, apelurile de 

marjă pot fi efectuate în acel moment sau în mod frecvent. În caz de neplată, pozițiile deschise pot fi închise și orice deficiență va 

fi suportată de client. Începeți să tranzacționați cu CFD-uri numai după înțelegerea și acceptarea riscurilor aferente. Analizați cu 

atenție dacă tranzacțiile cu produse de levier sunt adecvate pentru dvs. 

Scenarii de performanță: Scenariile prezentate ilustrează performanța investiției dvs. în cazul tranzacționării intra-day. Le 

puteți compara cu scenariile altor produse. Scenariile prezentate sunt o estimare a performanței viitoare bazată pe dovezi din 

trecut cu privire la modul în care valoarea acestei investiții variază și nu reprezintă un indicator exact. Ceea ce veți obține va 

varia în funcție de performanța pieței și de cât timp mențineți investiția. Scenariile sunt evaluate în moneda de tranzacționare care 

poate diferi de moneda de decontare. Scenariul de stres arată ceea ce s-ar putea să vă întoarceți în circumstanțe extreme ale pieței 

și nu ține cont de situația în care nu suntem capabili să vă plătim sau să ne îndeplinim obligațiile. Tabelul de mai jos reprezintă 

rezultatele posibile ale profitului sau pierderii în diferite scenarii pentru un contract tipic de perechi FX. Scenariul presupune că 

cumpărați 100.000 (1 lot) contract CFD aferent unei perechi EURUSD subiacente la prețul de 1,15, ceea ce înseamnă că 

expunerea dvs. noțională la perechea FX de bază este de 115.000 USD (100.000 contracte x prețul de cumpărare de 1.1500). 

Presupunând că marja inițială pentru acest CFX FX este de 3,33%, va trebui să depuneți doar 3 834 USD, ceea ce reprezintă 

3,33% din expunerea noțională de 115 000 USD, sau altfel spus o expunere parțială la 1:30. 

Scenariu de 

performanță lungă 

Preț de 

deschidere 

Preț de închidere Schimbare de 

preț 

Profit/Pierdere Randament 

în% din 

capitalul 

investit de 

$3,834 

Favorabil  $1.1500 $1.2000 +4.3% +$5,000 +130% 

Moderat $1.1500 $1.1600 +0.9% +$1,000 +26% 

Nefavorabil $1.1500 $1.1200 -2.6% -$3,000 -78% 

Stres $1.1500 $1.0900 -5.2% -$6,000 -156%* 

Scenariu de 

performanță scurtă 

Preț de 

deschidere 

Preț de închidere Schimbare de 

preț 

Profit/Pierdere Randament 

în% din 

capitalul 

investit de 

$3,834 

Favorabil  $1.1500 $1.0900 +5.2% +$6,000 +156% 

Moderat $1.1500 $1.1200 +2.6% +$3,000 +78% 

Nefavorabil $1.1500 $1.1600 -0.9% -$1,000 -26% 

Stres $1.1500 $1.2000 -4.3% -$5,000 -130%* 

 

* plafonarea efectivă la -3,834 (-100%) datorită protecției noastre negative de capital - un investitor nu poate pierde mai multe 

fonduri decât a depus - deci, în mod eficient, aceste scenarii înseamnă pierderi totale de capital. 

  



Ce se întâmplă dacă TeleTrade-DJ International Consulting nu poate achita 

despăgubirile? 

 
Dacă TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile financiare față de 

dvs., atunci puteți pierde întreaga valoare a investiției dvs. (adică soldul contului deținut de companie). Cu toate 

acestea, Compania este membră a Fondului de compensare a investitorilor, care acoperă clienții eligibili până la 

maximum 20.000 € de persoană. Mai multe detalii pot fi găsite aici. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 

segregă toate fondurile clienților retail de fondurile proprii în conformitate cu regulile CySEC privind salvgardarea 

instrumentelor financiare și a fondurilor ce aparțin clienților, prin urmare, fondurile clienților retail nu sunt supuse 

riscului vreunei proceduri împotriva companiei. 

Care sunt costurile?  

 
Costuri de tranzacționare: Tabelul de mai jos reprezintă diferite tipuri de costuri asociate cu tranzacționarea CFD-

urilor pe Forex: 
 

Costuri 

de 

intrare 

sau de 

ieșire 

unice 

Spread 

Spread este diferența dintre prețul bid (cumpărare) și prețul ask (vânzare) pe 

instrumentul specific pe care îl tranzacționezi. Acest cost se aplică tuturor 

tranzacțiilor și se realizează de fiecare dată când deschizi și închizi o tranzacție. 

Spread-urile pentrun efectuarea unei tranzacții pe perechi valutare  sunt afișate 

aici 

Comision 

Acesta este comisionul pe care îl plătiți atunci când cumpărați și vindeți un 

instrument. Acest cost nu poate fi taxat pentru anumite tipuri de cont. Puteți 

verifica dacă comisionul se aplică în contul de tranzacționare al un anumit tip aici 

Valuta de conversie 

Acesta este un cost pentru conversia profiturilor și pierderilor realizate, precum și 

a oricăror costuri și taxe pentru tranzacționarea cu instrumente denominate într-o 

monedă diferită de cea a contului dumneavoastră. De exemplu. s-ar aplica pentru 

tranzacționarea AUDUSD în conturi EUR, dar nu s-ar aplica pentru aceeași 

tranzacționare în conturi USD. 

Costuri 

curente 
Swap 

Acesta este costul de finanțare pentru menținerea poziției deschise peste noapte. 

Costul swap poate fi pozitiv sau negativ în funcție de instrumentul care urmează 

să fie tranzacționat. Punctele swap pe termen lung și scurt pentru fiecare 

instrument oferit sunt afișate aici 
 

Cât timp trebuie să dețin produsul și dacă pot scoate banii mai devreme? 

 
Pentru CFD-urile pe Forex nu există o perioadă de deținere recomandată sau minimă. Ar trebui să vă asigurați că monitorizați 

produsul în permanență, pentru a determina când este momentul potrivit pentru a vă închide poziția, ceea ce poate fi făcut în orice 

moment în timpul orelor de piață, care este de 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână la toate zile în care piața este deschisă. 

Consultați orele de tranzacționare și condițiile detaliate de tranzacționare ale produselor pe 

https://www.teletrade.eu/trade/condition-mt4/forex. Aveți mână liberă pentru a decide când să vă deschideți și să închideți 

poziția. Cu toate acestea, rețineți că vă putem închide poziția fără consimțământul dvs. prealabil dacă nu mențineți o marjă 

suficientă în contul dvs. sau o tranzacție poate fi închisă din cauza pierderii sau a lua profitul stabilit. Orice poziții deschise pe 

contul dvs. pot fi închise automat dacă fondurile disponibile scad sub 50% (pentru conturile retail) sau sub 20% (pentru conturile 

profesionale) din marja necesară pentru a deschide aceste poziții. Puteți solicita retragerea de fonduri disponibile în contul dvs. în 

orice moment, iar acestea vor fi procesate, dacă sunt eligibile, cât mai curând posibil sau în ziua lucrătoare următoare. Se aplică 

sume minime de retragere. Unele bănci pot percepe taxe per tranzacție. 

Cum pot depunde o reclamație? 
Dacă doriți să faceți o reclamație, trebuie să trimiteți un e-mail cu descrierea completă a problemei la care v-ați 

confruntat la  complaint@teletrade.eu . După trimiterea unei reclamații scrise, un membru al echipei noastre va 

trimite o confirmare electronică de primire la adresa de e-mail înregistrată a reclamantului în termen de cinci (5) zile 

lucrătoare de la primire, pentru a verifica dacă Compania a primit plângerea. Dacă nu sunteți mulțumit de decizia 

finală a Companiei, atunci puteți depune o plângere la Ombudsmanul financiar pe 
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page15_en/page15_en?OpenDocument . 
 

Other relevant information 

 
Veți găsi informații detaliate despre CFD-urile pe Fprex aici. Asigurați-vă că citiți și înțelegeți termenii de afaceri, 

politica de executare a ordinelor de sinteză și avertismentul de avertisment privind riscul afișat în secțiunea juridică 

a websiteului 

 

https://www.teletrade.eu/about/investor-comp
https://www.teletrade.eu/trade/condition-mt4/forex
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https://www.teletrade.eu/trade/condition-mt4/forex
mailto:complaint@teletrade.eu
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page15_en/page15_en?OpenDocument
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