DOCUMENT PRIVIND INFORMAȚIILE CHEIE
PENTRU INVESTITORII ÎN

CFD-uri pe ACȚIUNI
Obiectiv
Acest document vă oferă informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este un 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 acțiunile US - AA Alcoa Corporation, AAPL Apple Inc., ADBE Adobe Systems
Incorporated, AEGN Aegion Corporation, AIG American International Group, Inc., ALK Alaska Air Group, Inc., AMD Advanced
Micro Devices, Inc., AMZN Amazon.com, Inc., AXP American Express Company, BA The Boeing Company, BABA Alibaba Group
Holding Limited, BAC Bank of America Corporation, BHP BHP Billiton Limited, BIDU Baidu, Inc., BLK BlackRock, Inc., BMY
Bristol-Myers Squibb Co., BP BP plc, BRKb Berkshire Hathaway Inc., BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV, C Citigroup Inc., CAT
Caterpillar Inc., CGC Canopy Growth Corporation, CL Colgate-Palmolive Company, CLDR Cloudera, Inc., CME CME Group Inc.,
CRON Cronos Group Inc., CSCO Cisco Systems, Inc., CVX Chevron Corporation, DE Deere & Company, DIS The Walt Disney
Company, DD DuPont de Nemours Inc., EBAY eBay Inc., F Ford Motor Company, FB Facebook, Inc., FCX Freeport-McMoRan Inc.,
FDX FedEx Corporation, GE General Electric Company, GILD Gilead Sciences, Inc., GM General Motors Company, GOLD.K
Barrick Gold Corporation, GOOG Alphabet Inc., GS The Goldman Sachs Group, Inc., GWPH GW Pharmaceuticals plc., HD The Home
Depot, Inc., HMC Honda Motor Co., Ltd., HON Honeywell International Inc., HPQ HP Inc., HSBC HSBC Holdings plc., IBM
International Business Machines Corporation, INTC Intel Corporation, IP International Paper Company, IQ iQIYI, Inc., ITUB Itau
Unibanco Holding S.A., IVZ Invesco Ltd., JD JD.com, Inc., JNJ Johnson & Johnson, JPM JPMorgan Chase & Co., KO The CocaCola Company, LAUR Laureate Education, Inc., MA Mastercard Incorporated, MBT Public Joint-Stock Company Mobile TeleSystems,
MCD McDonald's Corporation, MCO Moody's Corporation, MET MetLife, Inc., MGM MGM Resorts International, MMM 3M
Company, MO Altria Group, Inc., MOH Molina Healthcare, Inc., MRK Merck & Co., Inc., MS Morgan Stanley, MSFT Microsoft
Corporation, NBIX Neurocrine Biosciences, Inc., NFLX Netflix, Inc., NKE NIKE, Inc., NVDA NVIDIA Corporation, PFE Pfizer Inc.,
PG The Procter & Gamble Company, PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc., PM Philip Morris International Inc., PPC Pilgrim's
Pride Corporation, PYPL PayPal Holdings, Inc., RDSb Royal Dutch Shell plc, RIO Rio Tinto plc, SBGI Sinclair Broadcast Group, Inc,
SBUX Starbucks Corporation, SINA SINA Corporation, SMG The Scotts Miracle-Gro Company, SNE Sony Corporation, T AT&T
Inc., TLRY Tilray, Inc., TOT TOTAL S.A., TRV The Travelers Companies, Inc., TSLA Tesla, Inc., TSM Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company Limited, TWTR Twitter, Inc., UNH UnitedHealth Group Incorporated, UTX United Technologies Corporation,
V Visa Inc., VIAC ViacomCBS Inc., VOD Vodafone Group Plc, VZ Verizon Communications Inc., WB Weibo Corporation, WFC
Wells Fargo & Company, WMT Wal-Mart Stores, Inc., XOM Exxon Mobil Corporation, XRX Xerox Corporation, YNDX Yandex
N.V.)

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 derivat pe piața Over The Counter (OTC), mai exact, un contract cu
efect de levier încheiat cu Compania, care vă permite să obțineți o expunere indirectă la un activ de bază care, în acest caz, este
un stoc (pachet de acțiuni) ). Aceasta înseamnă că nu veți deține niciodată activul de bază, dar veți face profit sau veți suferi
pierderi ca urmare a mișcărilor de preț ale activului de bază. CFD-urile pe acțiuni pe care le oferim în prezent se găsesc pe
https://www.teletrade.eu/trade/condition-ndd-mt4/stock
Obiective: Obiectivul de tranzacționare pe CFD-uri este de a specula asupra mișcărilor prețurilor (în general pe termen scurt)
într-un activ de bază. Rentabilitățile CFD-urile la tranzacționarea pe acțiuni depind de mișcările prețului stocului 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 așteaptă o volatilitate semnificativă la American Express Company, deci puteți decide să
achiziționați un CFD (cunoscut și sub denumirea de „poziție long”) pe Acțiuni, cu intenția de a-l vinde ulterior atunci când prețul
instrumentului depășește 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 companiei American Express 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 pentru , rezultând ca noi să vă plătim diferența, minus orice costuri relevante (dacă este ca zul). Cu
toate acestea, în orice circumstanță în cazul în care prețul se mișcă împotriva dvs. și poziția dvs. este închisă, fie de căt re dvs., fie
ca urmare a unui apel de marjă, ne-ar trebui să ne datoram valoarea oricărei pierderi pe care le-ați suportat 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 (a se vedea în continuare mai jos). Tranzacționarea în marjă poate mări orice
pierdere sau câștig obținut.

Pârghia maximă aplicabilă pentru investitorii retail este de 5: 1 (cerința marjei de 20%).
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 ba ni 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 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.

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. Deși majoritatea acțiunilor pot fi
rezonabil de preț, CFD-urile pe acțiuni sunt încă foarte
speculative și poate avea un nivel ridicat de risc de a pierde
tot depozitul inițial și/sau investiția din cauza levierului
încorporat. Ar trebui să vă asigurați că contul dvs. conține o
marjă adecvată pentru a evita orice stop și pentru a vă
menține poziția deschisă. Fiți conștienți de riscul valutar. În
cazul CFDurilor cu valute de tranzacționare diferite,
elementele esențiale ale instrumentului sunt calculate în
moneda de tranzacționare. Decontarea tranzacțiilor în cont se
efectuează după conversia sumelor exprimate în diferite
valute. Randamentul final pe care îl veți obține depinde de
cursul de schimb dintre cele două monede. Acest risc nu este
considerat în indicatorul prezentat 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 dvs 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 e conomică a pieței,
evoluția prețurilor pieței poate fluctua în mod critic; astfel de fluctuații sunt și mai importante dacă pozițiile dvs. sunt afectate 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. 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 trecu t 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. (AXP - American Express Company) care s-ar materializa în cazul unei mișcări
ascendente sau descendente a prețului în acest stoc. Scenariul presupune că cumpărați un contract CFD cu 1 lot pe 100 de acțiun i ale
AXP. Prețul acțiunii este de 102,85 USD, ceea ce înseamnă că expunerea dvs. noțională la stocul de bază este de 10 285 USD (1 00
acțiuni x prețul de cumpărare de 102,85 USD). Presupunând că marja inițială pentru acest CFD este de 20%, înseamnă că va trebui să
depuneți doar 2,057.00 USD, ceea ce reprezintă 20% din expunerea noțională de 10,285 USD.
Preț de
Randament în%
Scenariu de
Schimbare de
deschidere
Preț de închidere
Profit/Pierderi din capitalul
performanță lungă
preț
investit de $2,057
Favorabil
$102.85
$110
7.00%
+$715
+34.75%
Moderat
$102.85
$105
2.10%
+$215
10.45%
Nefavorabil
$102.85
$100
-2.80%
-$285
-13.85%
Stres
$102.85
$90
-12.50%
-$1285
-62.46%
Preț de
Randament în%
Scenariu de
Schimbare de
deschidere
Preț de închidere
Profit/Pierderi din capitalul
performanță scurtă
preț
investit de $2,057
Favorabil
$102.85
$90
+12.5%
+$1285
+62.46%
Moderat
$102.85
$100
+2.8%
+$285
+13.85%
Nefavorabil
$102.85
$105
-2.1%
-$215
-10.45%
Stres
$102.85
$110
-7.0%
-$715
-34.75%
Scenariile de mai sus arată performanța investiției dvs. Trebuie să rețineți întotdeauna că o mișcare volatilă a prețurilor p oate duce rapid
la profit sau pierdere a investiției dvs. și că un procent mic din modificarea prețului ar putea duce la modificări semnificative ale
rentabilității investiției datorită efectului de levier.

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 est e
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
Acțiuni:

Spread
Costuri
de
intrare
sau de
ieșire
unice

Comision

Valuta de conversie

Costuri
curente

Swap

Un 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 un anumit CFD pe Acțiuni sunt
afișate aici
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
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. aceasta s-ar aplica
pentru tranzacționarea pe acțiuni americane, care este exprimat în USD în conturi
în euro, dar nu s-ar aplica pentru aceeași tranzacționare în conturi USD.
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 acțiuni nu există o perioadă de păstrare 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 poate fi foarte diferit pentru CFD-uri pe diferite acțiuni, în funcție de care țările în care se
tranzacționează astfel de valori mobiliare. Consultați orele de tranzacționare și condițiile detaliate de tranzacționare ale
produselor pe https://www.teletrade.eu/trade/condition-ndd-mt4/stock. 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 pozi ții 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 disponibil e 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

Alte informații importante
Veți găsi informații detaliate despre CFD-urile pe Acțiuni 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 site-ului

