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Εισαγωγή
Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (εφεξής η «Εταιρεία») είναι Εταιρεία Επενδύσεων
που ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (αρ. άδειας CIF 158/11).
Η παρούσα Πολιτική εκδίδεται σύμφωνα με και θεσπίζεται σύμφωνα με:
➢ Οδηγία 2014/65/ΕΕ της ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (εφεξής «MiFID»).
➢ Νόμος 87(Ι)/2017 για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, την Άσκηση Επενδυτικών
Δραστηριοτήτων και τη Λειτουργία Ρυθμιζόμενων Αγορών (εφεξής «ο Νόμος»)·
➢ Οδηγία CySec DI144-2014-14 για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ.
➢ Εγκύκλιος C168 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (εφεξής «CySec»).
➢ Εγκύκλιος C271 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (εφεξής «CySec»).
➢ ESMA/2016/1165 - Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την παροχή CFD και άλλων
κερδοσκοπικών προϊόντων σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της MiFID.
➢ ESMA35-43-1135 – Ειδοποίηση για τις αποφάσεις παρέμβασης προϊόντων της ESMA σε
σχέση με τα CFD και τα Binary Options.
➢ ESMA35-36-1262 – Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα προσωρινά μέτρα
παρέμβασης προϊόντων της ESMA σχετικά με την εμπορία, τη διανομή ή την πώληση
CFD & Binary Options σε πελάτες λιανικής.
➢ Απόφαση (ΕΕ) 2018/796 της ΕΑΚΑΑ της 22ας Μαΐου 2018 για τον προσωρινό
περιορισμό των συμβάσεων για διαφορές στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 40 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
όπως ισχύει.
➢ Οδηγία DI87-09 της ΕΚΚ για τον περιορισμό του μάρκετινγκ, διανομής ή πώλησης
συμβάσεων για διαφορές (CFD) σε ιδιώτες πελάτες (μόνο στα ελληνικά)
➢ CMVM Κανονισμός αριθ. 5/2019 Περιορίζει την εμπορία, διανομή και πώληση
συμβάσεων για διαφορές και απαγορεύει την εμπορία, διανομή και πώληση δυαδικών
δικαιωμάτων στην Πορτογαλία σε ιδιώτες επενδυτές
➢ Απόφαση KNF 456.2.2019 σχετικά με τη θέσπιση περιορισμών στην εμπορία, διανομή
και πώληση σε ιδιώτες πελάτες συμβάσεων επί διαφοράς (CFD) [DECYZJA NR
DAS.456.2.2019 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO w sprawie ustanowienia
zaprojiazryaz. sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD)]
➢ Απόφαση CONSOB n. 20976 Περιορισμοί στην εμπορία, διανομή και πώληση, στην
Ιταλία ή από την Ιταλία, Συμβάσεων Διαφοράς σε πελάτες λιανικής σύμφωνα με το
άρθρο. 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600 της 15ης Μαΐου 2014 [Delibera n. 20976 Limitazioni alla tradeizzazione, alla distribuzione e alla vendita, in Italia o dall'Italia, di
Contratti per Differenza ai clienti al dettaglio ai sensi dell'art. 42 del regolamento (UE)
n. 600 del 15 maggio 2014]
➢ Κανονισμός ASF αριθ. 11/2018 σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του
άρθ. 104 του Νόμου αρ. 126/2018 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων [Κανονισμός
αριθ. 11/ 2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 Privind
Piețele de instrumente οικονομικά]
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➢ Εθνικά μέτρα παρέμβασης προϊόντων σε σχέση με την εμπορία, διανομή ή πώληση CFD
σε πελάτες λιανικής, όπως ισχύουν σε όλα τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Οι παραπάνω Οδηγίες, νόμοι, κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται στο εξής ως
«Εφαρμοστέοι Κανονισμοί».

Εφαρμογή και Σκοπός
Αυτή η Πολιτική θεωρείται ως μέρος της Συμφωνίας Πελάτη μεταξύ της Εταιρείας και του
Πελάτη και θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τη Συμφωνία Πελάτη και τους Όρους &
Προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού συναλλαγών με την Εταιρεία,
ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί με την παρούσα Πολιτική.
Η χρήση μόχλευσης σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να διαπραγματεύονται θέσεις μεγαλύτερες
από το χρηματικό ποσό στους λογαριασμούς συναλλαγών τους. Η υψηλή μόχλευση μπορεί να
αυξήσει σημαντικά την πιθανή απόδοση, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει σημαντικά τις πιθανές
απώλειες.
Επιπλέον, το αποτέλεσμα της μόχλευσης είναι ασύμμετρο, όπου οι ζημίες των πελατών της
Εταιρείας περιορίζονται στις καταθέσεις τους (βλ. «Προστασία αρνητικού υπολοίπου»
παρακάτω), ενώ η επίδραση της μόχλευσης στις αποδόσεις στους λογαριασμούς πελατών δεν
περιορίζεται. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το σύνολο των μέτρων για να περιορίσει τα αποτελέσματα
των συναλλαγών με μόχλευση εντός των ορίων της ανοχής των αντισυμβαλλομένων σε ζημίες.
Αυτή η Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία ορίζει τα επίπεδα μόχλευσης και
τις διαδικασίες της σε σχέση με τις συναλλαγές των πελατών της σε χρηματοοικονομικά μέσα που
προσφέρει η Εταιρεία για τον παραπάνω σκοπό. Η Πολιτική ισχύει για όλους τους λογαριασμούς
που ανοίγει η Εταιρεία για συναλλαγές σε μέσα Forex και CFD.
Επιπλέον, αυτή η Πολιτική στοχεύει να διασφαλίσει ότι η μόχλευση που προσφέρεται στους
Ιδιώτες πελάτες είναι προς το συμφέρον τους προκειμένου να αυξηθεί η προστασία των
επενδυτών.

Προσέγγιση
Η Εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης των πελατών και με το
καθήκον της να ενεργεί με δίκαια, ειλικρίνεια, επαγγελματικά και προς το συμφέρον των πελατών
της σύμφωνα με τους Ισχύοντες Κανονισμούς. Η Εταιρεία ενεργεί επίσης σύμφωνα με την
απαίτηση εφαρμογής πολιτικών και διαδικασιών για τον εντοπισμό, τη μέτρηση και τη διαχείριση
όλων των ουσιωδών πηγών και των επιπτώσεων των κινδύνων αγοράς.
Η ακόλουθη πολιτική έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη δίκαιης μεταχείρισης των Πελατών της
Εταιρείας και την αύξηση της προστασίας των επενδυτών με τον καθορισμό επιπέδων μόχλευσης που
αντικατοπτρίζουν τη γνώση και την εμπειρία του Πελάτη στη διαπραγμάτευση πολύπλοκων
χρηματοοικονομικών μέσων (όπως Forex και CFD), δεδομένου ότι η συναλλαγή με μόχλευση και
περιθώριο είναι βασικά χαρακτηριστικά του αυτά τα προϊόντα.
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Σε σχέση με τη μόχλευση, αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία θα κάνει μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Προσφέρετε στους Πελάτες διαφοροποιημένα επίπεδα μόχλευσης με βάση την
αξιολόγηση της γνώσης και της εμπειρίας των Πελατών στη διαπραγμάτευση
σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων.
2. Προσφέρετε στον Πελάτη τη δυνατότητα αλλαγής των επιπέδων μόχλευσης για
υπάρχοντες λογαριασμούς.
3. Να διαθέτουν αποτελεσματικό μηχανισμό για τον περιορισμό του κινδύνου έλλειψης
κεφαλαίων πελατών που προκύπτει από την εφαρμογή της μόχλευσης·
4. Ορίστε τα δικά διαχείριση του κινδύνου όρεξη και φέρει τον κίνδυνο της ικανότητα
και διαθέτουν διαδικασίες και πρακτικές για τη διαχείριση των κινδύνων αγοράς που
απορρέουν από την μόχλευση των συναλλαγών με τους πελάτες του τόπου?
5. Εφαρμόστε ρυθμιστικές απαιτήσεις και ανώτατα όρια όπως ορίζονται από την ΕΚΚ ή
οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική αρχή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου προσφέρονται
οι υπηρεσίες της Εταιρείας.

Ορισμοί
Το "Υπόλοιπο" απεικονίζει το άθροισμα του καθαρού ποσού που διατηρείται στον Λογαριασμό
του Πελάτη μετά από όλες τις ολοκληρωμένες συναλλαγές, συναλλαγές, καταθέσεις και
αναλήψεις.
Τα "Ίδια Κεφάλαια" αντιπροσωπεύουν την αξία κεφαλαίου του Λογαριασμού του Πελάτη που
είναι το υπόλοιπο συν ή μείον τυχόν κυμαινόμενο κέρδος/ζημία μιας ανοικτής θέσης.
Η "Μόχλευση" είναι η ικανότητα να ελέγχετε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό χωρίς να έχετε
πραγματικά αυτό το ποσό. Εκφράζεται ως αναλογία όπως 1:2, 1:10, 1:30. Ο λόγος
αντιπροσωπεύει τη συσχέτιση του πόσες φορές αυξάνεται η αγοραστική δύναμη και επιτρέπει
στον Πελάτη να συναλλάσσεται ποσά σημαντικά υψηλότερα από τα κεφάλαια που επενδύει ο
Πελάτης.
Η «Απαίτηση Περιθωρίου» είναι η μόχλευση που εκφράζεται σε ποσοστιαίες τιμές. Για
παράδειγμα, μια μόχλευση 1:30 είναι μια απαίτηση περιθωρίου 3,33%
Το "Περιθώριο" είναι ο όρος που δίνεται στο χρηματικό ποσό που απαιτείται για να ανοίξει μια
συναλλαγή. Το περιθώριο υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή αγοράς του βασικού
νομίσματος του λογαριασμού του εμπόρου έναντι του βασικού νομίσματος του λογαριασμού του
εμπόρου, του όγκου που ζητήθηκε και του επιπέδου μόχλευσης του λογαριασμού του εμπόρου.
Το «Δωρεάν περιθώριο» σημαίνει το ποσό των διαθέσιμων κεφαλαίων στον Λογαριασμό Πελάτη
για το άνοιγμα νέων συναλλαγών ή για τη διατήρηση της ήδη ανοιγμένης.
Το "Επίπεδο περιθωρίου" υποδεικνύει την αναλογία ιδίων κεφαλαίων προς χρησιμοποιημένο
περιθώριο και καθορίζει εάν οι έμποροι μπορούν να λάβουν νέες θέσεις ή όχι.
Το «Margin Call» είναι μια προειδοποίηση που εμφανίζεται όταν ο λογαριασμός του Πελάτη
εξαντλείται επαρκή κεφάλαια για να διατηρήσουν μια ανοιχτή θέση στην αγορά.
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Το "Stop Out" (ή το κλείσιμο) συμβαίνει όταν το επίπεδο περιθωρίου του λογαριασμού
συναλλαγών πέσει κάτω από ένα καθορισμένο επίπεδο, τότε οι λιγότερο κερδοφόρες θέσεις (οι
θέσεις με τη μεγαλύτερη απώλεια) θα αρχίσουν να κλείνουν αυτόματα μία προς μία για να
απελευθερώστε όσο το δυνατόν περισσότερο περιθώριο και κάντε διαθέσιμο ελεύθερο περιθώριο
για να διατηρήσετε τις ανοιχτές θέσεις. Σκοπός του Stop out είναι η προστασία των ιδίων
κεφαλαίων του πελάτη και η αποφυγή πτώσης σε αρνητικό υπόλοιπο.

Διαφοροποιημένα Επίπεδα Μόχλευσης
Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους Πελάτες και Επαγγελματίες Πελάτες της Εταιρείας (είτε
είναι παρόντες είτε μελλοντικοί Πελάτες της Εταιρείας). Η Πολιτική δεν ισχύει για Επιλέξιμους
Αντισυμβαλλόμενους όπως ορίζονται από το Νόμο.
Τον Ιούνιο του 2018, η ESMA παρενέβη επίσημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και εισήγαγε νέα μέτρα
παρέμβασης προϊόντων σχετικά με τις διατάξεις των CFD και Forex σε σχέση με τους Πελάτες
Λιανικής. Κατά συνέπεια, από την 1η Αυγούστου 2018, η Εταιρεία έχει διαφοροποιήσει τα επίπεδα
μόχλευσης που προσφέρει ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Πελατών ως Επαγγελματίες
ή Λιανοπωλητές.

Ρυθμίσεις μόχλευσης για επαγγελματίες πελάτες
Στους Επαγγελματίες Πελάτες είτε από μόνοι τους είτε κατ' επιλογή (κατόπιν γραπτού αιτήματός τους)
προσφέρονται τα ακόλουθα επίπεδα μόχλευσης με βάση την ταξινόμηση και την έκθεση των πελατών:
➢
➢ Έως 100:1 για forex, μέταλλα, ενέργειες και δείκτες
➢

➢

Έως 10:1 για γεωγρικά προϊόντα, καθαρή θέση, και ETFs
Έως 5:1 για κρυπτονομίσματα

Απαιτήσεις κυμαινόμενου περιθωρίου για λογαριασμούς MT4
Οι απαιτήσεις κυμαινόμενου περιθωρίου ισχύουν μόνο για επαγγελματίες πελάτες και για τους τύπους
χρηματοοικονομικών
μέσων
σύμφωνα
με
τον
παρακάτω
πίνακα. Τα
CFD
σε Μετοχές, ETF και κρυπτονομίσματα έχουν σταθερές απαιτήσεις περιθωρίου σύμφωνα με τους Όρους
Συναλλαγών και ορίζονται παραπάνω.
1. Forex

Έκθεση σε USD

0 - 2,000,000
2,000,000 - 7,000,000
7,000,000-10,000,000
Πάνω από 10 εκατ

Standart Παρτίδες
USD
(Lot
=
100.000)
0 -19.99
20 - 69.99
70-99.99
Πάνω από
παρτίδες

Εφαρμόστηκε
μέγιστη
μόχλευση
1:100
1:50
1:50

100 1:10

Κυμαινόμενο
Περιθώριο
1.,20%
2.00%
4.00%
10.,00%
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2.

μέταλλα

Έκθεση σε USD

0 - 5.000.000
5.000.000 - 10.000.000
Πάνω από 10 εκατ

Συμβάσεις
XAUUSD
@
1340 ανά ουγκιά
(1 σύμβαση = 100
oz)
0 ~ 37,5
~37,5 - ~75
Πάνω από 75

Εφαρμόστηκε
μέγιστη
μόχλευση

Κυμαινόμενο
Περιθώριο

1:100
1:50
1:25

1,00%
2%
4,00%

Συμβόλαια
USCrude @ 65 ανά
βαρέλι
(1
συμβόλαιο = 1.000
bbl)
0 - ~ 15
~15 - ~76
~76 - ~149
Πάνω από ~ 149

Εφαρμόστηκε
μέγιστη
μόχλευση

Κυμαινόμενο
Περιθώριο

1:100
1:50
1:25
1:10

1,00%
2,00%
4,00%
10,00%

3. Ενέργειες
Έκθεση σε USD

0 - 1.000.000
1.000.000 - 5.000.000
5.000.000 - 10.000.000
Πάνω από 10 εκατ
4. Δείκτες
Έκθεση σε USD

Συμβάσεις US30 Εφαρμόστηκε
@
26200
(1 μέγιστη
σύμβαση = 10 μόχλευση
δείκτες)

Κυμαινόμενο
Περιθώριο

0 - 1.000.000

0 - ~ 3,82

1:100

1,00%

1.000.000 - 2.000.000

~3,83 - ~ 7,63

1:50

2,00%

2.000.000 - 5.000.000

~ 7,64 - ~ 19.1

1:25

4,00%

Πάνω από 5 εκ

Πάνω από ~ 19,2

1:10

10,00%

Ρυθμίσεις μόχλευσης για πελάτες λιανικής
Ισχύουν συγκεκριμένα όρια μόχλευσης για πελάτες λιανικής. Αυτοί οι νέοι κανόνες έχουν σχεδιαστεί για
να προσφέρουν περαιτέρω προστασία στους εμπόρους λιανικής.
Με την επιφύλαξη της Οδηγίας DI87-09 της CySEC, η Εταιρεία εφαρμόζει τα παρακάτω μέτρα που
αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη ενότητα αυτής της Πολιτικής Μόχλευσης.
όρια μόχλευσης όταν ανοίγετε μια θέση ποικίλλουν ανάλογα με τη μεταβλητότητα των υποκείμενων
περιουσιακών στοιχείων:
6
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•

•

•

•
•

3,33% (30:1 για τα κύρια ζεύγη νομισμάτων) της πλασματικής αξίας του μέσου όταν το υποκείμενο
ζεύγος νομισμάτων αποτελείται από οποιαδήποτε δύο νομίσματα όπως το δολάριο ΗΠΑ, το ευρώ, το
γιεν Ιαπωνίας, η λίρα στερλίνα, το καναδικό δολάριο ή το ελβετικό φράγκο ;
5% (20:1 για μη κύρια ζεύγη νομισμάτων, χρυσό και κύριους δείκτες μετοχών) της πλασματικής αξίας
του μέσου όταν ο υποκείμενος δείκτης, ζεύγος νομισμάτων ή εμπόρευμα είναι Euro Stoxx 50 (EUR50),
Financial Times Stock Exchange 100 (UK100 ), Cotation Assistee en Continu 40 (FRA40), Deutsche
Bourse AG German Stock Index 30 (GER30), Dow Jones Industrial Average (US30), Standard & Poor's
500 (US500), NASDAQ Composite Index (USTech100), ένα ζεύγος νομισμάτων τουλάχιστον ένα
νόμισμα που δεν αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο, ή Χρυσός.
10% (10:1 για εμπορεύματα εκτός του χρυσού και μη σημαντικούς δείκτες μετοχών) της πλασματικής
αξίας του CFD όταν ο υποκείμενος δείκτης εμπορευμάτων ή μετοχών είναι εμπόρευμα ή οποιοσδήποτε
μετοχικός δείκτης εκτός από αυτούς που ακούστηκαν στο προηγούμενο σημείο.
50% (2:1 για κρυπτονομίσματα) της πλασματικής αξίας του CFD όταν το υποκείμενο είναι ένα
κρυπτονόμισμα ή·
20% (5:1 για μεμονωμένες μετοχές και άλλες αξίες αναφοράς) της πλασματικής αξίας του CFD όταν το
υποκείμενο στοιχείο είναι μια μετοχή ή ένα υποκείμενο στοιχείο που δεν αναφέρεται διαφορετικά
παραπάνω

Απαίτηση Ελάχιστου
Περιθωρίου

Μέγιστη Μόχλευση

3,33%

30:1

5%

20:1

10%

10:1

20%

5:1

50%

2:1

Προϊόν (CFD σε
υποκείμενα μέσα όπως
παρακάτω)
Κύρια ζεύγη νομισμάτων
όπως περιγράφεται
παραπάνω
Μη κύρια ζεύγη
νομισμάτων, χρυσός,
κύριοι δείκτες μετοχών
Εμπορεύματα εκτός του
χρυσού, μη σημαντικοί
δείκτες μετοχών
Μεμονωμένα αποθέματα
και άλλες αξίες αναφοράς
Κρυπτονομίσματα

Όσον αφορά τους πελάτες λιανικής με κατοικία στην Πολωνία, αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για
τους έμπειρους πελάτες λιανικής (ERC), μια νέα κατηγορία ιδιωτών πελατών για τους οποίους η KNF
έχει θεσπίσει απαιτήσεις χαμηλότερου περιθωρίου ( Απόφαση KNF NR DAS.456.2.2019) .
Για να αποκτήσετε την ιδιότητα του έμπειρου πελάτη λιανικής (πρέπει να υποβληθεί γραπτή
αίτηση), πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω:
A. ένας πελάτης λιανικής έχει, εντός των τελευταίων 24 μηνών:
• ανοιγμένες συναλλαγές σε CFD με την ονομαστική αξία να είναι τουλάχιστον το ισοδύναμο

σε PLN των 50.000 ευρώ το καθένα, με τη συχνότητα τουλάχιστον 10 ανοιγμένων
συναλλαγών εντός τεσσάρων τριμήνων· ή
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• ανοιγμένες συναλλαγές σε CFD με την ονομαστική αξία να είναι τουλάχιστον το ισοδύναμο

σε PLN των 10.000 ευρώ το καθένα, με τη συχνότητα τουλάχιστον 50 ανοιγμένων
συναλλαγών εντός τεσσάρων τριμήνων· ή
• ανοιγμένες συναλλαγές σε CFDS με τη συνολική ονομαστική αξία να είναι τουλάχιστον το
ισοδύναμο σε PLN των 2.000.000 ευρώ το καθένα, υπό την προϋπόθεση ότι ένας πελάτης
έχει ανοίξει τουλάχιστον 40 συναλλαγές ανά τρίμηνο εντός τεσσάρων τριμήνων·
B. ένας πελάτης λιανικής έχει σχετική γνώση των παραγώγων, συμπεριλαμβανομένων των CFD,
επιβεβαιωμένη ως εξής:
• με την απόκτηση σχετικών επαγγελματικών πιστοποιητικών, ιδιαίτερα στους ακόλουθους

τομείς: Επενδυτικός Σύμβουλος, Χρηματιστής, Chartered Financial Analyst, Financial Risk
Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma ή σχετική
εξειδικευμένη εκπαίδευση, ή
• με συμμετοχή σε εκπαιδευτικές συνεδρίες διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών, σε παράγωγα,
συμπεριλαμβανομένων των CFD, που επιβεβαιώνονται με την απόκτηση σχετικών
πιστοποιητικών που εκδίδονται μετά από επαλήθευση γνώσεων από αρμόδιους φορείς που
πραγματοποιούν εκπαιδευτικές συνεδρίες, εντός των τελευταίων 12 μηνών· ή
• με επιβεβαίωση ότι ένας πελάτης ασχολείται ή δραστηριοποιήθηκε σε δραστηριότητα ή
εργασία βάσει σύμβασης εργασίας ή άλλης συμβατικής σχέσης ως βάση για την εκτέλεση
μιας λειτουργίας, για τουλάχιστον ένα έτος, σε θέση που απαιτεί επαγγελματικές γνώσεις
σχετικά με το άνοιγμα συναλλαγών σε CFD ή άλλα παράγωγα.
Ένας έμπειρος ιδιώτης πελάτης μπορεί να προσφέρει CFDs με ένα υψηλότερο επίπεδο της μόχλευσης,
όμως, οι υπόλοιποι περιορισμοί θα εξακολουθούν να επικρατούν.
Η Εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει ένα ελάχιστο αρχικό περιθώριο 1% της ονομαστικής αξίας ενός CFD
(δηλαδή 100:1 επίπεδο μόχλευσης), όταν το βασικό μέσο είναι:
•
•

ένα ζεύγος νομισμάτων,
μία από τις ακόλουθες χρηματιστηριακών δεικτών:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40);
Deutsche Boerse AG German Stock Index 30 (DAX30);
Dow Jones Industrial Average (DJIA);
Standard & Poors 500 (S&P 500);
Σύνθετος δείκτης NASDAQ (NASDAQ),
Δείκτης NASDAQ 100 (NASDAQ 100);
Nikkei Index (Nikkei 225)?
Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200);

EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);ΧΡΥΣΟΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα προκειμένου να αξιολογήσει την
κατηγοριοποίηση του πελάτη.
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Προϊόν (CFD σε
υποκείμενα μέσα
όπως παρακάτω)

Απαίτηση
Ελάχιστου
Περιθωρίου

Ελάχιστη
απαίτηση
περιθωρίου
για ERC
1%

Μέγιστη
μόχλευση για
ERC

3,33%

Μέγιστη
Μόχλευση
για πελάτες
λιανικής
30:1

Κύρια ζεύγη
νομισμάτων όπως
περιγράφεται
παραπάνω
Μη κύρια ζεύγη
νομισμάτων, χρυσός,
κύριοι δείκτες
μετοχών
Εμπορεύματα εκτός
του χρυσού, μη
σημαντικοί δείκτες
μετοχών
Μεμονωμένα
αποθέματα και άλλες
αξίες αναφοράς
Κρυπτονομίσματα

5%

20:1

1%

100:1

10%

10:1

10%

10:1

20%

5:1

20%

5:1

50%

2:1

50%

2:1

100:1

Ρυθμίσεις για CFD χωρίς μόχλευση
Η απαίτηση περιθωρίου για CFD χωρίς μόχλευση ορίζεται στο 100% (δηλαδή μόχλευση 1:1).
Δεδομένου ότι τα CFD χωρίς μόχλευση παρουσιάζουν την ίδια πολυπλοκότητα με άλλα προϊόντα
CFD, ισχύουν οι προστασίες σχετικά με τους Ιδιώτες Πελάτες και ορίζονται από την Οδηγία DI8709 της CySEC (δηλ. Προστασία αρνητικού υπολοίπου και κανόνας κλεισίματος περιθωρίου σε
βάση ανά λογαριασμό στο 50%).
Προϊόν (CFD σε
υποκείμενα μέσα
όπως παρακάτω)

Μεμονωμένες

Απαίτηση
Ελάχιστου
Περιθωρίου

Μέγιστη
Μόχλευση

100%

1:1

100%

1:1

μετοχές *
Διαπραγματεύσιμα
Αμοιβαία Κεφάλαια
(ETFs)*
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*Τα CFD που δεν έχουν μόχλευση μπορεί να βασίζονται σε οποιοδήποτε Υποκείμενο Μέσο που
προσφέρεται από την Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Εταιρεία μπορεί
κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προσθέσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε
υποκείμενο μέσο από τα προσφερόμενα μη μόχλευση CFD στην πλατφόρμα συναλλαγών.

Διαφοροποιητική μόχλευση για συγκεκριμένα προϊόντα
Καθώς τα CFDs σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών υποκείμενων κατηγοριών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων, η Εταιρεία θα ορίσει δείκτες μόχλευσης
για τέτοια μέσα με βάση τη μεταβλητότητα κάθε συγκεκριμένης υποκείμενης κατηγορίας
περιουσιακών στοιχείων και θα τους τροποποιήσει ανάλογα σε περίπτωση που οι συνθήκες της
αγοράς για τις συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων αλλάξουν υλικά. Η Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τους δείκτες μόχλευσης για τα CFD αυξάνοντας την απαίτηση
περιθωρίου, με ή χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
πιθανή αστάθεια της αγοράς και των χρηματοπιστωτικών μέσων. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το
δικαίωμα να μειώσει τους αποτελεσματικούς δείκτες μόχλευσης για συγκεκριμένα προϊόντα Forex
αυξάνοντας την απαίτηση περιθωρίου, με ή χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση για την
αντιμετώπιση πιθανών αστάθειας της αγοράς.

Προστασία αρνητικού υπολοίπου
Οι προσφορές της Εταιρείας όλους τους πελάτες της Αρνητικό Προστασίας Υπόλοιπο
εξασφαλίζοντας ότι η μέγιστη απώλεια για τους πελάτες σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους από την εκτέλεση αυτόματων εντολών διακοπής
Από τις θέσεις του Πελάτη ως ίδια κεφάλαια του Πελάτη πλησιάζει το μηδέν επίπεδο. Αυτό
σημαίνει ότι ο πελάτης δεν μπορεί ποτέ να χάσουν περισσότερα κεφάλαια από τα ποσά που
επενδύονται με την Εταιρεία, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την κατεύθυνση της θέσης και του
μεγέθους των πιθανών ζημιών άλλως συνάγεται από το επίπεδο μόχλευσης του λογαριασμού του
Πελάτη.
Επιπλέον, Σύμφωνα Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου οδηγία DI87-09 η Εταιρεία εφαρμόζει τον
κανόνα close-out περιθώριο σε κάθε λογαριασμό βάση σε 50% για Ιδιώτες Πελάτες, πράγμα που
σημαίνει ότι, αν το επίπεδο περιθωρίου του λογαριασμού πέσει κάτω από το 50% (Stop Out Επίπεδο)
, μία ή περισσότερες ανοικτές θέσεις θα κλείσουν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται ρητά στους
Όρους και Προϋποθέσεις. Margin Call ενεργοποιείται στο 70%.

Επιπτώσεις διαχείρισης κινδύνου
Δεδομένου ότι η μόχλευση μπορεί να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος των κερδών ή ζημιών από
τις συναλλαγές που εκτελούνται από την Εταιρεία, η επίδραση της μόχλευσης σε σημαντικούς
λογαριασμούς πελατών θα μπορούσε, υπό ορισμένες δυσμενείς συνθήκες, να εξελιχθεί σε
σημαντικό κίνδυνο για την κεφαλαιακή βάση της Εταιρείας. Έτσι, η Εταιρεία θα παρακολουθεί
σε συνεχή βάση την πραγματική δραστηριότητα των Πελατών που λαμβάνουν μόχλευση υψηλού
κινδύνου σε συνδυασμό με την Κεφαλαιακή Βάση και την οικονομική ισχύ της Εταιρείας.
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Η Εταιρεία θα συμμορφώνεται πάντα με το κανονιστικό πλαίσιο για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις
και οι δείκτες μόχλευσης που επιτρέπονται στους Πελάτες της δεν θα εμποδίζουν με κανέναν
τρόπο την Εταιρεία να συμμορφωθεί με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως
περιγράφονται στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Εταιρεία ενδέχεται να προβεί σε οποιεσδήποτε
ενέργειες ή συνδυασμό των παρακάτω:
•
•

•

Μειώστε τη μόχλευση σε συγκεκριμένα μέσα (CFD σε εμπορεύματα, ενέργειες, ζεύγη
εξωτικών συναλλάγματος)
Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας δημιουργώντας έτσι ένα Κεφαλαιακό Απόθεμα
ασφαλείας πάνω από τα ρυθμιστικά ελάχιστα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, το οποίο θα
προστατεύει την Κεφαλαιακή Βάση της Εταιρείας σε περίπτωση δυσμενών κινήσεων της
αγοράς.
Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για την προστασία της Κεφαλαιακής
Βάσης και της οικονομικής ευρωστίας της Εταιρείας.

Ειδικοί Κανονιστικοί Περιορισμοί
Τα μέτρα παρέμβασης προϊόντων της ESMA, τα οποία έχουν υιοθετηθεί ως εθνικά μέτρα
παρέμβασης προϊόντων από τις Ρυθμιστικές Αρχές των κρατών μελών της ΕΕ δεν περιορίζονται
σε πελάτες που εδρεύουν στον ΕΟΧ. Ισχύουν για ιδιώτες επενδυτές που κατοικούν τόσο στον
ΕΟΧ όσο και σε τρίτες χώρες. Το καθεστώς MiFID II δεν κάνει διακρίσεις με βάση την τοποθεσία
των πελατών, αλλά ισχύει μάλλον για υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες επενδύσεων που
είναι εξουσιοδοτημένες στον ΕΟΧ.
Ρυθμιστικά ανώτατα όρια ενδέχεται να υπάρχουν και σε άλλες δικαιοδοσίες, ανεξάρτητα από
τυχόν κατηγοριοποίηση πελατών λιανικής σε Έμπειρους ή Λιγότερο έμπειρους.
•
•
•

•

προστασία μέσω του κλεισίματος μιας θέσης σε περίπτωση που το υπόλοιπο των κεφαλαίων
που κατατέθηκαν στον λογαριασμό πέσει κάτω από το 50%.
προστασία αρνητικού υπολοίπου, δηλαδή αποτροπή ζημιών από τον πελάτη που
υπερβαίνουν την αξία των κατατεθειμένων κεφαλαίων.
πρόσβαση μόνο σε υλικό και διαφημίσεις των CFD που περιέχουν την τυποποιημένη
προειδοποίηση κινδύνου έναντι των κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε CFD,
και
απαγόρευση προσφοράς οικονομικών ή μη οικονομικών μπόνους που αποσκοπούν στην
ενθάρρυνση των πελατών να επενδύσουν σε CFD.

Η Εταιρεία θα παρακολουθεί τις ρυθμιστικές εξελίξεις σχετικά με τη χρήση μόχλευσης ή
περιορισμούς στην προσφορά CFD σε όλες τις χώρες όπου προσφέρει τις υπηρεσίες της και θα
προσαρμόσει τους όρους συναλλαγών της ανάλογα.
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Σύγκρουση συμφερόντων
Σύμφωνα με την κουλτούρα και την πολιτική της Εταιρείας για δίκαιη μεταχείριση των πελατών,
υπενθυμίζουμε στους πελάτες μας ότι η Εταιρεία μπορεί να είναι αντισυμβαλλόμενος στις
συναλλαγές σας. Η Εταιρεία θα λάβει, στο μέτρο του δυνατού, τα απαραίτητα μέτρα για την
αποφυγή τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων ή την επίλυση τυχόν υφιστάμενων συγκρούσεων
συμφερόντων μεταξύ της ή προσώπων που συνδέονται με την ίδια και τον Πελάτη ή μεταξύ των
πελατών της, σύμφωνα με τη Σύγκρουση συμφερόντων της Πολιτική συμφερόντων.

Τροποποιήσεις Πολιτικής
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει ή/και να τροποποιήσει την Πολιτική και τις
ρυθμίσεις της όποτε κρίνεται σκόπιμο ή επέρχεται σημαντική αλλαγή στο νομοθετικό/ρυθμιστικό
πλαίσιο ή στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας ή στις εσωτερικές διαδικασίες ή όποτε η Εταιρεία το
κρίνει απαραίτητο σύμφωνα με όρους της Σύμβασης Πελάτη.
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