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ЦЕЛ: Този документ предоставя на вас („клиента“) ключова информация за този инвестиционен
продукт. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да ви помогне
да разберете същността, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби на този продукт и
да ви помогне да го сравните с други продукти.
ДЗР са сложни инструменти и са с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж. 72.54%
от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.
Трябва да помислите дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете
високия риск да загубите парите си.

ИМЕ НА ПРОДУКТА: ДЗР за стоки

Посоченият продукт се предоставя от Instant Trading EU Ltd („Компанията“), кипърска
инвестиционна фирма („CIF“), регулирана от Кипърската комисия по ценни книжа и борси
(„CySEC“ или „Комисия“) с лицензен номер 266/15.
Дата: 11ти ноември 2019 г.| Уеб сайт: www.instaforex.eu | Имейл адрес: support@instaforex.eu
Тел. Номер: +35725654112 | Адрес: Спетсън 23a, 4000, Лимасол, Кипър
Ако имате някакви въпроси за този документ, използвайте горната информация, за да получите
помощ за вашето запитване.

На път сте да закупите продукт, който не е прост и може да е труден за разбиране.
Този продукт може да не е подходящ за всички инвеститори. Моля, уверете се, че
напълно разбирате свързаните рискове.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОЗИ ПРОДУКТ?

Вид
Договор за разлика за деривати („ДЗР“), който се търгува извънборсово („OTC“) - ДЗР за стоки.

Цели
ДЗР за стоки не е включен в списъка инструмент, но се търгува като извънборсов договор между
вас и Instant Trading EU LTD.

ДЗР за стоки ви позволява да имате еспозиция на движение на цената на основната акция, без
действително да притежавате стоката. ДЗР за стоки е споразумение между вас и Instant Trading
EU LTD за обмен на разликата в цената на базовия инструмент за определен период от време.
Разликата за обмен се определя от промяната в референтната цена на базовия инструмент. По
този начин, ако цената на основния актив се покачи и вие сте на дълги позиции в ДЗР, получавате
пари от Instant Trading EU LTD и обратно. ДЗР за стоки може да бъде закупен на дълги позиции
или продаден на къси, за да отговаря на вашето виждане за посоката на пазара в бъдеще.

ДЗР за стоки е продукт с ливъридж, който изисква да депозирате по-малка сума в брой като
маржин, вместо да плащате пълната стойност на експозицията си. Нивото на ливъридж зависи от
изискването за маржин за отделния ДЗР на стоки. Ще платите първоначален маржин
предварително, когато позицията бъде отворена. За инвеститорите на дребно, CySEC налага
минимален първоначален маржин от 5% или 10% от условната стойност на ДЗР на стоки и
изисква Instant Trading EU LTD да ликвидира отворени позиции, ако отговарящият на условията
капитал (ДЗР пари и нереализирани ДЗР P&L) във вашия сметка за търговия с ДЗР спадне под
50% от първоначалните изисквания за маржин за всички позиции в ДЗР.
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За кои инвеститори на дребно е предназначен
Търговията с този продукт няма да е подходяща за всички. Този продукт обикновено се използва
от лица, които по принцип искат да получат краткосрочни експозиции към финансови
инструменти/пазари; използват (търгуват) с пари, които могат да си позволят да загубят; имат
диверсифициран портфейл от инвестиции и спестявания; имат висока поносимост към риск; и
разбират въздействието и рисковете, свързани с маржин търговията.

Срок
Спот ДЗР инструментът няма дата на падеж. Ще трябва да имате адекватен баланс по сметката
си, за да избегнете затваряне на вашите отворени позиции или стоп-аут.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост мога да получа?

Обобщен показател за риска (SRI)
Обобщеният показател за риска е ориентир за нивото на риск на този продукт в сравнение с
други продукти. Това показва каква е вероятността продуктът да доведе до загуба на пари
поради движението на пазара.

1 2 3 4 5 6 7

По-нисък риск По-висок риск

Препоръчителен (необходим минимален) период на задържане: Няма

Обобщеният показател за риска е ориентир за нивото на риск на този продукт в сравнение с
други продукти. Той показва колко е вероятно продуктът да загуби пари поради движението на
пазарите или защото не сме в състояние да Ви платим. Класифицирахме този продукт като 7 от 7,
което е най-високият клас на риск. Това оценява потенциалните загуби от бъдещи резултати на
много високо ниво при лоши пазарни условия. Бъдете наясно с валутния риск. Когато търгувате
с ДЗР, който е деноминиран във валута, различна от основната валута или валута, която имате на
депозит във вашата сметка при нас, всички маржини, печалби, загуби и кредити и дебити за
финансиране във връзка с този ДЗР се изчисляват, като се използва валутата, в която е
деноминиран ДЗР. Този риск не се взема предвид в показания по-горе показател. При някои
обстоятелства, ако вашата сметка не съдържа достатъчно собствен капитал, за да отговори на
приложимите маржин изисквания, вашите отворени позиции ще бъдат ликвидирани. Общата
загуба, която може да понесете, може значително да надхвърли изискването за първоначален
маржин, но не може да надвишава собствения капитал във вашата сметка на дребно за
търговия с ДЗР. Възможно е да не успеете лесно да затворите позицията си или да се наложи да
продадете на цена, която значително влияе върху реализираната Ви печалба/загуба. Пазарите
могат да спаднат за една нощ и може да не успеем да затворим вашата позиция на цена, която би
избегнала загуби, по-големи от първоначално депозирания маржин. Освен това, ако Instant
Trading EU LTD не е в състояние да ви плати дължимото, можете да загубите цялата си
инвестиция.

Сценарии за изпълнение

Пазарното развитие в бъдеще не може да бъде точно предсказано. Показаните сценарии са
само индикация за някои от възможните резултати въз основа на скорошна възвръщаемост.
Действителната възвръщаемост може да бъде по-ниска.
Сценариите, показани в таблица 2, показват как би могла да се представи вашата инвестиция въз
основа на исторически данни. Сценариите за ефективност са оценки на бъдещите резултати въз
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основа на минали данни за продукта. Това НЕ е точен показател, ефективността може да варира
в зависимост от това как се представя пазарът и колко дълго държите ДЗР. Стресовият сценарий
илюстрира изключително неблагоприятен сценарий, базиран на исторически данни.
Максималната загуба би била загуба на цялата инвестиция. Резултатите от изпълнението са
нетни от всички разходи за продукти, но те не отчитат личните разходи за данъчно облагане.
Ефективността и рисковете, свързани с този продукт, зависят от редица фактори, някои от които
се определят от клиента, като например ливъридж на сметката, използван ливъридж и период на
задържане.

Предположенията, използвани в анализа на представянето, са описани по-долу

ДЗР за злато Таблица 1

Инвестиция €1000
Период на задържане 1 ден
Условна търговска стойност €20000
Ливъридж 20
Изискване за маржин €1000
Използван маржин €1000

Клиентът напълно използва наличния маржин на платформата за търговия

Сценарии Таблица 2
Дълъг сценарий на изпъллнение
Благоприятен Баланс €1197.57 Умерен Баланс €998.00

Възвръщаемост +20% Възвръщаемост +0%
Печалба/загуба + €197.57 Печалба/загуба -€2.00

Неблагоприятен Баланс €844.71 Стресов Баланс €764.61
Възвръщаемост -16% Възвръщаемост -24%
Печалба/загуба -€155.29 Печалба/загуба -€235.39

Къс сценарий на изпълнение
Благоприятен Баланс €1178.46 Умерен Баланс €988.31

Възвръщаемост +18% Възвръщаемост -1%
Печалба/загуба +€178.46 Печалба/загуба -€11.69

Неблагоприятен Баланс €842.14 Стресов Баланс €777.63
Възвръщаемост -16% Възвръщаемост -22%
Печалба/загуба -€157.86 Печалба/загуба -€222.37

Горните сценарии за изпълнение са изчислени по методологията, предоставена от ESMA.

Какво се случва, ако Instant Trading EU LTD не е в състояние да изплати дължимото?

Всички клиентски пари, държани от Компанията, се съхраняват в отделни банкови сметки,
отделно от собствените средства на Компанията, и се пазят от високо оценени кредитни
институции в Европа. Компанията извършва ежедневно вътрешни и външни съгласувания, както
се изисква от CySEC и е установено от правилата на MiFID II за Компанията, за да гарантира, че
поддържа адекватни суми в паричните сметки на своите клиенти, за да покрие всички клиентски
средства.
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В малко вероятния случай, че Компанията няма да може да Ви изплати дължимото, клиентът
може да се свърже с Фонда за обезщетение на инвеститорите („ICF“). ICF е законовият фонд на
Кипър на последна инстанция за клиенти на кипърски инвестиционни фирми („CIFs“). Това
означава, че ICF може да плати обезщетение до 20 000 евро на отговарящ на условията клиент,
ако Компанията не е в състояние да изпълни своите финансови задължения. Действителното
ниво на компенсация, което ще бъде изплатено от ICF, ще се основава на вашата жалба. ICF е
независим орган, създаден съгласно Закона за инвестиционните услуги и дейности и
регулираните пазари от 2007 г., от който Компанията е част, тъй като е оторизирана и регулирана
от CySEC (Номер на лиценза: 266/15).

Какви са разходите?

Намаляването на доходността („RIY“) показва какво влияние ще имат общите разходи, които
плащате, върху възвръщаемостта на инвестицията, която може да получите. Общите разходи
вземат предвид еднократните, текущи и случайни разходи. Показаните тук суми са кумулативни
разходи на самия продукт за очакван период на задържане от 4 седмици. Цифрите предполагат,
че инвестирате 2000 евро за 20 000 евро условна стойност. Цифрите са приблизителни и може да
се променят в бъдеще.
Разходи във времето
Лицето, което ви продава или ви съветва за този продукт, може да ви начисли други разходи. Ако
е така, този човек ще ви предостави информация за тези разходи и ще ви покаже въздействието,
което всички разходи ще окажат върху вашата инвестиция с течение на времето.

Изчислен период на задържане 4 седмици
Инвестиция €2,000
Условна сума €20,000
Общо разходи -€56.96
Въздействие върху възвръщаемостта -2.85%

Състав на разходите
Таблицата по-долу показва:
• Въздействието всяка година на различните видове разходи.
• Какво означават различните категории разходи.

Еднократни
разходи

Разходи за
влизане

0.3% Брокерски комисиони. Това е най-многото, което
ще платите, а бихте могли да платите по-малко.

Разходи за
излизане

0.3% Брокерски комисиони. Това е най-многото, което
ще платите, а бихте могли да платите по-малко.

Продължаващи
разходи

Суапове 0.1% Разходи за финансиране. Плаща се върху
условната сума въз основа на референтна
стойност за депозит овърнайт. Всяка сряда тези
разходи се умножават по 3.

Други
продължаващи
разходи

Не се прилагат

Колко време трябва да го държа и мога ли да изтегля пари по-рано?
Препоръчителен (необходим минимален) период на задържане: Няма

Няма препоръчителен период на задържане или минимален период на задържане. Няма
последици от това, че сте избрали да затворите позицията си, освен прекратяването на
експозицията ви на основния актив това време.
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Предсрочно прекратяване може да настъпи в случай, че в сметката ви няма достатъчно средства
за поддържане на изискването за маржин за вашата позиция, в резултат на определени
корпоративни действия, или ако Instant Trading EU LTD по други причини реши да прекрати ДЗР
или ако Instant Trading EU LTD фалира.

Как мога да подам жалба?

Трябва да подадете жалба чрез Портала за жалби на уебсайта на Компанията тук. Можете да
намерите копие от процедурата за жалби на Компанията тук.
Ако не сте доволни от окончателното решение на Компанията, можете да подадете жалба до
Финансовия омбудсман на http://www.financialombudsman.gov.cy.

Друга важна информация

Включени са допълнителни важни документи като Общи условия, Политика за изпълнение на
поръчки, Политика за поверителност, Разкриване на риска, Разкриване на стълб III и др. тук. Това
са важни документи, които трябва да прочетете и разберете преди да отворите сметка и да
започнете да търгувате с Компанията.
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