
 

 

 

                                                      Põhiteabedokument (KID) – Forexi CFD-d 

EESMÄRK 

Käesolev dokument annab kliendile põhiteabe Forexi CFD-de kui finantsinstrumentide kohta. See ei ole 

turundusmaterjal. Teabe andmine on seadusega ettenähtud, et tutvustada klientidele antud toote olemust, sellega 

seotud riske, kulusid, võimalikku kasu ja kahju ning võimaldada neil seda teiste toodetega võrrelda. 

TOODE 

Nimi: Windsor Brokers Ltd. (“Windsor Brokers”, “Ettevõte”) 

Veebileht: www.windsorbrokers.eu 

Telefoninumber lisateabe saamiseks: +357 25 500505 

Järelevalveasutus: Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjon (“CySEC”), litsentsi   number 030/04 

Põhiteabedokument on koostatud: 2018. a detsembris Viimati uuendatud: 2020. a August  
 

 

MIDA SEE TOODE ENDAST KUJUTAB: 

TÜÜP 

 

Hinnavaheleping (CFD) on finantsvõimendusega leping, mis võimaldab kliendil (klientidel) 

spekuleerida alusvara/finantsinstrumendi hinnaerinevuse osas. Kliendid võivad valida, kas 

hinnavahelepinguid osta (võtta pikk positsioon), et saada kasu alusvara/finantsinstrumendi 

hinnatõusust; või hinnavahelepinguid müüa (võtta lühike positsioon), et saada kasu langevatest 

hindadest. Hinnavahelepingu hind tuletatakse vara/finantsinstrumendi aluseks oleva turuhinna 

hinnast, mis võib olla kas jooksevhind ("hetkehind") või forvardhind ("tulevane hind"). Näiteks kui 

klientidel on „pikk“ positsioon ja alusvara/finantsinstrumendi hind tõuseb, tõuseb ka 

hinnavahelepingu väärtus ning kliendid võivad positsiooni sulgeda kasuliku tulemusega, siis 

hinnavahelepingu sulgemis- ja avamishinna vahe on positiivne. Ja vastupidi, kui klientidel on „pikk” 

positsioon ja alusvara/finantsinstrumendi hind langeb, väheneb hinnavahelepingu väärtus ning 

kliendid võivad positsiooni sulgeda negatiivse tulemusega, siis hinnavahelepingu sulgemis- ja 

avamishinna vahe on negatiivne. Hinnavahelepingutega kaasnev finantsvõimendus suurendab nii 

kasumit kui ka kahjumit.  

 

OTSTARVE 

Hinnavahelepingutega kauplemise otstarve on võimaldada klientidel teha tehinguid, võttes 

võimendatud riskipositsiooni alusvara/finantsinstrumendi väärtuse (kas üles või alla) kõikumise 

suhtes, ilma et nad alusvara/finantsinstrumenti “ostaks” või “müüks”. Riskipositsioon on 

võimendusega, kuna CFD puhul nõutakse esialgse marginaalina ainult osa lepingu 

nominaalväärtusest, mis on CFD-dega kauplemise üks peamisi tunnuseid. "Sularaha" hindadel 

põhinevatel CFD-del ei ole eelnevalt kindlaksmääratud väärtuspäeva ja seetõttu on need tähtajatud; 

seevastu CFD-del, mis põhinevad "tulevastel" hindadel, on eelnevalt kindlaksmääratud kehtivusaeg, 

kuid avatud positsioonid kantakse üle järgmisse kaubeldavasse lepingukuusse. Selle tulemusena ei 

ole kummagi CFD-de tüübi puhul eelnevalt kindlaksmääratud hoidmisaega ning kliendid võivad selle 

ise määrata, lähtudes oma strateegiast ja eesmärkidest. Kui CFD hinnakõikumine on oodatule 

vastupidises suunas ja klientide kontode omakapital väheneb, st kahjum ületab esialgseid 

marginaalinõudeid, võib marginaalinõude täitmiseks täiendavate vahendite deponeerimata jätmise 

tulemuseks olla klientide kontode peatamine. Kui CFD põhineb alusvara/finantsinstrumentide 

"tulevasel" hinnal, mille suhtes kohaldatakse “pikendamist”, suletakse klientide suutmatuse korral 

säilitada piisavalt vahendeid marginaalinõuete täitmiseks CFD automaatselt kehtivusaja lõppemisel. 

Ettevõttel jääb võimalus CFD ühepoolselt lõpetada, juhul kui leitakse, et Ettevõtte ja kliendi vahel 

sõlmitud lepingu tingimusi on rikutud. 

KAVANDATA 

V 

JAEKLIENT 

CFD-d on mõeldud klientidele, kes omavad teadmisi finantsvõimendusega finantsinstrumentidega 

kauplemisest või kogemusi nendega kauplemisel. Klientidel on oluline mõista, kuidas CFD-de hinnad 

tuletatakse ja asjaolu, et kahjum võib ületada esialgset investeeritud summat. Lisaks peavad nad 

valdama marginaali, võimendatud kauplemise ja kulude põhimõisteid ning eristama 

finantsinstrumentide riski/tootluse profiili tavapärasest kauplemisest, mis toimub ilma 

finantsvõimenduseta ja suutma kanda kahjumit, mis ületab investeeritud esialgset summat.  
 

Te olete ostmas keerukat toodet, mis võib olla raskesti mõistetav. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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MILLISED ON RISKID JA MIS KASU VÕIKSIN SAADA? 
 

 

 

  Madalam risk                                                                           Kõrgem risk 

Eespool esitatud riskinäitaja viitab tasemele, mis on määratud kauplemisele CFD-dega, võrreldes võimenduseta 

finantsinstrumentidega kauplemisega. CFD-d liigitatakse kõige kõrgemate riskidega finantsinstrumentideks, 7-st 7. 

Selle põhjal on kahjumi potentsiaal väga suur. CFD-sid on võimalik osta või müüa valuutas, mis erineb klientide kontode 

põhivaluutast. Tehingu tulemus võib sõltuda valuutade vahelisest vahetuskursist. 

TOOTLUSSTSENAARIUMID 

Klient valib omal algatusel CFD finantsinstrumentide tüübi, suuna (kas„osta” või „müüa”, millal kaubelda, st „avada” ja 

„sulgeda” positsioonid, positsioonide suuruse, kas kasutada mis tahes riskimaandamisfunktsioone – näiteks kahjumi 

peatamise korraldused, finantsvõimenduse vähendamine jne). Iga avatud positsiooni mõjutab mis tahes muu avatud 

positsioon, vahetuskurss, partiide arv, turutingimused jne, millel võib olla oluline mõju asjaomaste tehingute riskile ja 

tagastamisele.  

Allolevas näites on esitatud stsenaarium, mis põhineb 1 partii ostmisel EURUSD CFD-l (1 partii = 100000 eurot) 

EURUSD CFD (hoitav päevasiseselt) 

EURUSD CFD avamishind: (P) 1.2121 

Tehingu suurus (CFD kohta): (TS) 1 LOT (100000 units of base currency) 

Marginaali %: (M) 3.33% 

Finantsvõimendus: (L) 1:30 

Marginaalinõue ($): MR = P x TS x M $4040.33 (€3333.33) 

Tehingu nominaalväärtus ($): TN = MR x L $121210 (€100000) 

 

OSTA/PIKK  
Tootlus Stsenaarium 

Sulgemishind 
(koos 

hinnavahega) 

Hinna 
muutus 

Kasum 
/Kahjum 

MÜÜ/LÜHIKE 
Tootlus Stsenaarium  

Sulgemishind 
(koos 

hinnavahega) 

Hinna 
muutus  

Kasum 
/Kahjum 

Soodsad 

tingimused 

[1.2485]  3% 3640$ Soodsad 

tingimused 

[1.1757]  -3% 3640$ 

Mõõdukad 

tingimused 

[1.2303]  1.5% 1820$ Mõõdukad 

tingimused 

[1.1939]  -1.5% 1820$ 

Mittesoodsad 

tingimused 

[1.1757]  -3% -3640$* Mittesoodsad 

tingimused 

[1.2485]  3% -3640$* 

Stressistsenaariu

m 

[1.1394]  -6% -7270$* Stressistsenaariu

m 

[1.2848]  6% -7270$* 

Ülaltoodud stsenaariumid illustreerivad näidistehingu toimimist sõltuvalt asjaomase finantsinstrumendi turu 

liikumisest. Ülaltoodud arvud näitavad tehinguga seotud kulusid vastavalt vara/finantsinstrumendi turutingimustele, 

kuid ei hõlma kulusid, mis on seotud vahendustasude, vahetustehingute ja/või pikendamise, haldurite või 

maksudega. CFD avatud tehinguid võib maandada ja/või sulgeda juhul, kui miinimummarginaali nõuet ei säilitata. 

Klient võib kaotada kogu investeeringu.  

Turu arengut tulevikus ei saa täpselt ennustada. Näidatud stsenaariumid on vaid viited mõnele hiljutisele 

tootlusele tuginevast võimalikust tulemusest. Tegelik tulu võib olla väiksem. 

*Kahju piirdub teie konto saldoga, kuna Ettevõte pakub negatiivse saldo kaitset.  

Esitatud arvud hõlmavad kõiki toote kulusid. Kui keegi teine on selle toote kliendile müünud või kui keegi teine on 

klienti selle toote osas nõustanud, ei sisalda need arvud kulusid, mis tuleb nendele isikutele tasuda. Arvud ei võta 

arvesse kliendi isiklikku maksusituatsiooni, mis võib mõjutada ka seda, kui palju ta tagasi saab.  

“Ainult Prantsusmaa elanikud: Vastavalt Prantsusmaa väärtpaberituru järelevalveameti (AMF) nõuetele on kõigil 

CFD-del sisemine kaitse ja need suletakse, kui kahjum saavutab positsiooni avamiseks vajaliku marginaali. ” 

Riskinäitaja eelduseks on, et tulenevalt turu 
volatiilsusest ei pruugi teil olla võimalik CFDd 
osta või müüa hinnaga, millega soovisite või 
peate sooritama tehingu hinnaga, mis võib 
oluliselt mõjutada teenitavat tulu 

1 2 3 4 5 6 7 
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MIS JUHTUB, KUI ETTEVÕTTEL POLE VÕIMALIK VÄLJAMAKSET TEHA? 

Ebatõenäolisel juhul, kui Ettevõte muutub maksejõuetuks, on klientidel õigus investorite hüvitusfondi kaudu nõuda 

Ettevõtte valduses olevaid rahalisi vahendeid. Arvestades, et õigusaktid hõlmavad CFD-sid, on klientidel õigus nõuda 

kuni 20 000 € suuruseid summasid. Lisateavet investorite hüvitusfondi kohta leiate CySECi veebilehelt jaotises 

„Investor Compensation Fund (I.C.F)  / www.cysec.gov.cy 

MILLISED ON KULUD? 

Allolev tabel näitab erinevaid kulusid, mis võivad kaasneda Forexi CFD-dega 

“Ühekordne” 

sisenemis- ja 

väljumiskulu 

positsioonidel 

Hinnavahe See on erinevus kauplemiseks pakutava “osta” ja “müü” hinna vahel. 

“Ühekordne” 

sisenemiskulu 
Vahendustasu 

See on vahendustasu, kui ostate või müüte Forexi CFD-sid vastavalt 

teie tehingu partii suurusele. Lisateavet leiate ettevõtte 

kliendiportaalist. 

Ühekordne 

sisenemis- ja 

väljumiskulu 

Vääringu 

konverteerimine 

Realiseeritud ja realiseerimata kasumid/kahjumid 

konverteeritakse/vääringustakse automaatselt kontode põhivaluutasse. 

Kestvate 

positsioonide 

avatuna hoidmise 

kulud 

Pikendamise/ 

Vahetustasu või 

Hoiukulu 

Üleöö avatud positsioonide suhtes kehtivad vahetustasud, summasid   

nõutakse/makstakse intresside erinevuste põhjal, mis kehtivad ühe 

valuuta teise vastu laenamise korral. Siiski, kontodele, millele ei 

kohaldata vahetustasu, kohaldatakse hoiukulu – fikseeritud, negatiivne 

summa, mis võetakse alati klientide kontodelt. 

 

KUI KAUA PEAKSIN SEDA HOIDMA JA KAS VÕIN RAHA VAREM VÄLJA VÕTTA? 

CFD-d on ette nähtud lühiajaliseks kauplemiseks, mõnel juhul ka päevasiseseks kauplemiseks ning ei sobi tavaliselt 

pikaajalisteks investeeringuteks. Puudub soovitatav hoidmisaeg ja taganemistähtaeg. Kliendid saavad CFD-d avada ja 

sulgeda FX paaril CFDde turul kauplemiseks ettenähtud aegadel. 

KUIDAS SAAB KLIENT KÜSIMUSI JA/VÕI KAEBUSI ESITADA? 

Küsimuste esitamiseks peaksid kliendid võtma ühendust meie klienditoe meeskonnaga e-posti aadressil 

support@windsorbrokers.eu .  Kui saadud vastus ei ole rahuldav, tuleks kaebus saata aadressile 

complaints@windsorbrokers.eu  või posti teel edastatava vormiga tingimusel, et kiri registreeritakse ametlikult posti 

teel ja nimi ning aadress on esitatud kujul Windsor Brokers Center, Compliance department, 53 Spyrou Kyprianou, 

Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Küpros.  Kui klient arvab, et tema kaebus ei ole rahuldavalt lahendatud, võib klient 

suunata oma kaebuse Küprose Vabariigi finantsombudsmanile. Lisateabe saamiseks vaadake Ettevõtte Kaebuste 

menetlemise korda . 

MUU ASJAKOHANE TEAVE? 

Käesolev põhiteabedokument sisaldab kokkuvõtet CFD-dega kauplemisega seotud teabest. Lisaks 

"Kauplemistingimustes" ja "Toote ülevaadetes" pakutavale teabele on selle eesmärgiks kliente enne kauplemisotsuse 

tegemist teavitada. Seda põhiteabedokumenti ei tuleks käsitleda nõuandena. Enne konto avamist ja tehingute tegemist 

on klient kohustatud tutvuma kõigi dokumentidega, mis moodustavad osa pooltevahelisest kontaktist, sealhulgas  

Kliendikonto leping, Sidusjuurdepääsu leping, Mobiilse kauplemise leping, Riski avalikustamise avaldus, 

Kauplemistingimused ja Toote ülevaated.   
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