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SCOP 

Acest document oferă clientului informații cheie despre CFD-urile pe  Futures, ca instrument financiar. Acesta nu este 

un material de marketing. Informațiile sunt solicitate de către lege pentru a ajuta clienții să înțeleagă natura, riscurile, 

costurile, câștigurile potențiale și pierderile acestui produs și pentru a ajuta clienții să-l compare cu alte produse. 

RODUS 

Nume: Windsor Brokers SRL („Windsor Brokers”, „Companie”) 

Site-ul: www.windsorbrokers.eu 

Număr de telefon pentru informații suplimentare: +357 25 500505 

Autoritatea de Supraveghere: Comisia de securitate și schimb   din Cipru („CySEC”) cu licenta numărul 030/04 

Data productiei DIE:   Decembrie 2018 Ultima actualizare:  August 2020 
 

 

CE ESTE ACEST PRODUS:   

TIP 

 

Un contract pentru diferență („CFD”) este un contract cu efect de levier care permite clientului 

(clienților) să speculeze asupra diferenței de preț a activului / instrumentului financiar de bază. Clienții 

au capacitatea de a cumpăra (sau de a cumpăra cu așteptarea că achiziția va crește în valoare) CFD 

pentru a beneficia de creșterea prețurilor la activul / instrumentul financiar de bază; sau să vândă 

(sau să aleagă „vânzarea fără acoperire”) CFD pentru a beneficia de scăderea prețurilor. Prețul CFD 

este derivat din prețul de piață de bază al activului / instrumentului financiar, care poate fi fie prețul 

curent („spot”), fie prețul forward („viitor”). De exemplu, în cazul în care clienții au o poziție „lungă” 

și prețul activului / instrumentului financiar subiacent crește, valoarea CFD va crește și, ca atare, 

clienții ar putea închide poziția cu rezultatul benefic, diferența dintre „prețul de închidere” și 

„deschidere” al CFD este pozitiv. În schimb, în cazul în care clienții ocupă o poziție „lungă” și prețul 

activului / instrumentului financiar subiacent scade, valoarea CFD va scădea și, ca atare, clienții ar 

putea închide poziția cu rezultatul negativ, diferența dintre prețul de „închidere” și prețul „de 

deschidere” al CFD este negativ. Efectul de levier încorporat în CFD-uri mărește atât profiturile, cât 

și pierderile.  

 

OBIECTIV 

Obiectivul de tranzacționare cu CFD este de a permite clienților să tranzacționeze cu expunerea 

efectivă a mișcării în valoarea activului / instrumentului financiar subiacent (fie în sus, fie în jos), fără 

a „cumpăra” sau „a vinde” activul / instrumentul de bază. Expunerea este valorificată, deoarece CFD 

necesită doar o proporție din valoarea noțională a contractului pentru a fi utilizată ca marjă inițială, 

aceasta constituind una dintre caracteristicile cheie ale tranzacției CFD. CFD-urile bazate pe prețurile 

„cash” nu au o dată scadentă predefinită și, prin urmare, cu durată nedeterminată; în schimb, CFD-

urile bazate pe prețurile „viitoare” au o dată de expirare predefinită, însă pozițiile deschise sunt 

„reportate” în următoarea lună contractuală. Drept urmare, nu există nicio perioadă de deținere 

predefinită pentru niciun tip de CFD și este la discreția clienților să stabilească perioada de deținere, 

pe baza propriilor strategii și obiective. În cazurile în care mișcarea prețurilor la CFD este în direcția 

opusă față de cea așteptată și echitatea conturilor clienților se reduce, adică pierderea depășește 

cerințele inițiale ale marjei, incapacitatea depozitării de fonduri suplimentare, pentru a îndeplini cerința 

marjei, poate rezulta în oprirea conturilor clienților. În cazurile în care CFD se bazează pe prețul 

„future” al activului / instrumentelor financiare subsemnate, supus „reportării”, în cazul în care clienții 

nu reușesc să mențină fonduri suficiente pentru cerința de marjă, CFD va fi închis automat la data de 

expirare. Compania își păstrează capacitatea de a rezilia unilateral orice contract CFD atunci când / 

unde consideră că au fost încălcate condițiile acordului, între Companie și client. 
 

CLIENT 

RETAIL 

PREVĂZUT 

CFD-urile sunt destinate clienților care au cunoștinte sau au experiență în tranzacționarea cu 

instrumente financiare cu efect de levier. Clienții trebuie să înțeleagă cum sunt obținute prețurile CFD-

urilor, conceptele cheie de marjă, tranzacționarea cu efect de levier, costuri, și faptul că pierderile pot 

depăși valoarea inițială investită, profilul de risc / randament al investiției al instrumentelor financiare 

în comparație cu tranzacționarea tradițională, fără efect de levier, și au capacitatea de a suporta 

pierderi care depășesc valoarea inițială investită.  

 
 

Urmează să achiziționezi un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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CARE SUNT RISCURILE ȘI CE POT SĂ PRIMESC EU ÎN SCHIMB? 
 

 

 

     Risc Scăzut                                                                  Risc Ridicat 

Indicatorul de risc de mai sus se referă la nivelul atribuit tranzacționării cu CFD-uri, în comparatie cu tranzacționarea 

cu instrumente financiare care nu sunt pârghiate. CFD-urile sunt clasificate drept instrumente financiare cu cele mai 

mari riscuri, 7 din 7. Aceasta indică potențialele pierderi la un nivel foarte ridicat. Este posibil să cumpărati sau să 

vindeti CFD-uri într-o monedă diferită de moneda de bază a conturilor clienților. Rezultatul tranzacției poate depinde 

de cursul de schimb dintre valute. 

SCENARII DE PERFORMANȚĂ 

Clientul alege din proprie inițiativă tipul de instrumente financiare CFD, direcția („cumpăra” „vinde”, când 

tranzacționează, adică poziții deschise „deschise” și „închise”, dimensiunea pozițiilor, indiferent dacă se utilizează 

orice caracteristici de atenuare a riscurilor (cum ar fi ordinul stop-loss, reducerea efectului de levier etc.) Fiecare 

poziție deschisă este afectată de orice altă poziție deschisă care este menținută deschisă, cursul de schimb, numărul 

loturilor, condițiile de piață etc., care pot avea un impact semnificativ asupra riscului și randamentului tranzacțiilor 

relevante. 

Exemplul de mai jos arată un scenariu bazat pe achizitia unui lot pe Aur CFD (1 lot = 100oz) 

AUR CFD CFD (pe parcursul zilei) 
Pret de deschidere CFD AUR: (P) 1212.45 

Valoarea tranzacțiilor (pe CFD): (VT) 1 LOT (100oz ) 

Marja %: (M) 5% 

Levier: (L) 1:20 

Necesarul de marjă ($): NM = P x VT x M $6,062.25 

Valoarea noțională a comerțului ($): TN = NM x L $121,245 

 

CUMPĂRARE/ 

POZIT ̦IE 

LUNGĂ 

Performanța ̆ 

Scenariu 

Preț de 

inchidere 

(ra ̆spa ̂ndire 

incl.) 

Preț 

schimb 

Profit/ 

Pierderi 

VINDERE / 

ÎN LIPSĂ 

Performanța ̆ 

Scenariu 

Închidere preț 

(incl. 

ra ̆spa ̂ndire) 

Preț 

schimb 

Profit/ 

Pierderi 

Favorabil [1248.82]  3% +3637$ Favorabil [1176.08]  -3% +3637$ 

Mediu [1230.63]  1.5% +1818$ Mediu [1194.26]  -1.5% +1818$ 

Nefavorabil [1176.08]  -3% -3637$* Nefavorabil [1248.82]  3% -3637$* 

Stres [1139.70]  -6% -7275$* Stres [1285.20]  6% -7275$* 

Scenariile de mai sus ilustrează modul în care s-ar putea efectua tranzacția exemplu, în functie de mutarea pietei pentru 

instrumentul financiar relevant. Cifrele de mai sus afișează costurile aferente tranzacției, în functie de condiția de piață 

a activului / instrumentului financiar, cu toate acestea, nu includ costurile aferente comisioanelor, swap-urilor și / sau 

transferurilor, agentilor sau impozitelor. Tranzacțiile CFD deschise pot fi acoperite și / sau închise în cazurile în care nu 

este menținută cerinta marjei minime. Clientul poate pierde investițiile în întregime. 

Evolutiile pietei în viitor nu pot fi prezise cu exactitate. Scenariile prezentate sunt doar o indicație a unora 

dintre rezultatele posibile bazate pe randamentele recente. Randamentul efectiv ar putea fi mai mic.  

* Pierderea este limitată la soldul contului dvs., întrucât Compania oferă protectia soldului negativ. 

Cifrele prezentate includ toate costurile produsului în sine. Dacă clientului i-a fost vândut acest produs de către altcineva 

sau dacă un tert îl sfătuiește pe acesta privind produsul, aceste cifre nu includ niciun cost pe care îl plătiti lor. Cifrele 

nu tin cont de situatia fiscală personală a clientului, ceea ce poate afecta, de asemenea, cât de mult îi revine.  

„Numai rezidenții francezi:  În conformitate cu cerințele Autorité des marchés financiers (AMF), toate CFD-urile au 

protectie intrinsecă și vor fi închise atunci când pierderile vor atinge marja necesară pentru deschiderea poziției. " 

Indicatorul de risc presupune că este posibil să 
nu puteti cumpăra sau vinde CFD -ul la prețul 
dorit din cauza volatilitătii pietei sau este posibil 
să fiti nevoit să cumpărati sau să vindeti CFD-ul 
dvs. la un preț care are un impact semnificativ 
asupra câștigului. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Ce se întâmplă în cazul în care compania nu poate plăti? 

În cazul putin probabil în care compania devine insolvabilă, clienții au dreptul să solicite fonduri, detinute de 

companie, prin intermediul Fondului de Compensare a Investitorilor. tinând cont de faptul că legislatia acoperă CFD-

urile, clienții au dreptul să solicite sume de până la 20.000 EUR. Mai multe informații despre Fondul de compensare a 

investitorilor pot fi găsite pe site-ul CySEC la „Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI)” / www.cysec.gov.cy 

CARE SUNT COSTURILE? 

Tabelul de mai jos prezintă diferitele costuri care pot fi suportate atunci când CFD Futures    

Costul „unic” la 

„intrare” și pozițiile 

de „ieșire” 

Răspândire 
Aceasta este diferența dintre prețul „cumpărare” și „vânzare” oferit pentru 

tranzacționare. 

Costul „unic” la 

„intrare” 
Comision 

Acesta este un comision perceput atunci când cumpărati sau vindeti un 

CFD pe Futures bazat pe dimensiunea lotului tranzactiei. Mai multe 

informatii pot fi găsite în portalul clientului companiei. 

Costurile „unice”  la 

„intrare” Și „ieșire” 

Moneda 

conversie 

Profiturile / pierderile realizate și nerealizate sunt automat convertite / 

denominate în moneda de bază a conturilor. 

Costuri deschise „în 

curs” poziții 

 

  

Rulou seturi 

/ Schimb 

Tarife sau 

Depozit 

Pozițiile tinute deschise peste noapte sunt supuse cursurilor de schimb, 

sumelor taxat / plătit, pe baza diferențelor de dobândă pentru 

împrumuturi o monedă fată de alta. Cu toate acestea, conturile care nu 

sunt supuse. Taxele de schimb sunt supuse unei cheltuieli de „Stocare”, 

negative suma, întotdeauna taxată pe conturile clienților. 

 

CÂT TIMP TREBUIE SĂ ÎL PĂSTREZI Șİ EXISTĂ POSIBILITATEA SĂ SCOT BANII DEVREME? 

CFD-urile sunt destinate tranzacționării pe termen scurt, în unele cazuri tranzacționare intra-zilnică și, în general, nu 

sunt potrivite pentru investiții pe termen lung. Nu există o perioadă recomandată de păstrare și nici o perioadă de 

anulare. Clienții pot deschide și închide un CFD pe o pereche valutară oricând în timpul orelor de tranzacționare a pietei 

fiecărui CFD. 

CUM POATE UN CLIENT PUNE O ÎNTREBARE Șİ/SAU DEPUNE O PLÂNGERE? 

Pentru a pune o întrebare, clienții trebuie să contacteze echipa noastră de asistentă clienți prin e-mail la 

support@windsorbrokers.eu. În cazurile în care răspunsul primit nu este satisfăcător, trebuie depusă reclamația la 

complaints@windsorbrokers.eu  sau formularul care trebuie trimis prin poștă, cu condiția că scrisoarea va fi înregistrată 

oficial prin poștă și va fi specificat prețutindeni „Windsor Brokers Center, Departamentul de Conformitate” la 53 Spyrou 

Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Cipru.  În cazul în care clientul nu consideră că reclamația sa a fost solutionată 

în mod satisfăcător, clientul poate trimite reclamația către Ombudsmanul financiar al Republicii Cipru. Vă rugăm să 

consultați Compania în ceea ce privește Procedura privind reclamațiile și pentru mai multe informații. 

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE? 

Acest DIE oferă un rezumat al informațiilor referitoare la tranzacționarea cu CFD-uri. Este conceput pentru a informa 

clienții, în plus față de informațiile furnizate în  „Condiții de Tranzacționare” și „Schite de produs”, înainte de a lua 

decizia de tranzacționare. Acest DIE nu trebuie considerat drept sfat. Înainte de a deschide un cont și de a tranzacționa, 

clientul este obligat să citească toată documentatia care face parte din contactul dintre părti, inclusiv Acordul privind 

Contul clienților. Acordul de Acces Online, Contract de tranzacționare Mobilă, Declarație de Dezvăluire a Riscurilor. 

Condiții de tranzacționare și Schițe de produs. 
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