
 

 

 

                                                Pamatinformācijas dokuments (PID) – Indeksu cenu starpības līgums (CFD) 

MĒRĶIS 

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par indeksu CFD kā finanšu instrumentu. Šis nav reklāmas materiāls.Šis 

nav reklāmas materiāls. Šī informācija ir jāsniedz saskaņā ar likumu, un tās mērķis ir palīdzēt klientiem gūt izpratni 

par mērķiem, riskiem, izmaksām, iespējamajiem ieguvumiem un zaudējumiem, ieguldot līdzekļus šajā produktā, un 

salīdzināt to ar citiem produktiem. 

PRODUKTS 

Nosaukums: Windsor Brokers Ltd. (“Windsor Brokers”, “Uzņēmums”) 

Tīmekļa vietne: www.windsorbrokers.eu 

Tālruņa numurs papildu informācijai: +357 25 500505 

Uzraudzības iestāde: Kipras drošības un apmaiņas komisija (“CySEC”), licences Nr. 030/04  

PID izdošanas datums: 2018. gada decembris Pēdējā atjaunošana: 2020. gada augusts  
 

 

KAS IR ŠIS PRODUKTS: 

VEIDS 

 

Cenu starpības līgums (contract for difference – CFD) ir atvasināts līgums, kas sniedz klientam 

iespēju veikt riska darījumus, pamatojoties uz pamatpreču/finanšu instrumentu cenu svārstībām. 

Klientam ir izvēle pirkt (atvērt “garo” pozīciju), lai gūtu labumu no darījuma pamatā esošā 

aktīva/finanšu instrumenta cenas pieauguma, vai arī pārdot (atvērt “īso” pozīciju), lai gūtu labumu 

no cenas krituma. CFD cena veidojas no darījuma pamatā esošā aktīva/finanšu instrumenta tirgus 

cenas, kas var būt pašreizējā (“tūlītējā”) cena vai paredzamā (“nākotnes”) cena. Piemēram, ja 

klients atver “garo” pozīciju, un aktīva/finanšu instrumenta cena pieaug, CFD vērtība palielinās, un 

klients var pozīciju slēgt ar labvēlīgu iznākumu, jo starpība starp CFD slēgšanas un atvēršanas cenu 

ir pozitīva. Turpretī, ja klients atver “garo” pozīciju, un aktīva/finanšu instrumenta cena krīt, CFD 

vērtība samazinās, un klients var pozīciju slēgt ar negatīvu iznākumu, jo starpība starp CFD 

slēgšanas un atvēršanas cenu ir negatīva. CFD ir kredītpleca produkts, kas var nodrošināt lielu peļņu, 

bet arī nest lielus zaudējumus.  

 

MĒRĶIS 

Tirdzniecība, izmantojot preču cenu starpības līgumus (CFD), sniedz klientiem iespēju veikt 

darījumus, pamatojoties uz darījuma pamatā esošā aktīva/finanšu instrumenta cenu svārstībām (uz 

augšu vai uz leju), faktiski nepērkot un nepārdod darījuma pamatā esošo aktīvu/finanšu instrumentu. 

CFD ir kredītpleca produkts, jo kā sākotnējā drošības rezerve ir jāiemaksā tikai daļa no līguma 

nosacījuma vērtības, kas ir viena no CFD tirdzniecības galvenajām iezīmēm. CFD, kuru pamatā ir 

“skaidrās naudas” cenas, nav iepriekš noteikta atmaksas datuma, un tas ir beztermiņa līgums, 

turpretim CFD, kuru pamatā ir “nākotnes” cenas, ir iepriekš noteikts atmaksas datums, tomēr 

atvērtās pozīcijas tiek “pārnestas” uz nākamo līguma mēnesi. Tādēļ nevienam CFD veidam nav 

noteikta turēšanas perioda, un katrs klients pats nosaka atbilstošāko turēšanas periodu, pieņemot 

lēmumu atbilstoši savai individuālajai stratēģijai un mērķim. Ja CFD cena mainās pretējā virzienā 

nekā paredzēts, un klienta paša kapitāls kontā samazinās, t. i., zaudējumi pārsniedz obligāto 

sākotnējo rezervi, un netiek iemaksāti papildu līdzekļi, lai izpildītu prasību par rezervi, klienta konts 

var tikt slēgts. Ja CFD attiecas uz darījuma pamatā esošā aktīva/finanšu instrumenta “nākotnes” cenu 

un tiek piemērota “pārnešana”, klientam ir jāuztur kontā pietiekami līdzekļi atbilstoši obligātajai 

rezervei, pretējā gadījumā, pienākot beigu termiņam, CFD tiks automātiski slēgts. Uzņēmums patur 

tiesības vienpusīgi izbeigt jebkuru CFD līgumu, kad/ja tas uzskata, ka ir pārkāpti starp Uzņēmumu 

un klientu noslēgtā līguma nosacījumi. 

PAREDZA 

MAIS 

PRIVĀTAIS 

KLIENTS 

CFD ir paredzēti klientiem, kuriem ir zināšanas vai pieredze attiecībā uz tirdzniecību ar atvasinātiem 

finanšu instrumentiem, un izpratne par CFD cenas veidošanos, rezerves un kredītpleca jēdzieniem, 

kuri apzinās, ka zaudējumi var pārsniegt ieguldītos līdzekļus, un apzinās finanšu instrumentu 

risku/atdeves profilu, salīdzinājumā ar tradicionālo tirdzniecību bez kredītpleca, un kuriem ir atbilstīgi 

finanšu līdzekļi, lai segtu zaudējumus, kas var pārsniegt ieguldīto summu. 

 
 

Jūs grasāties iegādāties produktu, kas ir sarežģīts finanšu instruments un var būt grūti izprotams. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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KĀDI IR RISKI UN KĀDI IR IESPĒJAMIE IEGUVUMI? 
 

 

 

       Zems risks                                                                Augsts risks 

Šis riska rādītājs apzīmē līmeni, kāds ir piešķirts tirdzniecībai ar CFD, salīdzinot ar tirdzniecību, izmantojot finanšu 

instrumentus bez kredītpleca. CFD tiek klasificēti kā finanšu instrumenti ar visaugstāko risku – 7 no 7. Tas norāda uz 

ļoti lieliem iespējamiem zaudējumiem. CDF var pirkt vai pārdot arī tādā valūtā, kas atšķiras no klienta konta bāzes 

valūtas. Darījuma rezultāts var būt atkarīgs no valūtu maiņas kursa. 

IENESĪGUMA SCENĀRIJI 

Klients pēc savas iniciatīvas izvēlas CFD finanšu instrumentu veidu, virzienu (“pirkt”, “pārdot”), kad tirgoties (“atvērt” 

un “aizvērt” pozīcijas), pozīciju apjomu, vai izmantot jebkādas riska mazināšanas iespējams (piemēram, zaudējumu 

pārtraukšanas rīkojumus, kredītpleca samazināšanu utt.). Katru atvērto pozīciju ietekmē jebkura cita atvērta pozīcija, 

valūtu kurss, līgumu skaits, tirgus apstākļi utt., kas var būtiski ietekmēt attiecīgo darījumu risku un atdevi. 

Piemērā parādīts pirkuma scenārijs 1 līgumam par US30 CFD (1 līgums = 10 Dow Jones indeksa punkti) 

CFD US30 (pozīcija tiek slēgta tajā pašā dienā) 

US30 CFD sākuma cena: (P) 25040 

Tirdzniecības apjoms (katrs CFD): (TS) 1 LOT (10) 

Rezerve %: (M) 5% 

Kredītplecs: (L) 1:20 

Obligātā rezerve (USD): MR = P x TS x M $12520 

Nosacītā darījuma vērtība (USD): TN = MR x L 10 

 

PIRKT/ILGĀ 

POZĪCIJA 

Ienesīgums 

Scenārijs 

Slēgšanas 

cena 

(ieskaitot 

spredu) 

Cenas  

 

izmaiņas 

Peļņa  

/Zaudējumi 

PĀRDOT/ĪSĀ 

POZĪCIJA 

Ienesīgums 

Scenārijs  

Slēgšanas  

cena 

(ieskaitot 

spredu) 

Cenas  

 

izmaiņas 

Peļņa  

/Zaudējumi 

Labvēlīgs [25791] 3% 7,510$ Labvēlīgs [24288] -3% 7,510$ 

Mērens [25415] 1.5% 3,750$ Mērens [24664] -1.5% 3,750$ 

Nelabvēlīgs [24289] -3% -7,510$* Nelabvēlīgs [25791] 3% -7,510$* 

Stresa 

scenārijs 
[23538] -6% -15,020$* 

Stresa 

scenārijs 
[26542] 6% -15,020$* 

Iepriekš minētie scenāriji parāda, kāds varētu būt darījuma ienesīgums atkarībā no attiecīgā finanšu instrumenta 

tirgus svārstībām. Minētie skaitļi parāda ar darījumu saistītās izmaksas, kas attiecas uz aktīva/finanšu instrumenta 

tirgus stāvokli, tomēr neietver izmaksas, kas saistītas ar komisijas maksām, mijmaiņas darījumiem un/vai pārnešanu, 

starpniekiem un nodokļiem. Ja netiek ievērota prasība par minimālo rezervi, atvērtās CFD pozīcijas var tikt 

ierobežotas un/vai slēgtas. Klients var zaudēt visu ieguldīto summu.  

Tirgus attīstību nākotnē nevar precīzi paredzēt. Parādītie scenāriji ir tikai norāde uz dažiem iespējamiem 

rezultātiem, pamatojoties uz atdevi pēdējā laikā. Faktiskā atdeve var būt zemāka.  

* Zaudējumi nevar būt lielāki par jūsu konta bilanci, jo Uzņēmums piedāvā aizsardzību pret negatīvu 

bilanci. 

Norādītajos skaitļos ir iekļautas visas produkta izmaksas. Ja klientam šo produktu ir pārdevis kāds cits vai ja kāda trešā 

persona konsultē klientu par šo produktu, šie skaitļi neietver izmaksas, ko tiem maksājat. Skaitļos nav ņemta vērā 

klienta nodokļu situācija, kas var ietekmēt gūto atdevi.  

“Tikai Francijas iedzīvotājiem. Saskaņā ar Autorité des marchés financiers (AMF) prasībām visiem CFD ir 

automātiska aizsardzība, un tie tiek slēgti, kad zaudējumi sasniedz pozīcijas atvēršanai noteikto obligāto rezervi. ” 

Riska indikators pieņem, ka tirgus nepastāvības 
dēļ jūs, iespējams, nevarēsiet nopirkt vai pārdot 
savu CFD par tādu cenu, kādu jūs vēlējāties, vai 
arī jums var nākties nopirkt vai pārdot savu CFD 
par tādu cenu, kas būtiski ietekmē to, cik daudz 
jūs nopelnīsiet. 

1 2 3 4 5 6 7 
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KAS NOTIEK, JA UZŅĒMUMS NESPĒJ MAKSĀT? 

Maz ticamā gadījumā, ja Uzņēmums kļūst maksātnespējīgs, klienti ir tiesīgi pieprasīt Uzņēmuma rīcībā esošos 

līdzekļus caur noguldījumu garantiju fondu. Ņemot vērā to, ka uz CFD attiecas tiesību akti, klienti ir tiesīgi pieprasīt 

summu līdz 20 000 EUR. Papildinformāciju par noguldījumu garantiju fondu var atrast CySEC tīmekļa vietnē sadaļā 

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

KĀDAS IR IZMAKSAS? 

Tālāk redzamajā tabulā parādītas dažādas izmaksas, kas var rasties parindeksu CFD 

Vienreizēja maksa par 

pozīcijas “atvēršanu” 

un “slēgšanu” 

Spreds Tā ir starpība starp tirdzniecībai piedāvāto pirkšanas un pārdošanas cenu. 

Vienreizēja maksa par 

pozīcijas “atvēršanu 
Komisija 

Šī ir komisijas maksa, kas tiek iekasēta, kad pērkat vai pārdodat CFD, 

pamatojoties uz jūsu darījuma līguma apjomu. Plašāku informāciju varat 

atrast Uzņēmuma klientu portālā. 

Vienreizēja maksa par 

pozīcijas “atvēršanu” 

un “slēgšanu” 

Valūtas 

konvertācija 

Īstenotā un neīstenotā peļņa/zaudējumi tiek automātiski 

konvertēti/denominēti konta pamatvalūtā. 

Regulāras izmaksas 

par atvērtām 

pozīcijām 

Pārcelšanas 

/mijmaiņas 

likmes vai 

saglabāšana 

Par pozīcijām, kuras tiek atvērtas uz nakti, piemēro mijmaiņas darījumu 

likmes, summas, kas iekasē/maksā, pamatojoties uz procentu atšķirībām, 

aizņemoties vai aizdodot vienu valūtu pret otru. Tomēr kontiem, uz 

kuriem neattiecas mijmaiņas maksa, tiek piemērota “saglabāšanas” 

maksa - fiksēta negatīva summa, kas vienmēr tiek iekasēta no klienta 

konta. 

 

CIK ILGAM JĀBŪT TURĒŠANAS PERIODAM, UN VAI VARU IZŅEMT NAUDU PIRMS TERMIŅA? 

CFD ir paredzēti īstermiņa tirdzniecībai, dažos gadījumos darījumiem dienas ietvaros, un parasti tie nav piemēroti 

ilgtermiņa ieguldījumiem. Nav ieteicama turēšanas perioda un atcelšanas perioda. Klienti var atvērt un slēgt valūtu CFD 

jebkurā brīdī katra CFD tirgus darba laikā. 

KĀ KLIENTS VAR IESNIEGT PRASĪBU UN/VAI SŪDZĪBU? 

Lai iesniegtu prasību, klientam jāsazinās ar mūsu klientu atbalsta dienestu pa support@windsorbrokers.eu .  Ja saņemtā 

atbilde nepamierina, sūdzība jāiesniedz, rakstot uz e-pastu complaints@windsorbrokers.eu  vai jāaizpilda veidlapa, kas 

jānosūta pa pastu, ar nosacījumu, ka vēstule tiek oficiāli reģistrēta pastā un tajā ir norādīts “Windsor Brokers Center, 

Compliance Department” 53 Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Cyprus.  Ja klients neuzskata, ka viņa 

sūdzība ir atrisināta apmierinoši, klients var nodot savu sūdzību Kipras Republikas finanšu ombudam. Lai uzzinātu 

vairāk, skatiet Uzņēmuma Sūdzību izskatīšanas kārtību. 

CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA 

Šis PID sniedz informācijas kopsavilkumu, kas saistīts ar CFD tirdzniecību. Tā mērķis ir papildus informācijai, kas sniegta 

sadaļās “Tirdzniecības nosacījumi” un “Produkta izklāsts”, informēt klientus pirms tirdzniecības lēmuma pieņemšanas. 

Šis PID nav jāuzskata par ieteikumu. Pirms konta atvēršanas un darījumu veikšanas klientam ir jāizlasa visa 

dokumentācija, kas ir daļa no pušu līguma, tostarp Klienta konta līgums, Tiešsaistes piekļuves līgums, Mobilās 

tirdzniecības līgums, Paziņojums par risku atklāšanu, Tirdzniecības nosacījumi un Produktu kopsavilkumi.   
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https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_tc.pdf?_ga=2.2589493.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/mt4-products/

