
 

 

 

 

                                                    Dokument ta' Tagħrif Ewlenija ("KID") - CFD fuq Indiċi 

L-Iskop 

Dan id-dokument jipprovdi lill-klijent b'informazzjoni ewlenija dwar il-CFDs fuq Indiċi, bħala strument finanzjarju. 

Dan mhux materjal ta’ kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni hija meħtieġa bil-liġi biex tgħin lillklijenti jifhmu n-natura, 

ir-riskji, l-ispejjeż, il-qligħ potenzjali u t-telf ta’ dan il-prodott u biex jgħinu lill-klijenti jqabbluh ma' prodotti oħra. 

PRODOTT 

Isem: Windsor Brokers Ltd. (“Windsor Brokers”, “Kumpanija ") 

Websajt: www.windsorbrokers.eu 

Numru tat-telefon għal informazzjoni addizzjonali: +357 25 500505 

Awtorità Superviżorja: Cyprus Security & Exchange Commission (“CySEC”) b.numra ta' liċenzja 030/04  

Data tal-Produzzjoni KID: Diċembru 2018 L-aħħar aġġornament: Awissu 2020 

 

 

X'INHU DAN IL-PRODOTT: 

TIP 

 

Kuntratt għad-differenza ("CFD") huwa kuntratt bil-lieva li jippermetti lill-klijent (i) jispekulaw fuq id-

differenza fil-prezz tal-assi/strument finanzjarju sottostanti. Il-klijenti għandhom il-ħila li jixtru (jew 

imorru "Twil") is-CFD biex jibbenefikaw minn prezzijiet dejjem jogħlew fl-assi/strument finanzjarju 

sottostanti; jew biex tbiegħ (jew imur "qasir") is-CFD biex tibbenefika minn prezzijiet li jaqgħu Il-prezz 

tas-CFD huwa derivat mill-prezz tal-prezz tassuq sottostanti tal-assi / l-istrument finanzjarju, li jista' 

jkun jew il-prezz kurrenti ("spot") jew il-prezz bil-quddiem ("futur"). Pereżempju, jekk il-klijenti 

jkollhom pożizzjoni "twila" u l-prezz tal-assi/strument finanzjarju sottostanti jogħla, il-valur tas-CFD 

jiżdied u, bħala tali, il-klijenti jistgħu jagħlqu l-pożizzjoni bir-riżultat ta 'benefiċċju, iddifferenza bejn il 

-"Il-prezz tal-għeluq" u tal-"ftuħ" tas-CFD huwa pożittiv. Bil-maqlub, jekk il-klijenti jġorru pożizzjoni 

"twila" u l-prezz tal-assi/strument finanzjarju sottostanti jaqa', il-valur tas-CFD jonqos u, bħala tali, 

ilklijenti jistgħu jagħlqu l-pożizzjoni bir-riżultat negattiv, id-differenza bejn l- "għeluq" u l-prezz tal- 

"ftuħ" tas-CFD huwa negattiv. L-ingranaġġ inkorporat fi ħdan CFDs għandu l-effett li jkabbar kemm il-

profitti kif ukoll it-telf. 

 

GĦAN 

L-għan tal-kummerċ mas-CFD huwa li jippermetti lill-klijenti biex jagħmlu transazzjoni bil-lieva tal-

moviment filvalur tal-assi/strument finanzjarju sottostanti (jew 'il fuq jew' 'il isfel), mingħajr ma "jixtru" 

jew "ibiegħu" lassi/strument finanzjarju sottostanti . L-iskopertura hija sfruttata billi s-CFD teħtieġ biss 

proporzjon tal-valur nozzjonali tal-kuntratt biex jintuża bħala marġni inizjali, li hija waħda mill-

karatteristiċi ewlenin tan-negozjar ta 'CFD's. Is-CFDs ibbażati fuq prezzijiet fi “flus” ma għandhomx 

data ta’ maturità definita minn qabel u huma għalhekk mitmuma miftuħa; għall-kuntrarju, CFDs ibbażati 

fuq prezzijiet "futuri" għandhom data ta' skadenza definita minn qabel, madankollu l-pożizzjonijiet 

miftuħa huma "trasformati" għax-xahar tal-kuntratt li jista' jinbiegħ. B'riżultat ta' dan, ma hemm l-ebda 

perjodu ta' azjenda definit minn qabel għal kwalunkwe tip ta' CFDs, u huwa fid-diskrezzjoni tal-klijenti 

li jiddeterminaw il-perjodu ta' parteċipazzjoni, abbażi tal-istrateġija u l-għanijiet tagħhom stess. 

F'każijiet fejn iċ-ċaqliq fil-prezz tas-CFD huwa fid-direzzjoni opposta minn dak mistenni u l-ekwità tal-

kontijiet tal-klijenti tnaqqas, jiġifieri t-telf jaqbeż ir-rekwiżiti tal-marġini inizjali, in-nuqqas ta' depożitu 

ta' fondi addizzjonali, sabiex jissodisfa r-rekwiżit tal-marġni, jista' ir-riżultat biex il-kontijiet tal-klijenti 

jitwaqqfu. F'każijiet fejn is-CFD hija bbażata fuq il-prezz "futur" tal-assi/strumenti finanzjarji 

sottoskritti, soġġett għal "qlib", fil-każ fejn il-klijenti jonqsu milli jżommu fondi suffiċjenti għall-ħtieġa 

tal-marġni, is-CFD se jingħalaq awtomatikament f ' id-data tal-iskadenza. Il-Kumpanija żżomm l-abilità 

li ttemm unilateralment kwalunkwe kuntratt CFD meta/fejn tqis li t-termini tal-ftehim, bejn il-Kumpanija 

u l-klijent, ġew miksura. 

 

MAĦSUN 

A GĦAL 

KLIJENTI 

BLIMNUT 

CFDs huma maħsuba għall-klijenti li għandhom għarfien ta' jew li għandhom esperjenza man-negozju 

ma' strumenti finanzjarji ingranati. Il-klijenti għandhom bżonn jifhmu kif il-prezzijiet tas-CFDs huma 

derivati, ilkunċetti ewlenin ta' marġni, kummerċ ingranat, spejjeż, u l-fatt li t-telf jista' jaqbeż l-ammont 

inizjali investit, ilprofil tar-riskju/premju tal-istrumenti finanzjarji meta mqabbel ma' negozjar 

tradizzjonali, mingħajr ingranaġġ u jkollu il-kapaċità li ġġorr telf li jaqbeż l-ammont inizjali investit  
 

Inti ser tixtri prodott li mhuwiex sempliċi u jista' jkun diffiċli biex tifhmu. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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X'INHUMA R -RISKJI U X'NISTA' NIEĦU LURA 
 

 

 

  Riskju Aktar Baxx                                                                     Riskju Għoli 

L-indikatur tar-riskju ta' hawn fuq jirreferi għall-livell assenjat għan-negozjar ma' CFDs, meta mqabbel mal-kummerċ 

ma' strumenti finanzjarji li mhumiex ingranati. CFDs huma kklassifikati bħala l-istrumenti finanzjarji bl-ogħla riskji, 7 

minn 7. Dan jindika t-telf potenzjali fuq livell għoli ħafna. Huwa possibbli li tixtri jew tbiegħ CFDs f'munita differenti 

mill-munita bażi tal-kontijiet talklijenti. Ir-riżultat tat-tranżazzjoni jista' jiddependi fuq ir-rata tal-kambju bejn il-muniti. 

XENARJI TA' PRESTAZZJONI 

Il-Klijent jagħżel fuq inizjattiva tiegħu stess it-tip ta 'strumenti finanzjarji CFD, direzzjoni (biex "jixtri" "jbiegħ" meta 

jinnegozja, jiġifieri pożizzjonijiet miftuħa "miftuħa" u "viċin", id-daqs tal-pożizzjonijiet, kemm jekk tuża xi karatteristiċi 

ta' mitigazzjoni tar-riskju (bħal ordnijiet ta' waqfien ta' telf, tnaqqis ta' lieva eċċ.). Kull pożizzjoni miftuħa tintlaqat minn 

kwalunkwe pożizzjoni miftuħa oħra li tinżamm miftuħa, rata tal-kambju, numru ta 'lottijiet, kondizzjonijiet tas-suq eċċ., 

Li jista' jkollhom impatt materjali fuq irriskju u r-ritorn ta' transazzjonijiet rilevanti.  

L-eżempju hawn taħt juri xenarju bbażat fuq ix-xiri ta' lott fuq US30 CFD (1 Lott = 10 punti tal-Indiċi Dow Jones) 

US30 CFD (miżmum intraday) 

US30 CFD prezz ta' ftuħ: (P) 25040 

Daqs tat-trażazzjoni (kull CFD) (TS) 1 LOT (10) 

Marġini %: (M) 5% 

Ingranaġġ: (L) 1:20 

Marġini Meħtieġ ($): MR = P x TS x M $12520 

Valur nozzjonali tat-trażazzjoni ($): TN = MR x L 10 

 

IXTRI/TUL 

Xenarju ta' 

Prestazzjoni 

Prezz ta' 

Għeluq (ink. 

fierxa) 

Tibdil  

fil-prezz 

Profitt/ 

Telf 

BIEGĦ/QASIR 

Xenarju ta' 

Prestazzjoni 

Prezz ta' 

Għeluq 

(ink. 

fierxa) 

Tibdil 

filprezz 
Profitt/Telf 

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

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

Mhux 

favorevoli 

[24289]  -3% -7,510$* Mhux 

favorevoli 

[25791]  3% -7,510$* 

Stress [23538]  -6% -15,020$* Stress [26542]  6% -15,020$* 

Ix-xenarji ta' hawn fuq juru kif l-eżempju ta' tranżazzjoni jista' jwettaq, skont il-moviment tas-suq għall-istrument 

finanzjarju rilevanti. Il-figuri hawn fuq juru l-ispejjeż relatati mat-tranżazzjoni, skont il-kundizzjoni tas-suq tal-assi/l-

istrument finanzjarju, madankollu, ma jinkludux l-ispejjeż relatati ma' kummissjonijiet, swaps u/jew roll-over, aġenti, 

jew taxxa. Tranżazzjonijiet CFD miftuħa jistgħu jiġu hedged u/jew magħluqa f'każijiet fejn ir-rekwiżit tal-marġni minimu 

ma jinżammx. Il-klijent jista' jitlef investimenti sħaħ.  

L-iżviluppi fis-suq fil-futur ma jistgħux jiġu mbassra b'mod preċiż. Ix-xenarji murija huma biss indikazzjoni 

ta' wħud mir-riżultati possibbli bbażati fuq id-dħul riċenti. Ir-redditi attwali jistgħu jkunu aktar baxxi.  

*It-telf huwa ristrett għall-bilanċ tal-kont tiegħek billi l-Kumpanija toffri Protezzjoni tal-Bilanċ Negattiv. 

Il-figuri murija jinkludu l-ispejjeż kollha tal-prodott iniffsu. Jekk il-klijent ġie mibjugħ dan il-prodott minn xi ħadd ieħor 

jew jekk terza persuna tagħti pariri lill-klijent dwar dan il-prodott, dawn iċ-ċifri ma jinkludu l-ebda spiża li tħallas lilhom. 

Iċ-ċifri ma jqisux is-sitwazzjoni tat-taxxa personali tal-klijent, li tista' wkoll taffettwa kemm jirritorna. 

"Residenti Franċiżi biss: Skond ir-rekwiżiti tal-Autorité des marchés financiers (AMF), is-CFD kollha għandhom 

intrinsiċi il-protezzjoni u se tingħalaq meta t-telf jilħaq il-marġini meħtieġ għall-ftuħ tal-pożizzjoni." 

L-indikatur tar-riskju jassumi li jista' jkun li ma 
tkunx tista' tixtri jew tbiegħ is-CFD tiegħek 
bilprezz li ridt minħabba l-volatilità tas-suq jew 
jista 'jkollok tixtri jew tbiegħ is-CFD tiegħek bi 
prezz li jħalli impatt sinifikanti fuq kemm terġa' 
lura. 

1 2 3 4 5 6 7 
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JEKK IL-KUMPANIJA MA TKUNX TISTA' TĦALLAS? 

Fil-każ improbabbli li l-Kumpanija ssir insolventi, il-klijenti għandhom id-dritt li jitolbu fondi, miżmuma mill-

Kumpanija, permezz tal-Fond ta 'Kumpens għall-Investitur. B'kont meħud li l-leġislazzjoni tkopri CFDs, il-klijenti 

huma intitolati li jitolbu ammonti sa € 20,000. Aktar informazzjoni dwar il-Fond ta' Kumpens għall-Investitur jista' 

jinstab fuq il-websajt ta 'CySEC taħt "Fond ta' Kumpens għall-Investitur (ICF)" / www.cysec.gov.cy 

X'INHUMA L-ISĠEJJEŻ? 

It-tabella hawn taħt turi l-ispejjeż differenti li jistgħu jkunu suġġetti meta CFD Indiċi 

Spiża "waħda ta' 

darba" fuq il-

pożizzjonijiet ta' 

"dħul" u ta' "ħruġ" 

Fierxa 
Din hija d-differenza bejn il-prezz "jixtri" u "jbiegħ" offrut għall-

kummerċ. 

Spiża "waħda ta' 

darba" fuq "dħul" 
Kummissjoni 

Din hija kummissjoni mitluba meta tixtri jew tbiegħ CFD ibbażat fuq id-

daqs tallott it-tranżazzjoni tiegħek. Aktar informazzjoni tista' tinstab fuq 

il-portal tal-klijent talkumpanija. 

Spiża "waħda ta' 

darba" fuq "dħul" u 

"ħruġ" 

Konverżjo ni 

ta' munita 

Profitti/telf mhux realizzati jiġu kkonvertiti/denominati awtomatikament 

filmunita bażika tal-kontijiet. 

Spejjeż ta' 

pożizzjonijiet miftuħa 

"kostanti" 

Ir-rati 

talgħoti/Swap 

jew ilĦażna 

Il-pożizzjonijiet miżmuma miftuħa matul il-lejl huma soġġetti għar-Rati 

ta ’Tpartit, ammonti ċċarġjati/imħallsa, abbażi tad-differenzjali tal-

interessi għal self jew self ta’ munita waħda kontra oħra. Madankollu, 

kontijiet mhux soġġetti għall-ħlasijiet ta' Swaps huma soġġetti għal ħlas 

ta' "Ħażna", ammont fiss, negattiv, dejjem inkarigat mill-kontijiet ta 

'klijenti. 

 

KEMM GĦANDI INŻOMMU U NISTA' NIEĦU FLUS KMIENI? 

Is-CFDs huma maħsuba għal kummerċ fuq medda qasira ta' żmien, f'xi każijiet kummerċ intraday, u ġeneralment 

mhumiex adattati għal investimenti fit-tul. M'hemm l-ebda perjodu ta' żamma rakkomandat u l-ebda perjodu ta' 

kanċellazzjoni. Ilklijenti jistgħu jiftħu u jagħlqu CFD fuq par FX fi kwalunkwe ħin matul il-ħinijiet tal-kummerċ tas-suq 

ta' kull CFD. 

KIF JISTA' KLIJENT ISAQSI U/JEW JILMENTA? 

Biex isaqsu mistoqsija, il-klijebt għandhom jikkuntattjaw t-tim tal-Customer Support permezz ta' emejl f' 

support@windsorbrokers.eu .  F'każijiet fejn it-tweġiba li tkun irċeviet ma tkunx sodisfaċenti, l-ilment għandu jiġi 

sottomess f' complaints@windsorbrokers.eu jew il-formola li għandha tintbagħat permezz tal-posta basta li l-ittra tiġi 

rreġistrata uffiċjalment permezz tal-posta u li tispeċifika f'kull ħin "Windsor Brokers Centre, Dipartiment tad-

Dipartiment" fi  53 Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Ċipru. Jekk il-klijent ma jħossx li l-ilment 

tiegħu/tagħha ġie solvut b'mod sodisfaċenti, il-klijent jista 'jirreferi l-ilment tiegħu/tagħha lill-Ombudsman Finanzjarju 

tar-Repubblika ta' Ċipru. Jekk jogħġbok irreferi għal Proċedura ta' Ilmentital-Kumpanijagħal aktar informazzjoni. 

INFORMAZZJONI OĦRA RELEVANTI? 

Dan il-KID jipprovdi sommarju tal-informazzjoni relatata mal-kummerċ fil-CFDs. Hija maħsuba biex tgħarraf lill-klijenti, 

b'żieda mal-informazzjoni pprovduta fil- "Kundizzjonijiet tal-Kummerċ" u l- "Ħlasijiet tal-Prodott", qabel ma tieħu d-

deċiżjoni għannegozju. Dan il-KID mgħandux jitwies bħala parir. Qabel ma jinfetaħ kont u jsir tranżazzjoni, il-klijent 

huwa meħtieġ li jaqra ddokumentazzjoni kollha li tifforma parti mill-kuntatt bejn il-partijiet, inkluż Ftehim tal-Kont ta;-

Klijent,Ftehim ta' Aċċess Onlajn, Ftehim ta' Kummerċ Mobajl,Dikjarazzjoni ta' Żvelar tar-Riskju, Kondizzjonijiet ta' 

Kummerċ u Delinjamenti tal-prodott. 
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