
 

 

 

                                                        Avaintietoasiakirja (“KID”) - CFD spot-metallikaupassa 

TARKOITUS 

Tämä asiakirja antaa asiakkaalle avaintiedot CFD:stä Spot-metallikaupan, rahoitusvälineinä. Asiakirja ei ole 

markkinointiaineistoa. Tietoja vaaditaan laissa, jotta asiakkaat voivat ymmärtää tuotteen laadun, riskit, kustannukset, 

mahdolliset hyödyt ja menetykset, ja jotta asiakkaat voivat verrata sitä muihin tuotteisiin. 

TUOTE 

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

Verkkosivusto: www.windsorbrokers.eu 

Puhelinnumero lisätietoja varten: +357 25 500505 

Valvontaviranomainen: Kyproksen turvallisuus- ja vaihtokomitea (”CySEC”) lisenssillä numero 030/04 

KID: n valmistuspäivämäärä: Joulukuu 2018 Viimeisin päivitys: Elokuu 2020 
 

 

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON: 

TYYPPI 

 

Hinnanerosopimus (”CFD”) on vipuvaikutteinen sopimus, joka antaa asiakkaalle mahdollisuuden 

spekuloida kohde-etuuden/rahoitusvälineen hintaeroja. Asiakkailla on mahdollisuus ostaa CFD 

(tai "mennä pitkäksi") hyötyäkseen kohde-etuuden/rahoitusvälineen nousevista hinnoista; tai 

myydä CFD (tai "mennä lyhyeksi") hyötyäkseen hintojen laskusta. CFD:n hinta johdetaan 

omaisuuserän / rahoitusvälineen perustana olevan markkinahinnan arvosta, joka voi olla joko 

tämänhetkinen (”spot”) hinta tai termiinihinta (“futuuri”). Jos asiakkaalla on esimerkiksi ”pitkä” 

positio, ja perustana olevan kohdeetuuden/rahoitusvälineen hinta nousee, CFD:n arvo kasvaa, 

ja sellaisenaan asiakkaat voisivat sulkea position suotuisalla lopputuloksella, ja CFD:n "päätös-" 

ja "aloitushinnan" erotus on positiivinen. Toisaalta, jos asiakkaalla on “pitkä” positio, ja kohde-

etuuden/rahoitusvälineen hinta laskee, niin CFD:n arvo laskee, ja sellaisenaan asiakkaat voisivat 

sulkea position negatiivisella lopputuloksella, ja CFD:n ”päätös-” ja "aloitushinnan" välinen 

erotus on negatiivinen. CFD:hen sisältyvällä vipuvaikutuksella on sekä voittoja että tappioita 

kasvattava vaikutus.  

 

TARKOITUS 

CFD:llä käydyn kaupankäynnin tavoitteena on antaa asiakkaille mahdollisuus käydä kauppaa 

kohdeetuuden/rahoitusvälineen arvon muutoksen vipuvaikutuksella (joko ylös- tai alaspäin) 

ilman, että "ostetaan" tai "myydään" kohde-etuutta/rahoitusväineitä. Vastuuvaikutuksella on 

vipuvaikutus, koska CFD vaatii vain osan sopimuksen nimellisarvosta käytettäväksi 

alkumarginaalina, mikä on yksi CFD-kaupankäynnin pääpiirteistä. ”Käteishintoihin” perustuvilla 

CFD:llä ei ole ennalta määriteltyä eräpäivää, ja ovat siksi avoimia; sitä vastoin ”futuurihintoihin" 

perustuvilla CFD:llä on ennalta määritelty voimassaoloaika, mutta avoimet positiot ”siirretään” 

seuraavaan kaupankäynnin kohteena olevaan sopimuskuukauteen. Tämän seurauksena 

kummallekaan CFD-tyypille ei ole ennalta määritettyä hallussapitojaksoa, ja asiakkaiden on 

harkintansa mukaan määritettävä pitoaika heidän oman strategiansa ja tavoitteidensa 

perusteella. Tapauksissa, joissa CFD:n hinnanmuutos on odotettua päinvastaisessa suunnassa ja 

asiakkaiden tilien pääoma vähenee, eli tappio ylittää alkuperäiset vakuusvaatimukset, lisävarojen 

tallettamatta jättäminen vakuusvaatimuksen täyttämiseksi saattaa johtaa asiakkaiden tilien 

lopettamiseen. Tapauksissa, joissa CFD perustuu allekirjoittaneiden 

omaisuuserien/rahoitusvälineiden "futuurihintaan", joka on altis "laina-ajan pidentämiselle", CFD 

suljetaan automaattisesti eräpäivänä siinä tapauksessa, että asiakkaat eivät ylläpidä riittäviä 

varoja vakuusvaatimusta varten. Yhtiö säilyttää mahdollisuutensa irtisanoa CFD-sopimus 

yksipuolisesti, jos ja kun se katsoo, että Yhtiön ja asiakkaan välisen sopimuksen ehtoja on rikottu. 
 

TARKOITUKSE 

LLINEN 

VÄHITTÄISMY 

YNTIASIAKAS   

 

CFD:t on tarkoitettu asiakkaille, joilla on tietoa tai kokemusta kaupasta vipuvaikutteisilla 

rahoitusvälineillä. Asiakkaiden on ymmärrettävä, miten CFD:n hinnat johdetaan, sekä keskeiset 

käsitteet marginaalista, vipuvaikutteisesta kaupasta ja kustannuksista. Asiakkaiden on myös 

ymmärrettävä, että tappiot voivat ylittää alkuperäisen sijoitetun määrän, sekä rahoitusvälineiden 

riski-hyötyprofiili verrattuna perinteiseen kauppaan ilman vipuvaikutusta ja kykyä kantaa 

tappioita, jotka ylittävät alkuperäisen sijoitetun määrän.  
 

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja voi olla vaikeasti ymmärrettävä. 

http://www.windsorbrokers.eu/


 

 

 

                                                        Avaintietoasiakirja (“KID”) - CFD spot-metallikaupassa 

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ SAAN VASTINEEKSI? 
 

 

 

  Alhaisempi riski                                                           Korkeampi riski 

Yllä oleva riski-indikaattori viittaa CFD-kaupankäynnille annettuun tasoon verrattuna rahoitusvälineillä käytyyn 

kauppaan, joilla ei ole vipuvaikutusta. CFD:t luokitellaan korkeimman riskin omaaviksi rahoitusvälineiksi, seitsemän 

seitsemästä. Tämä osoittaa mahdolliset tappiot erittäin korkealla tasolla. CFD:tä on mahdollista ostaa tai myydä eri 

valuutassa kuin asiakkaiden tilien perusvaluutta. Kaupan lopputulos voi riippua valuuttojen välisestä vaihtokurssista. 

TUOTTONÄKYMÄT 

Asiakas valitsee omasta aloitteestaan CFD-rahoitusvälineiden tyypin, suunnan (joko “ostaa” tai “myydä”, milloin käydä 

kauppaa, ts. “avata” ja “sulkea” avoimet positiot, positioiden koot, käyttääkö riskenvähentämisominaisuuksia (kuten 

stop-toimeksiantoja, velkaantuneisuuden vähentämistä jne.). Jokaiseen avoimeen positioon vaikuttaa mikä tahansa 

muu avoinna pidetty avoin positio, vaihtokurssi, erien lukumäärä, markkinaolosuhteet jne., joilla voi olla merkittävä 

vaikutus asiaan liittyvien liiketoimien riskiin ja tuottoon.  

Alla olevassa esimerkissä esitetään skenaario, joka perustuu yhden erän ostamiseen XAUUSD CFD:llä (1 erä = 1000 

unssia) 

XAUUSD CFD:n aloitushinta: (P) 1213.00 

Kaupan koko (CFD:tä kohden): (TS) 1 LOT (100 oz) 

Marginaali %: (M) 5% 

Vipuvaikutus: (L) 1:20 

Vakuusvaatimus ($): MR = P x TS x M $6065 

Kaupan nimellinen arvo ($): TN = MR x L $121300 

 

OSTA/PITKÄ 

Tulosperusteine 

n palkkio 

Skenaario 

Päätöshinta 

(sis. 

tuottoero) 

Hinta 

muutos 

Voitto/  

 Tappio 

MYY/LYHYT 

Tulosperusteine 

N palkkio 

Skenaario 

Päätöshinta 

(sis. 

tuottoero) 

Hinta 

muutos 

Voitto/  

 Tappio 

Suotuisa [1249.39]  3% +3639$ Suotuisa [1176.61]  -3% +3639$ 

Kohtalainen [1231.20]  1.5% +1820$ Kohtalainen [1194.80]  -1.5% +1820$ 

Epäsuotuisa [1176.61]  -3% -3639$* Epäsuotuisa [1249.39]  3% -3639$* 

Painotus [1140.22]  -6% -7278$* Painotus [1285.78]  6% -7278$* 

Yllä olevat skenaariot kuvaavat, kuinka esimerkkitransaktio voisi toimia riippuen olennaisen rahoitusvälineen 

markkinoiden muutoksista. Yllä olevat luvut esittävät transaktioon liittyvät kustannukset 

omaisuuserän/rahoitusvälineen markkinaehtojen mukaan, mutta eivät kuitenkaan sisällä palkkioihin, vaihtoihin ja/tai 

siirtymisiin, edustajiin tai veroihin liittyviä kustannuksia. Avoimet CFDtransaktiot voidaan suojata ja/tai sulkea 

tapauksissa, joissa vähimmäisvakuusvaatimuksia ei ylläpidetä. Asiakas voi menettää kokonaisia sijoituksia. 

Tulevaisuuden markkinoiden kehitystä ei voida ennustaa tarkasti. Esitetyt skenaariot ovat vain osoitus 

joistain mahdollisista lopputuloksista, jotka perustuvat viimeaikaisiin tuottoihin. Todellisen tuotot voivat 

olla alhaisempia.  

*Tappio on rajoitettu tilisi saldoon, sillä Yhtiö tarjoaa negatiivista saldoa koskevan suojan.  

Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteen kustannukset. Jos joku muu on myynyt asiakkaalle tämän tuotteen tai jos 

kolmas osapuoli on neuvonut asiakasta tästä tuotteesta, nämä luvut eivät sisällä kustannuksia, jotka maksat heille. 

Luvut eivät ota huomioon asiakkaan henkilökohtaista verotuksellista tilannetta, mikä voi myös vaikuttaa siihen, kuinka 

paljon hän saa takaisin.  

”Vain Ranskan asukkaat: Autorité des marchés rahoittajien (AMF) vaatimusten mukaisesti kaikilla CFD:llä on 

luontainen suoja ja ne suljetaan, kun tappiot saavuttavat position avaamiseen vaaditun marginaalin." 

Riskimittari olettaa, että et ehkä voi ostaa tai 
myydä CFD:tä haluamallasi hinnalla 
markkinoiden epävakauden vuoksi, tai että voit 
joutua ostamaan tai myymään CFD:si hinnalla, 
joka vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka 
paljon saat takaisin. 
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MITÄ TAPAHTUU, JOS YHTIÖ EI KYKENE MAKSAMAAN 

Asiakkailla on oikeus vaatia Yhtiön hallussa olevia varoja sijoittajien korvausrahaston kautta siinä tilanteessa, että 

Yhtiöstä tulee maksukyvytön. Ottaen huomioon, että lainsäädäntö kattaa CFD:t, asiakkailla on oikeus vaatia 

korkeintaan 20 000 euroa. Lisätietoja sijoittajien korvausrahastosta löytyy CySEC-verkkosivustolta kohdasta 

”Investor Compensation Fund (ICF)” / www.cysec.gov.cy 

MILLAISET OVAT KUSTANNUKSET? 

Alla olevassa taulukossa esitetään eri kustannukset, joita voi aiheutua CFD spot-metallikaupoista 

"Kertaluonteinen" 

hinta "sisääntulo-" ja 

“ulostulo”-positioissa 

Osto- ja 

myyntihinnan 

erotus 

Tämä on ero kaupankäynnissä tarjotun ”osto-” ja ”myyntihinnan" välillä.  

  

"Kertaluonteinen" 

hinta "sisääntulossa” 
Välityspalkkio 

Tämä provisio veloitetaan, kun ostat tai myyt CFD:n 

valuuttamarkkinoilla kaupankäyntisi eräkoon perusteella. Lisätietoja 

löytyy yrityksen asiakasportaalista. 

"Kertaluonteiset" 

kustannukset 

"sisääntulossa" ja 

“ulostulossa” 

Valuutta 

muunto 

Realisoituneet ja realisoitumattomat voitot/tappiot ovat automaattisesti 

muunnettu/määrätty tilien perusvaluuttaksi. 

”Käynnissä olevien” 

avoimien 

kustannukset positiot 

Uudelleen 

investointi 

siirrot / Swap 

Hinnat tai 

Säilytys 

Yöllä avoinna oleviin positioihin sovelletaan swap-korkoja, määriä 

veloitetaan/maksetaan lainanoton tai lainanannon korkoerojen 

perusteella yhtä valuuttaa toista vastaan. Mutta tilit, joihin ei sovelleta 

Swap-maksuihin sovelletaan kiinteää, negatiivista "säilytysmaksua" 

summa, joka veloitetaan aina asiakkaiden tileiltä. 

 

MITEN PITKÄÄN MINUN TULISI PITÄÄ RAHOJA HALLUSSANI, JA VOINKO OTTAA NE POIS 

SIJOITUKSESTA ENNENAIKAISESTI 

CFD:t ovat tarkoitettu lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, joissakin tapauksissa päivänsisäiseen kauppaan, eivätkä ne 

yleensä sovellu pitkäaikaisiin sijoituksiin. Ei ole suositeltavaa hallussapitoaikaa eikä peruuttamista koskevaa 

määräaikaa. Asiakkaat voivat avata ja sulkea CFD:n valuuttaparilla milloin tahansa kunkin CFD:n kaupankäyntiaikoina. 

MITEN ASIAKKAIDEN TULEE TIEDUSTELLA JA/TAI TEHDÄ VALITUKSIA? 

Tiedustelujen tekemiseksi asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä asiakastukitiimiimme sähköpostitse osoitteessa 

support@windsorbrokers.eu .  Tapauksissa, joissa tiedusteluun liittyvä vastaus ei ole tyydyttävä, valitus tulee jättää 

complaints@windsorbrokers.eu  tai lomake on lähetettävä eteenpäin postitse edellyttäen, että kirje on postin virallisesti 

rekisteröimä ja määrittelee aina tarkasti ”Windsor Brokers Center, Compliance Department” osoitteessa 53 Spyrou 

Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Kypros.  Jos asiakas kokee, ettei hänen valitustaan ole ratkaistu tyydyttävästi, 

hän voi lähettää valituksensa Kyproksen tasavallan rahoitusasioiden oikeusasiamiehelle. Tarkista Yhtiön 

Valitusmenettely lisätietoja. 

MUUTA OLENNAISTA TIETOA? 

Tämä KID tarjoaa yhteenvedon CFD-kauppaan liittyvistä tiedoista. Sen tarkoituksena on tiedottaa asiakkaita 

”Kaupankäynnin edellytyksissä” ja ”Tuotekuvauksissa” annettujen tietojen lisäksi ennen kauppaa koskevan päätöksen 

tekemisestä. Tätä KID:iä ei tule pitää neuvona. Ennen tilin avaamista ja transaktioiden tekemistä asiakkaan on luettava 

kaikki asiakirjat, jotka muodostavat osan osapuolten välisestä yhteydenpidosta, mukaan lukien Asiakastilisopimus, 

Verkkosaatavuussopimus, Mobiilikauppasopimus, Riskien paljastamislausunto, Kaupankäynnin ehdot ja Tuotekuvaus.   
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