
 
 

Tarkoitus: 
Tässä dokumentissa tämän sijoitustuotteen keskeisimmät tiedot. Tämä ei ole markkinointimateriaalia. Nämä 
lain tarvitsemät tiedot auttaa sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonnetta, riskejä, kustannuksia, mahdollisia 
voittoja ja menet sekä auttaa sinua vertaamaan tuotteita tuotteisiin. 

 

Tuote: 
Tämän CFD:n kryptovaluutan kaupankäyntiin tarjoaa A.N. All New Investment LTD(“Yritys"), joka on Kyproksen 
arvopaperimarkkinakomission hyväksymä ja säätelemä. (CySEC) lisenssinumerolla 344/17. 

Verkkosivusto:: https://legacyfx.eu   Sähköposti:support@legacyfx.eu  

Puhelinnumero: +35725030673  

Tämä asiakirja luotiin/päivitettiin viimeksi 01.01.2018. 

 
 

 

Mikä tämä tuote on? 

 
Tyyppi: 

Kryptovaluuttojen CFD-sopimukset ovat johdannaisrahoitusinstrumentteja, joilla käydään kauppaa OTC:n ulkopuolella, eli 
kaupankäynti tehdään säännellyn pörssin tai paikan ulkopuolella ja asiakkaan ja Yhtiön välillä, jolloin Yhtiö suostuu suorittamaan 
asiakkaan päättämän omaisuuden suorituskyvyn käteisellä. spekuloida. Tällä CFD:llä voit spekuloida kryptovaluuttojen hintaliikkeellä 
(positiivinen tai negatiivinen kehitys) sijoittamatta tai omistamatta kohde-etuutta ostamalla ja myymällä sopimuksia eli spekuloi 
kryptovaluuttojen hintojen nousua tai laskua.. 

Tavoitteet:: 

Kryptovaluuttojen CFD:n tavoitteena on spekuloida kryptovaluutan suorituskykyä sijoittamatta kryptovaluuttaan tai omistamatta sitä. 
Saavutat voittoa, jos spekulaatiosi tuotosta (positiivinen tai negatiivinen tuotto) piti paikkansa ja kohde-etuuden avaushinnan ja 
päätöskurssin välinen ero vastaa tuottoa tai jos menetät osan tai koko kauppasaldosi. CFD:n kohde-etuus toimii spekulaatiotasi 
vastaan. 

Positioiden avaamiseksi sinun on talletettava tilillesi prosenttiosuus sopimuksen kokonaisarvosta. Tätä kutsutaan alkuperäisen 
marginaalivaatimuksena (katso tarkemmin alla). Kaupankäynti marginaalilla voi suurentaa tekemiäsi tappioita tai voittoja. 

Soveltuva yksityissijoittaja  

Näiden tuotteiden kauppa ei sovi kaikille. Odotamme tavallisesti henkilöiden, jotka ovat (1) vähittäisasiakkaita, käyttävän näitä 
tuotteita; tai (2) valinnainen ammattiasiakas, joka 

i. Sinulla on tarvittavat tiedot ja/tai kokemus ymmärtääksesi CFD-sopimusten ominaisuudet ja marginaalikauppaan liittyvät riskit, 
aiempaa kaupankäyntiä CFD-sopimuksilla ja/tai muilla johdannaisinstrumenteilla, joilla käydään kauppaa marginaalilla, pelkän 
toteutuksen perusteella (viimeisten 3 vuoden aikana); ja/tai ammatillinen pätevyys ja/tai työkokemus, jolla on merkitystä OTC-
vipuvaikutteisten rahoitusvälineiden kaupankäynnissä (viimeisten 3 vuoden ajalta); 

ii. Kyky kestää 100 %:n menetys kaikista sijoitetuista varoista; 

iii. Sinulla on korkea riskinsietokyky; 

iv. Aikovat käyttää tuotetta lyhytaikaiseen sijoitukseen, spekulatiiviseen kaupankäyntiin, salkun hajauttamiseen ja/tai kohde-
etuuden suojaukseen 

 

 

 
 

 

Avaintietoasiakirja- Kryptovaluutan CFD-kaupankäynti 

 

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää. 
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Mitkä ovat riskit ja mitä voin saada vastineeksi?  
 

 

Riskin yhteenvetoindikaattori on suuntaa antava mittari tämän tuotteen riskitasolle verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka 
todennäköistä on, että tuote menettää rahaa markkinoiden liikkeiden vuoksi tai koska emme pysty maksamaan sinulle Olemme 
luokitelleet tämän tuotteen kategoriaan 7/7, mikä on korkein riskiluokka. Tämä arvioi tuotteen tulevasta suorituskyvystä aiheutuvat 
mahdolliset menetykset erittäin korkealle tasolle. . Vipuvaikutus lisää kaupankäyntiriskejä – mahdollisesti aiheutuva kokonaistappio 
voi merkittävästi ylittää yhteen kauppaan sijoitetun määrän, jopa 100 % kaupankäyntisaldostasi. 

Arvot voivat vaihdella merkittävästi suuren volatiliteetin tai markkinoiden/talouden epävarmuuden aikoina; Tällaiset heilahtelut ovat 
vieläkin merkittävämpiä, jos asemasi ovat vipuvaikutteisia, ja ne voivat myös vaikuttaa haitallisesti asemaasi. Tee kauppaa vasta, 
kun olet tunnustanut ja hyväksynyt riskit. Sinun tulee harkita huolellisesti, onko vipuvaikutteisten tuotteiden kaupankäynti sinulle 
sopivaa. 

Muista tiedostaa valuuttariski. Hyödykkeen CFD voidaan ostaa tai myydä eri valuutassa kuin tilisi perusvaluutassa. Lopullinen 
tuotto, jonka voit saada, riippuu näiden kahden valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei oteta huomioon yllä esitetyssä 
indikaattorissa 

Suorituskykyskenaariot 

 Tämä avaintietoasiakirja ei koske tiettyä tuotetta. Se koskee minkä tahansa alustallamme tarjoamamme kryptovaluutan CFD:tä. 
Jokainen CFD, jonka syötät meille, on kuitenkin sinun ja valintojesi mukainen. Olet vastuussa taustalla olevan kryptovaluutan 
valinnasta; kun avaat ja suljet asemasi; asemasi koko (ja siten vaadittava marginaali); ja käyttääkö tarjoamiamme 
riskienhallintatyökaluja, kuten stop loss -määräyksiä. Jokaiseen työpaikkaasi vaikuttavat myös muut avoimet työpaikat, jotka sinulla 
on meillä. Näillä jokaiselle CFD:lle tarjotuilla kryptovaluutoilla on olennainen vaikutus sijoituksesi riskeihin ja tuottoon.. 

Taulukko näyttää rahat, joita voit mahdollisesti ansaita tai menettää eri skenaarioissa. Skenaarioissa oletetaan, että päätät ostaa 1 
CFD-sopimuksen, joka liittyy taustalla olevaan kryptovaluuttaomaisuuteen. Yhden kryptovaluutan sopimuksen ostohinta on 10 
000,00 dollaria. Tämä tarkoittaa, että jos ostat yhden kryptovaluutan sopimuksen, sinulla on 10 000,00 dollarin "käsitteellinen 
altistuminen" kohde-etuutelle (1 sopimus x 10 000,00 dollarin ostohinta). Sinun ei kuitenkaan tarvitse sijoittaa koko 10 000,00 dollaria. 
Olettaen, että tämän kryptovaluutan CFD:n alkumarginaali on 50%, sinun on talletettava vain 5 000,00 dollaria, mikä johtaa 1:2-
vipuvaikutukseen. Skenaarioissa oletetaan myös, että veloitamme -0,5 %:n päivittäisen yön yli -rahoituksen prosenttiosuuden (yön 
yli -omistuskustannus) marginaalimme lisäksi, mutta muita maksuja ei ole. Tässä esimerkissä päivittäinen yön ylirahoitus olisi -50 
dollaria (1 sopimus x hinta 10 000,00 dollaria x päivittäinen yön yli -rahoitusprosentti -0,5 %). 
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PITKÄ 

Suorituskyky 

Skenaario 

 
Toiminno

t 

 
Päättymisk

urssipäivä 1 

 
Päättymiskurss

ipäivä 2 

 
Voitto/ 

tappio   

päivä  1 

 
Voitto/ 
tappio   
päivä  2 

Suotuisa 
Myyntihinta nousee ja suljet positio $10250 $10260 $250 $210 

($260 profit, $-50 fee) 

Kohtalainen 
Myyntihinta laskee ja suljet positio $9998 $9995 $-2 $-55 

($5 loss + $50 fee) 

Epäsuotuisa 
Myyntihinta laskee ja suljet positio $9950 $9965 $-50 $-85 

($35 loss + $50 fee) 

Stressi 
Myyntihinta laskee nopeasti ja 

suljemme sinut marginaalipyynnöstä 

$9100 $9000 $-900 $-1050 

($1000 loss + $50 fee) 

 

Yllä oleva stressiskenaario osoittaa, kuinka pienet hintaliikkeet voivat nopeasti johtaa tappioihin ja johtaa tässä tilanteessa pakotettuun 
sulkemiseen asemastasi. Tässä stressiskenaariossa saatat olla meille velkaa ylimääräistä rahaa, mutta menetys rajoittuu tilisi saldoon, 
koska tarjoamme negatiivisen saldon pääomasuojan. Tässä ei oteta huomioon tilannetta, jossa emme voi maksaa sinulle. Näytetyt 
skenaariot havainnollistavat, kuinka sijoituksesi voisi toimia. Voit verrata niitä muiden tuotteiden skenaarioihin. Esitetyt skenaariot ovat 
arvioita tulevasta kehityksestä eivätkä ole tarkkoja indikaattoreita. Se, mitä saat, vaihtelee sen mukaan, kuinka markkinat toimivat ja kuinka 
kauan pidät sijoituksen. 

Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteen kustannukset. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotilannettasi, mikä voi 
myös vaikuttaa takaisin saamiseen. Tässä suoritusskenaariossa oletetaan, että sinulla on vain yksi positio avoinna, eikä siinä oteta 
huomioon negatiivista tai positiivista kumulatiivista saldoa, joka sinulla voi olla, jos sinulla on useita avoimia positioita meillä 

 
Merkittävä varoitus:  
“Markkinoiden tulevaa kehitystä ei voida ennustaa tarkasti. Esitetyt skenaariot ovat vain viitteitä joistakin mahdollisista 
tuloksista viimeaikaisten tuottojen perusteella. Todellinen tuotto voi olla pienempi." 

 Mitä tapahtuu, jos yritys ei pysty maksamaan? 

Yhtiö on sijoittajien korvausrahaston (jäljempänä "rahasto") jäsen, joka kattaa sijoittajien korvausrahastokäytännössä määritellyt ei 

ammattimaiset asiakkaat tilanteissa, joissa Yhtiö ei joko pysty palauttamaan katetuille asiakkailleen heille velkaa ja/ tai ei pysty palauttamaan 
katetuille asiakkaille rahoitusvälineitä, joita Yhtiö omistaa tai hallitsee tileillään asiakkaiden puolesta. Korvauksen enimmäismäärä, jonka suojattu 
asiakas voi saada rahastosta, on 20 000 euroa (kaksikymmentätuhatta euroa). 

Mitkä ovat kustannukset? 
CFD-kaupankäynnin pääkulut tai provisio sisältyvät niin kutsuttuun Spreadiin, joka on myynti- ja ostohinnan välinen erotus. Spread 
on kiinteä ja sitä voi tarkastella yhdessä muiden tuotetietojen kanssa Market Information Sheetsistä, jotka löytyvät 
täältähttps://legacyfx.eu/trading-conditions 

Miten voin tehdä valituksen? 
Jos haluat tehdä valituksen, voit lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen complaints@legacyfx.eu  tai postitse osoitteeseen Q 
Tower, 5th floor, Ioanni Kondylaki 47, 6042, Larnaca, Cyprus. 

Muuta asiaakuuluvaa tietoa 
Sivustomme Lakiasiakirjat-osio sisältää tärkeitä tiliäsi koskevia tietoja. Varmista, että tunnet kaikki tiliäsi koskevat ehdot ja käytännöt.. 
Kaikille tiedoille, joita ei löydy tästä KID:stä tai Yrityksen verkkosivustosta osoitteessa www.legacyfx.eu, ota meihin yhteyttä 
sähköpostitse osoitteessa support@legacyfx.eu 
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