Уведомление за риск

Договорите за разлика (ДЗР) са сложен финансов продукт и не са подходящи за всички инвеститори.
Това уведомление описва много от рисковете, свързани с търговията с такива продукти. При все това,
има рискове и други продуктови характеристики, които не могат да бъдат описани. Ако имате
съмнения дали тези продукти са подходящи за вас, трябва да потърсите професионален съвет преди
да търгувате. Ако не сте сигурни относно рисковете, или дали имате достатъчно финансови ресурси
или опит, за да търгувате с тези продукти, не трябва да започвате да търгувате с нас.

Търговията с ДЗР е дейност, която носи висок риск за капитала ви. Ние сме задължени да
уведомяваме непрофесионалните клиенти за процента на непрофесионални клиенти, които са
загубили пари от търговия със CFD през последните 12 месеца. Това уведомление е налично на
нашия сайт: www.trader.bg. Не използвайте пари, които не можете да си позволите да загубите.
Можете да се обмисите търговия с ДЗР ако:
· Имате сериозен опит с търгуване във волатилни пазари;
· Изцяло разбирате как функционират те, включително свързаните рискове и разходи;
· Наясно сте, че по-високият ливъридж води до по-висок риск;
· Разбирате, че вашата позиция може да бъде закрита независимо дали сте съгласни с
решението на доставчика да закрие позицията ви;
· Имате достатъчно време активно да управлявате инвестицията си.

Само изпълнение
Ние няма да ви предлагаме съвети или препоръки относно това доколко е подходяща определена
инвестиция, и нищо, което ви изпращаме не трябва да се тълкува по този начин. Може да ви
предлагаме фактическа информация относно нашите продукти, техните потенциални рискове или
относно финансовите пазари като цяло; правейки това, ние не взимаме предвид вашите лични
качества и знания.

Ливъридж
Нашите продукти предлагат различни нива на ливъридж. Преди да започнете да търгувате, ние ще
поискаме да направите начален депозит. Всеки продукт, който предлагаме има маржин изискване. Въз
основа на това изискване и вашия начален депозит ще можете да търгувате ДЗР със стойност,
надвишаваща средствата ви. Например, маржин изискване 5% ще ви позволи да търгувате ДЗР 20
пъти по-скъп от депозита ви. Следователно колебанията в цените на активите ще бъдат умножени
много пъти. Малко ценово движение срещу вас може да доведе до по-голяма загуба. При всички
случай обаче вие не може да загубите повече от наличните пари по сметката ви.

Проценти на първоначалния марж по типове базови активи за непрофесионални клиенти
(а) 3,33 % от номиналната стойност на ДЗР, когато базовата двойка валути се състои от които и да е от
следните валути: щатски долар, евро, японска йена, британска лира, канадски долар или швейцарски
франк;
(б) 5 % от номиналната стойност на ДЗР, когато индексът, двойката валути или стоката на базовия
актив е:

(i) който и да е от следните индекси: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée
en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial
Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100
Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200
(ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

(ii) двойка валути, която се състои от най-малко една валута, която не е посочена в буква а) по-горе;
или

(iii) злато;

(в) 10 % от номиналната стойност на ДЗР, когато стоковият или капиталовият индекс на базовия актив
е стоков или капиталов индекс, различен от изброените в буква б) по-горе;

(г) 50 % от номиналната стойност на ДЗР, когато базовият актив е криптовалута; или

(д) 20 % от номиналната стойност на ДЗР, когато базовият актив:

(i) е акция; или

(ii) не е посочен по друг начин в по-горе

Горепосочените проценти на първоначалния марж са валидни само за непрофесионални клиенти.

Професионалните клиенти могат да използват по-нисък първоначален марж, чийто условия са
представени на нашия уебсайт: www.trader,bg.

Размер на маржин
Запазваме си правото да коригираме маржин изискванията за всеки от продуктите ни. Това може да
доведе до увеличение на вашето маржин изискване. Следователно, може да е необходимо да внесете
допълнително средства, за да поддържате съществуващи позиции.

Следене на позициите
Ваша отговорност е да следите сметката си. Ако нетната стойност на сметката (средства в брой плюс
текущи печалби минус текущи загуби) падне под 50% от изисквания маржин, може да закрием някои
от позициите ви на текущи пазарни цени. Това обаче не трябва да се приема за гаранция и е ваша
отговорност да се погрижите в сметката ви да има достатъчно средства по всяко време.

Пазарен риск
Търговията с ДЗР разчита на ценовите движения на базисни финансови продукти. Следователно, вие
сте изложени на подобен, но увеличен риск, както ако притежавахте самите базисни активи. Някои от
рисковете могат да се определят като:

Волатилност – резки, неочаквани движения в цената на базисния продукт, което води до увеличена
печалба или загуба за вас. Пазарите може да не се движат гладко и са възможни „пропадания” в
цената с последователни котировки с голяма разлика. Възможно е не винаги да имате възможност да
дадете заявка или нашата платформа да изпълни заявката на цената, която сте избрали. Един от
възможните резултати от това е, че може стоп поръчките да се изпълнят при неблагоприятни цели, пониски или по-високи от предвидените от вас, в зависимост от посоката на сделката.

Валутен риск – когато търгувате продукт, деноминиран във валута, различна от валутата на сметката
ви, колебанията в обменния курс оказват влияние върху вашите печалби и загуби.

Ликвиден риск – при определени обстоятелства, може изобщо да не е възможно да закриете позиция
изцяло или частично при текущата цена.

Риск, свързан с контрагента
Ние сме контрагент по всичките ви сделки. Никои от нашите продукти не са обявени на борса, нито
правата, ползите или задълженията могат да бъдат прехвърляни на друг. Докато ние поемаме
задължението да ви предоставим най-доброто изпълнение и да действаме разумно, в съответствие с
обявените ни условия, ДЗР открити от вашата сметка при нас трябва да бъдат закрити при нас, при
нашите цени и условия. Също така сте изложени на риск от неизпълнение от наша страна. Средствата
на клиентите на Трейдинг 212 ЕООД са покрити от Фонда за компенсиране на инвеститорите и при
малко вероятния случай на неизпълнение, можете да потърсите компенсация от този фонд.
Подробностите за този фонд можете да намерите на уебсайта www.sfund-bg.com.

Отделни сметки
Съгласно разпоредбите на приложимото законодателство, всички средства на клиенти на Трейдинг
212 ЕООД се намират в отделни сметки. При все че ние следим кредитния рейтинг на нашите банки и
ги избираме на база стабилност като използваме само големи международни банки, това не означава,
че не съществува риск, свързан с банките. При поискване можем да Ви предоставим данни за
банките, които използваме.

