Forextime Ltd.
Dokument zawierający kluczowe informacje (KID)
Cel
Dokument ten dostarcza Państwu ("Klientowi") kluczowych informacji na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to
materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Pańśtwu zrozumieć naturę, ryzyko, koszty,
potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz aby pomóc Państwu porównać go z innymi produktami.

Produkt
Nazwa produktu: Kontrakty na różnice kursowe (CFD) na towary spot
Dostawca: Forextime Ltd ("Spółka") jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną ("CIF"), autoryzowaną, licencjonowaną, regulowaną i
nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC"), a jej numerem licencji jest 185/12. Jest
również licencjonowana przez Radę Usług Finansowych (FSB) Republiki Południowej Afryki, z FSP nr 46614. Więcej informacji
można znaleźć na witrynie internetowej Spółki pod adresem www.forextime.com/eu/ lub zadzwonić pod numer 0035725558777.
Data utworzenia: 01/01/2018 (aktualizacja 06/07/18)

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia.
Co to za produkt?
Typ
Produktem jest CFD na towary spot. Kontrakty CFD na towary na rynku spot są produktami pozagiełdowymi, które
odzwierciedlają cenę aktywów bazowych. Spready mogą się różnić w zależności od warunków rynkowych. Depozyt
zabezpieczający wymagany do otwarcia pozycji jest stały dla każdego CFD na towary spot.
Więcej informacji można znaleźć na witrynie internetowej Spółki.
Cele
CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi. CFD jest to umowa pomiędzy dwoma kontrahentami na wymianę różnicy cen
konkretnego instrumentu bazowego na okres, w którym transakcja została otwarta.
Kontrakty CFD są produktami opartymi na dźwigni finansowej i są przedmiotem obrotu nie na giełdzie, ale poza rynkiem
regulowanym (OTC) i nie ma centralnego rozliczania transakcji. Forextime Ltd jest głównym wykonawcą Twoich transakcji.
Kontrakty CFD na towary na rynku spot obejmują różne aktywa bazowe (np. Brent, US Crude i US Natural Gas).
CFD jest instrumentem spekulacyjnym i podczas handlu CFD z różnymi aktywami bazowymi, inwestor nie staje się właścicielem
tych aktywów. Wycena CFD odzwierciedla wycenę aktywów bazowych otrzymanych przez dostawców płynności. Długa pozycja
oznacza kupno instrumentu z oczekiwaniem na wzrost jego wartości. Krótka pozycja oznacza sprzedaż instrumentu z
oczekiwaniem na spadek jego wartości .
CFD są produktami spekulacyjnymi, które są przedmiotem obrotu z wykorzystaniem dźwigni finansowej i nie są odpowiednie dla
wszystkich inwestorów. CFD to produkty oparte na dźwigni finansowej, których większość wygasa, gdy zdecydujesz się zamknąć
istniejącą otwartą pozycję. Pozycje mogą być również zamykane z powodu wezwań do uzupełnienia depozytu
zabezpieczającego/stop outu. Informacje na temat wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego/stop outu dla każdego
rachunku są dostępne na witrynie internetowej Spółki. Ponadto, w przypadku, gdy Firma zamierza usunąć dostępność CFD,
poinformuje Cię (tj. Klienta) o potrzebie zamknięcia wszelkich otwartych pozycji do określonego terminu. Jeżeli Klient nie
zamknie pozycji w tym terminie, Firma ma prawo do zamknięcia wszelkich otwartych pozycji w jego imieniu. Inwestując w
kontrakty CFD, podejmujesz wysokie ryzyko, które może spowodować utratę całego zainwestowanego kapitału.
Handel kontraktami CFD niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i w ten sposób może generować zarówno duże zyski, jak i duże
straty. Nigdy nie powinieneś/powinnaś inwestować więcej, niż jesteś skłonny/a stracić, ponieważ możliwe jest, że stracisz swoją
początkową inwestycję. Jeśli Klient nie zna i w pełni nie rozumie ryzyka związanego z handlem kontraktami CFD, nie powinien
angażować się w żadną działalność handlową. Klienci powinni rozważyć, czy CFD są odpowiednie dla nich zgodnie z ich
statusem finansowym i celami przed rozpoczęciem handlu. Jeśli nie posiadasz wystarczającej wiedzy i doświadczenia do
prowadzenia handlu, sugerujemy, abyś zasięgnął/zasięgnęła niezależnej porady przed dokonaniem inwestycji. Jeśli nadal nie
rozumiesz tego ryzyka po konsultacji z niezależnym doradcą finansowym, powinieneś/powinnaś w ogóle powstrzymać się od

handlu. Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem strat, a wartość inwestycji może zarówno wzrastać, jak i
spadać. CFD wymagają stałego monitorowania i mogą nie być odpowiednie dla osób, które nie mogą poświęcać czasu w tym
zakresie.
Przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD należy zapoznać się z tym KID i ocenić, czy handel kontraktami CFD jest dla
Ciebie odpowiedni.
Zamierzony inwestor detaliczny

CFD są dostępne dla Klientów, których celem i potrzebą jest zwiększenie zamożności/kapitału, zabezpieczenie przed ryzykiem
kursowym i spekulacją w krótkim, średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym. Klienci powinni mieć wysoką tolerancję na
ryzyko i ryzyko utraty 100% kapitału. Klienci powinni być gotowi zaakceptować wahania cen w zamian za możliwość uzyskania
wyższych zwrotów. Ponadto, Klienci powinni być gotowi zaakceptować ryzyko koncentracji w zamian za możliwość wyższych
zwrotów.
Klienci, którzy nie tolerują ryzyka, nie powinni inwestować na danym rynku docelowym, ponieważ instrumenty te są ryzykowne
i obarczone znacznym ryzykiem.

Jakie jest ryzyko i co mogę dostać w zamian?
Podsumowanie wskaźniku ryzyka

Podsumowuanie wskaźnika ryzyka jest wskazówką co
do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z
innymi produktami. Pokazuje, jak bardzo
prawdopodobne jest, że produkt straci pieniądze z
powodu ruchów na rynkach lub dlatego, że nie jesteśmy
w stanie Ci zapłacić. Produkt ten sklasyfikowaliśmy
jako 7 z 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. W ten
sposób ocenia się potencjalne straty wynikające z
przyszłych wyników na bardzo wysokim poziomie.
Bądź świadomy ryzyka walutowego. Możesz
otrzymać płatności w innej walucie, więc ostateczny
zwrot będzie zależał od kursu wymiany pomiędzy
tymi dwiema walutami. Na przykład prowadzenie
rachunku handlowego w euro i handel kontraktami
CFD, które nie są wyceniane w euro, podlega ryzyku
kursowemu i może mieć wpływ na wahania kursów
walut bazowych. Ryzyko to nie jest uwzględniane we
wskaźniku ryzyka.

W pewnych okolicznościach może zaistnieć potrzeba dokonania dodatkowych płatności w celu zrekompensowania strat (np.
wpłata depozytu). Całkowita strata, którą możesz ponieść, nigdy nie przekroczy zainwestowanej kwoty. Firma oferuje swoim
klientom ochronę przed ujemnym saldem, co oznacza, że nigdy nie będą oni w stanie stracić więcej środków niż kwoty
zainwestowane w Firmie. W przypadku, gdy saldo rachunku Klienta wejdzie na obszar ujemny, na przykład z powodu luki
cenowej na rynku, kwota ta nie będzie wymagana przez Firmę, a saldo rachunku Klienta zostanie przywrócone do zera (0).
Prosimy o zapoznanie się z Polityką Firmy dotyczącą ujawniania informacji na temat ryzyka na witrynie internetowej Firmy.
Ten produkt nie zawiera żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić całą swoją inwestycję.
Klient może umieścić Stop Lossa, aby ograniczyć potencjalne straty, oraz Take Profit, aby zrealizować zyski w celu ochrony przed
ruchami na rynku.
Jednakże, możesz skorzystać z Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (zobacz sekcję "co się stanie, jeśli nie będziemy w stanie
Ci wypłacić"). Powyższy wskaźnik nie uwzględnia tej ochrony.

Scenariusze wwyników
Scenariusze wyników przedstawiają ogólne sytuacje zmian cen CFD na towary spot i ich wpływ na zwrot inwestycji Klienta w
ujęciu pieniężnym i procentowym. Scenariusze te mają charakter ogólny i odnoszą się do towarów oferowanych przez Spółkę.
Scenariusze stanowią oszacowanie przyszłych wyników w oparciu o to, jak zmienia się wartość tej inwestycji i nie są dokładnym
wskaźnikiem. To, co otrzymasz, będzie się różnić w zależności od tego, jak działa rynek i jak długo utrzymasz inwestycję/produkt.
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, co możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji,
w której nie jesteśmy w stanie Ci zapłacić.

3

Przykład:
Handel 1 lotem ropy Crude po cenie 72,00, przy użyciu dźwigni 1:10 i depozytu w wysokości 10 000 USD.
Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego: Wolumen * Wielkość kontraktu * Cena otwarcia / Dźwignia = 1 * 1000
* 72 / 10 = 7 200 USD
Koszty realizacji nie są ujęte w tej sekcji, ale są przedstawione szczegółowo w sekcji "Jakie są koszty". Koszty realizacji muszą
być brane pod uwagę przy planowaniu działalności handlowej. Specyfikacje kontraktowe każdego instrumentu oferowanego przez
Spółkę można znaleźć na naszej witrynie internetowej.

Cena
otwarcia

Scenariusz
(DŁUGA)

Cena
zamknięcia

Zmiana
w
kapitale
(%)

Zysk/Strata
(USD)

Scenariusz
(KRÓTKA)

Cena
zamknięcia

Zmiana
w
kapitale
(%)

Zysk/Strata
(USD)

Korzystny
72.88
8.80
880.00
Korzystny
71.25
7.50
750.00
72.00
Umiarkowany 72.19
1.90
190.00
Umiarkowany 71.59
4.10
410.00
72.00
Niekorzystny 71.58
-4.20
-420.00
Niekorzystny 72.63
-6.30
-630.00
72.00
Stres
71.34
-6.60
-660.00
Stres
73.10
-11.00
-1,100.00
72.00
Rozwój sytuacji na rynku w przyszłości nie jest możliwy do przewidzenia. Przedstawione scenariusze są jedynie
wskazówką dotyczącą niektórych możliwych wyników opartych na ostatnich zwrotach. Rzeczywiste stopy zwrotu mogą
być niższe.

Co się stanie, jeśli Forextime Ltd nie będzie w stanie wypłacić środków?
Forextime Ltd jest członkiem Funduszu Kompensacji Inwestorów (ICF) dla Klientów CIF, który obejmuje kwalifikujące się
inwestycje, jeśli Firma nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych wobec Klientów. Całkowita należna
rekompensata dla każdego objętego ubezpieczeniem Klienta członka ICF nie może przekroczyć 20.000 EUR, lub 90% roszczenia
ubezpieczonego inwestora, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, niezależnie od liczby posiadanych rachunków,
waluty i miejsca oferowania usługi inwestycyjnej.
ICF obejmuje klientów detalicznych dla wszystkich usług inwestycyjnych oferowanych przez Spółkę. Więcej informacji na temat
ICF można znaleźć na witrynie internetowej Spółki.

Jakie są koszty?
Spółka oferuje zestaw rachunków, na których koszty transakcyjne różnią się między sobą. Więcej informacji można znaleźć na
stronie Porównanie rachunków. Na koszt Spółki składają się koszty jednorazowe oraz koszty bieżące przedstawione poniżej:
Koszty
jednorazowe

Koszty
wejścia

Spready
Spread jest różnicą, zwykle wskazywaną w pipsach, pomiędzy ceną kupna i sprzedaży.
Wartości Spreadów różnią się dla różnych rachunków, jak również zależą od instrumentu
będącego przedmiotem obrotu. Spread jest zmienny, dlatego też może wzrosnąć w zależności
od warunków rynkowych.
Spread jest kosztem obecnym zarówno przy wchodzeniu, jak i wychodzeniu z transakcji i
dotyczy wszystkich rachunków.

Koszty
wyjścia

Koszty bieżące

Opłaty
incydentalne

Wszystkie minimalne i typowe spready dla każdego CFD są odzwierciedlone na witrynie
internetowej Spółki.
Prowizja
Prowizja pobierana jest tylko na naszym rachunku ECN (MT4) oraz na rachunku FXTM ECN
MT5. Więcej informacji można znaleźć na witrynie internetowej Spółki.
Swapy
Swap jest opłatą za utrzymanie pozycji otwartej przez całą noc. Swap może być dodatni lub
ujemny w zależności od instrumentu.
Wartości swapów są podawane w USD i są odzwierciedlone na stronie Specyfikacja
kontraktów.
Opłaty za wyniki dla FXTM Invest tylko dla zyskownych strategiis.
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Jak długo należy utrzymywać pozycję i czy można wcześniej realizować zysk?
Nie ma zalecanego okresu przechowywania CFD. Produkty te są przedmiotem handlu podczas godzin pracy na rynku.
Jak mogę złożyć skargę?
W przypadku niezadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Spółkę, musi on skierować wszelkie skargi do Działu
Zgodności Spółki poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy i złożyć je do Spółki w następujący sposób, zgodnie z Polityką
Zarządzania Skargami:
a. pocztą elektroniczną: complaints@forextime.com
b. pocztą lub osobiście w siedzibie Spółki w FXTM Tower, 35 Lamprou Konstantara, Kato Polemidia, 4156, Limassol, Cypr.
W przypadku gdy ostateczna decyzja nie spełnia żądań skarżącego, może on podtrzymać skargę za pośrednictwem rzecznika
finansowego, CySEC lub odpowiednich sądów (więcej informacji na stronie www.financialombudsman.gov.cy).
Inne istotne informacje
Klienci muszą przeczytać, zrozumieć i potwierdzić umowy o otwarcie rachunku przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.
Dokumenty te są dostępne na witrynie internetowej Spółki.
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